




































































































































































































































































































































































































































































































































































































SÍRIO·LIBANÊS 

PROJETO BÁSICO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 
HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR 

1. OBJETO 
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de higienização 
especializada, incluindo as áreas internas e áreas externas (pátio do 
estacionamento e pátio externo), com fornecimento de mão de obra, de 
saneantes e domissanitários, materiais descartáveis (papel toalha, papel higiênico, 
saco de lixo, sabonete líquido e outros e seus dispensers), máquinas e 
equipamentos de higiene e limpeza, necessários para o bom desenvolvimento 
desta prestação de serviços para o Hospital Regional de Jundiaí. 

2. LOCAL- HOSPITAL REGIONAL DE JUNDIAÍ 
Rua Campos Salles, 371-Vila Boaventura 
Jundiaí - São Paulo 
CEP: 13201-814 

3. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1 - Prestação de serviços de limpeza hospitalar e conservação ambiental, que 
incluem os seguintes serviços: 
a) Limpeza e conservação ambiental; 
b) Limpeza das calçadas; 
c) Catação e lavação das lajes. 

3.2- Fornecer toda a mão de obra para a execução dos serviços citados acima. 
3.3 - Capacitação da mão de obra através de treinamento contínuo teórico e prático, 
reciclando a operacionalização de acordo com as inovações tecnológicas deste 
segmento de mercado. 
3.4 - Implantação de procedimentos técnicos p<1dronizados para a conservação, 
limpeza e desinfecção de todos os ambientes assistenciais e administrativos, 
vinculados a CONTRATANTE. 
3.5 - Fornecimento dos materiais descartáveis e equipamentos necessários para as 
prestações de serviços. 
3.6 - Padronização de equipamentos a serem colocados à disposição na prestação de 
serviços. 
3.7 - No ato da assinatura do contrato, a empresa CONTRATADA deverá apresentar o 
Manual de Normas, Procedimentos e Rotinas. 

4. DEFINIÇÃO DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS A SEREM UTILIZADOS NO 
HOSPITAL 

4.1 - São substâncias ou preparações destinadas à higienização e desinfecção 
domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no 
tratamento da água, compreendendo: 

• INSETICIDAS: destinados ao combate, prevenção e controle dos insetos 
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habitações, recintos e lugares de uso público e suas cercanias. 

• RATICIDAS: destinados ao controle de ratos, camundongos e outros 
roedores, em recintos e lugares de uso público, contendo substâncias ativas, 
isoladas ou em associação, que não ofereçam risco à saúde do homem e dos 
animais, quando aplicados em conformidade com as recomendações contidas em 
sua apresentação. 
• GERMICIDAS: são agentes químicos que inibem ou destroem os 
microorganismos, podendo ou não destruir esporos. São classificados em: 
esterilizantes, desinfetantes e antissépticos. 
• DESINFETANTES: são agentes químicos capazes de destruir microorganismos na 
forma vegetativa, podendo destruir parcialmente os esporos, em artigos ou 
superfícies, sendo divididos segundo seu nível de atividade em: alto, médio ou baixo. 
• DETERGENTES DE BAIXO NÍVEL {SANIFICANTES): são aqueles destituídos de 
ação turbeculicida, esporicida e virucida, devendo ter baixa toxicidade. 
• DETERGENTES: são substâncias tensoativas, solúveis em água e dotadas de 
capacidade de emulsificar gorduras e manter resíduos em suspensão. São utilizados 
para limpeza de artigos e superfícies e para lavagem das mãos. 
• HIPOCLORITO DE SÓDIO - atua como desinfetante devido ao cloro ativo. Para a 
desinfecção de equipamentos e superfícies contaminados com material biológico, 
utiliza-se soluções de hipoclorito de sódio de 1% de cloro ativo (10.000 ppm) estável. O 
uso de hipoclorito de sódio não é recomendado em metais e mármores, devido à sua 
ação corrosiva. 
• CLORO ORGÂNICO - o dicloroisocianureto de sódio age da mesma forma que o 
hipoclorito de sódio. Apresentado em pó, pode ser associado a tensoativos. Para a 
desinfecção de superfícies fixas é utilizado numa concentração de 3% {três por cento). 
• ALCOÓIS - o mais utilizado é o álcool etílico, por possuir maior atividade 
germicida, menor custo e toxicidade. Para a desinfecção de superfícies, recomenda-se 
a concentração de 77% {setenta e sete por cento) volume/volume, que corresponde a 
70% {setenta por cento) em peso/volume. 

4.2 - São equiparados aos produtos domissanitários os detergentes, desinfetantes 
e respectivos congêneres, destinados à aplicação em objetos inanimados e em 
ambientes, ficando sujeito às mesmas exigências e condições no concernente á 
industrialização, registro, entrega, consumo e fiscalização. 
4.3 - Todos os produtos deverão ter o registro da Agência de Vigilância Sanitária 
{ANVISA) do Ministério da Saúde, contendo o número de seu registro no rótulo, 
assim, como, especificação de sua composição e diluição. 

S. FINALIDADE 

5.1- Execução dos serviços técnicos de higienização ambiental, assegurando níveis 
de limpeza e desinfecção ótimos, de acordo com os parâmetros determinados pelo 
Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde {OMS), bem como manter o 
estado geral de limpeza, preservando também, o bom aspecto visual interno e 
externo das áreas abrangidas. 
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6. CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS 

6.1 - ÁREA CRÍTICA 
São "ambientes onde existe risco aumentado de transmissão de infecção, onde se 
realizam procedimentos de risco, com ou sem paciente, ou onde se encontram 
pacientes imunodeprimidos" (Resolução RDC No. 50, de 21/02/2002). 
Ex.: Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica (RA), Unidade de Terapia Intensiva, 
Sala de Pequenas Cirurgias, Sala de Emergência, Isolamentos, Sala de Endoscopia, 
Central de Preparo de Medicamentos (CPM), Central de Material e Esterilização 
(CME), Banco de Sangue, Laboratório de Análises Clínicas, Necrotério, Cozinha, 
Guarda de Lixo lnfectante e outras que vierem a ser criada. 

6.2 - ÁREA SEMI-CRÍTICA 
São "todos os compartimentos ocupados por pacientes com doenças infecciosas 
de baixa transmissibilidade e doenças não infecciosas" (Resolução RDC No. 50, de 
21/02/2002). 
Ex.: Unidades de Internação, Raio X, Sala de Ortopedia, Sala de Ultra-sonografia, 
Postos de Enfermagem, Observações do Pronto Atendimento, Ambulatórios, 
Consultórios, Sala de Eletrocardiograma, Banheiro de uso comum. 

6.3 -ÁREA NÃO CRÍTICA 
São "todos os demais compartimentos dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde 
(EAS) não ocupados por pacientes, onde não se realizam procedimentos de risco" 
(Resolução RDC No. 50, de 21/02/2002). 
Ex.: Central de Abastecimento de Materiais, Conforto Médico, Rouparia, Vestiários, 
Áreas Administrativas (Diretorias, Almoxarifado, Farmácia, SAME, Agendamento etc.), 
PABX, Balcões de Atendimento, Salas ou Áreas de Espera, Copa, Refeitório. 

6.4-ÁREAS ADMINISTRATIVAS: 
São todas as demais áreas das unidades hospitalares e ambulatoriais destinadas às 
atividades administrativas. 

6.5 -ÁREAS EXTERNAS: 
São todas as áreas das unidades hospitalares e ambulatoriais situadas externamente às 
edificações, tais como: estacionamentos, pátios, passeios, etc. 

7. PRINCÍPIOS BÁSICOS DE LIMPEZA 

7.1. - Toda limpeza hospitalar, ambulatorial ou predial independente da área a ser 
limpa, deve seguir os princípios abaixo descritos: 
• De cima para baixo; 
• Do mais limpo para o mais sujo, ou seja, do menos contaminado para o mais 
contaminado; 
• Movimento único em um só sentido e 
• Do fundo da sala para a porta. 
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8. CLASSIFICAÇÃO DO TIPO DE LIMPEZA 

A limpeza consiste na remoção da sujidade depositada nas superfícies inanimadas, 
utilizando-se meios mecânicos (fricção), físicos (temperatura) e/ou químicos 
(detergente). 

8.1- LIMPEZA CONCORRENTE 
É o processo de limpeza diária de todas as dependências das Unidades e Setores deste 
Hospital, objetivando a manutenção do asseio, ou seja, limpeza do piso, mobiliários, 
lavação de sanitários, coleta de resíduos e a reposição dos materiais de consumo diário 
(papel toalha não reciclado na cor branca; sabão líquido neutro com emoliente pronto 
uso - refil; papel higiênico não reciclado na cor branca; sacos para resíduos 
infectantes, químicos e comuns (NBR 9190/9191), proporcionando ambiente limpo e 
agradável) e realizada periodicamente ou conforme protocolo, envolvendo tetos, 
paredes, portas, janelas, pisos e mobiliários, inclusive colchões, camas, travesseiros, 
macas, berços com cúpula acrílica e cadeiras de rodas. 

8.2 - LIMPEZA TERMINAL 
É o processo de limpeza e/ou desinfecção de todas as áreas das Unidades e Setores 
deste Hospital, objetivando a redução da sujidade e, conseqüentemente da população 
microbiana, reduzindo a possibilidade de contaminação ambiental. É realizada 
periodicamente ou conforme protocolo, envolvendo tetos, paredes, portas, janelas, 
pisos e mobiliários, inclusive colchões, camas, travesseiros, macas, berços com cúpula 
acrílica e cadeiras de rodas. 
Nas Unidades de Internação deverá ser realizada após a saída do paciente (por alta, 
óbito ou transferência) e a cada 7 (sete) dias em casos de permanência prolongada, ou 
ainda, toda vez que for solicitada pelo Enfermeiro ou Responsável pela gestão 
deste contrato pela CONTRATANTE. 
No CME e demais unidades criticas, a limpeza terminal deverá ser realizada 
semanalmente. 

8.3 - REVISÃO DA LIMPEZA CONCORRENTE 
É o procedimento onde se executa a reposição de material de consumo, de 
material de higiene pessoal e a retirada de sujidades, sempre que houver 
necessidade. 

8.4 - A limpeza concorrente, a limpeza terminal e a rev1sao da limpeza 
concorrente devem ser executadas metodológica e regularmente, respeitando-se 
os princípios básicos e as técnicas de cada procedimento. 

9. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.1- LIMPEZA TÉCNICA 

9.2 - LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR 

A} Limpeza e Desinfecção do Bloco Cirúrgico 
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A.1- limpeza e Desinfecção Concorrente 
A.2 - limpeza e Desinfecção Terminal 

B) limpeza e Desinfecção do Hospital 
B.1 - limpeza e Desinfecção Concorrente 
B.2 - limpeza e Desinfecção Terminal 

9.3 - DAS ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

9.3.l- MÉTODO PARA LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR 
Desinfecção úmida para as superfícies horizontais e verticais. 

A) Da limpeza e Desinfecção do Bloco Cirúrgico 

A.1- limpeza e Desinfecção Concorrente: 
Realizada entre cada cirurgia por funcionários que não poderão ter contato com áreas 
externas, enquanto perdurarem suas jornadas de trabalho. 
Enfermagem: Realiza limpeza e desinfecção dos equipamentos com álcool a 70%, ou 
com este precedido por detergente neutro em casos onde haja presença de fluidos 
corpóreos. 
Empresa: 
• Realiza limpeza e desinfecção do mobiliário sem equipamentos (ex.: mesa 
cirúrgica, mesa auxiliar, foco cirúrgico, etc) com álcool a 70%, ou com este precedido 
por detergente neutro em casos onde haja presença de fluidos corpóreos. 
• Realiza limpeza do piso com detergente neutro e na presença de matéria 
orgânica (ex.: vômitos, secreções, fluídos corpóreos, etc) retira o excesso com papel 
toalha e procede a limpeza com desinfetante (cloro inorgânico a 1% pronto uso -
hipoclorito de sódio). 
• Efetua retirada do lixo e realiza desinfecção da lixeira sempre que necessário. 

A.2 - limpeza e Desinfecção Terminal: 
Realizada após término da programação cirúrgica do dia. 
Enfermagem: Realiza limpeza com detergente neutro e desinfecção com álcool a 70% 
em todos os equipamentos. 
Empresa: 
• Realiza limpeza com detergente neutro em tetos, paredes, portas, janelas, 
peitoris, luminárias, piso, grades do ar condicionado, etc. 

• Realiza limpeza com detergente neutro e desinfecção com álcool a 70% do 
mobiliário sem equipamentos (ex.: mesa cirúrgica, mesa auxiliar, foco cirúrgico, etc). 
• Remove, sob orientação do Enfermeiro da CONTRATANTE, mesa cirúrgica e 
equipamentos das salas operatórias. 
• Lava o piso com máquina lavadora apropriada, e na presença de matéria 
orgânica (ex.: vômitos, secreções, fluídos corpóreos, etc) retira o excesso com papel 
toalha e procede a limpeza com desinfetante (cloro inorgânico a 1% pronto uso
hipoclorito de sódio), antes do uso da máquina. 
• Retira o lixo procedendo a lavagem e desinfecção dos recipientes. 

• Coloca saco de lixo padronizado (branco leitoso, conforme especificações 
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ABNT, saco de lixo tipo li NBR 9190), em local indicado pela CONTRATANTE. 

B) Da Limpeza e Desinfecção do Ambulatório e Administração 

B.1- Limpeza e Desinfecção Concorrente 
B.2 - Limpeza e Desinfecção Terminal 

10 DAS ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

10.1 - MÉTODO PARA LIMPEZA TÉCNICA 

Desinfecção úmida para as superfícies horizontais e verticais. 

A) Limpeza e Desinfecção nas Unidades e Setores 

MÉTODO: 
• Limpeza para as superfícies horizontais e verticais (paredes, mobiliários, pisos, 
etc), desinfecção sempre que necessária. 
• Limpeza molhada para banheiros com solução detergente e desinfetante. 

A.1 - Limpeza Concorrente 
• Deverá ser realizada diariamente e toda vez que for solicitado pelo enfermeiro 
ou responsável pela gestão deste contrato pela CONTRATANTE, sempre utilizando 
sinalizadores de piso molhado. 
• OBSERVAÇÃO: Considerar nesta limpeza as cadeiras de roda e macas. 

TÉCNICA: 
1) Limpar a unidade do paciente sob supervisão do serviço de enfermagem {cama, 
cabeceira da cama, peseira da cama, mesa de refeição, mesa de cabeceira, 
suporte de soro e hamper, biombo, cadeira de acompanhante, escadinha, régua 
ou painel com manômetros de gases) com detergente neutro seguido de álcool a 
70%, ou com este precedido de detergente neutro na presença de secreções 
corpóreas e sujidades. 
2) Retirar manchas das portas, maçanetas e paredes com detergente neutro e/ou 
solução apropriada {ex.: polidor de metais, álcool, etc). 
3) Retirar o lixo, limpar com detergente neutro e desinfetar a lixeira sempre que 
necessário. 
4) Limpar piso com pano ou MOP úmido, sinalizando sempre, com sinalizador de 
piso molhado. 
5) Limpar o piso com detergente e na presença de matéria orgânica realizar a 
descontaminação prévia com cloro orgânico. 
6) Substituir o saco de lixo padronizado novo, conforme (NBR 9190/9191). 
7) Lavar e desinfetar os sanitários com cloro orgânico, na seqüência: azulejos, 
pias, vasos sanitários, lixeiras e pisos. 
ATENÇÃO: PROCEDER A LIMPEZA DA CAMA, DO SUPORTE DE SORO E RÉGUA COM 
MANÔMETROS SOMENTE NA AUSÊNCIA DO PACIENTE (ex.: quando o mesmo 
estiver realizando exames ou encontrar-se no banho de aspersão ou tomando 

6 (/;'~ 
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sol). 

A.2 - Limpeza Terminal 

TÉCNICA: 
Verificar o estado do ambiente e confirmar a realização dos serviços com o 
enfermeiro ou responsável pela gestão deste contrato pela CONTRATANTE. 
1) Após a retirada de materiais e roupas das enfermarias pela enfermagem, 
iniciar a limpeza terminal. 
2) Limpeza úmida para todas as superfícies horizontais e verticais, com 
detergente neutro, utilizando sinalizador de piso molhado. 
3) Proceder a limpeza de janela, caixilhos, vidros e peitoris, paredes, tetos, 
luminárias, portas e maçanetas. 
4) Limpar e remover os mobiliários da unidade do paciente {cama, colchão, 
travesseiro, mesa de refeição, mesa de cabeceira, suporte de soro e hamper, 
cadeira de acompanhante e escadinha). A limpeza dos mobiliários e 
equipamentos deverá ser realizada pela empresa sob a solicitação do enfermeiro 
ou responsável pela gestão deste contrato pela CONTRATANTE e supervisão 
direta do enfermeiro ou supervisor encarregado da CONTRATADA. 
5) Recolher o lixo, lavar e desinfetar a lixeira. 
6) Realizar a lavação do piso com máquina lavadora apropriada nas demais 
dependências das Unidades e Setores, utilizar máquina lavadora e extratora de 
líquidos para piso. 
7) Aplicar produtos com ação antiderrapante no piso, para acabamento (usar 
produto adequado para cada tipo de piso). 
8) Colocar saco de Lixo, padronizado {conforme especificações ABNT, saco de lixo 
tipo li NBR 9190/9191), em local indicado pela CONTRATANTE. 
9) Recolocar o mobiliário. 
10) Lavar os banheiros com cloro orgânico, na sequência: azulejos, portas, pias, vasos 
sanitários, lixeiras e pisos. 
11) Retirar manchas das portas, maçanetas e paredes com detergente neutro e/ou 
solução apropriada {ex.: polidor de metais, álcool, etc). 

A.3 - OBSERVAÇÃO: 
• Utilizar máquina lavadora e extratora de líquidos para superfícies horizontais 
extensas. 
• Para o isolamento a CONTRATADA deverá fornecer para seus funcionários EPls 
(Equipamentos de Proteção Individual) adequado para a realização da limpeza. 
• Para os isolamentos e nutrição (copa e refeitório), há necessidade de 
funcionários que atendam exclusivamente estas áreas, sem contato com outras áreas 
enquanto perdurarem suas jornadas de trabalho. Os equipamentos {ex: MOP úmido 
ou baldes, rodos, kits para limpeza de vidros, tetos e kits para limpeza de paredes, etc) 
e materiais (ex: escovas, panos etc) deverão ser de uso exclusivo para cada uma dessas 
áreas. 

7 
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10.2 - PERIODICIDADE 

A) DIARIAMENTE 
1} Limpar, usando produtos apropriados, todos os pisos, enfermarias, salas em 
geral, escadas, corredores de acesso e intercomunicação, portas e divisórias de vidro, 
aparelhos telefônicos, cestos de lixo, banheiros, lavatórios, pias, compartimentos 
sanitários, vestiários, corrimãos, expurgos, macas e cadeiras de rodas. 
2) Limpar e retirar manchas dos móveis, balcões, bancadas, paredes e portas. 
3) Limpar aparelhos telefônicos com álcool a 70%. 
4) Lavagem mecânica com máquina lavadora e extratora de líquidos para pisos, nos 
Corredores da Área de Internação, das Observações, do Laboratório de Análises 
Clínicas e dos Ambulatórios. 
5) Remover detritos das caixas de areia e lavar cinzeiros. 
6) Limpar mesas de telefone. 
7) Limpar, utilizando aspirador de pó os carpetes, tapetes, passadeiras e capachos. 
8) Remover manchas dos carpetes, tapetes, passadeiras e capachos, com produto 
adequado. 
9) Limpar bebedouros e caixas de hidrante. 
10} Lavar todos os banheiros, vasos sanitários e lavabos aplicando solução 
desinfetante. 
11) Colocar nos vasos sanitários desinfetantes sólidos (pedra sanitária), sempre que 
necessário. 
12) Manter limpas as dependências externas do prédio (pátios, jardins, entradas: 
principal, do pronto-socorro e de funcionários), lixeira externa, calçada, etc. 
13} Manter a limpeza contínua nas dependências de maior fluxo de usuários (ex.: 
saguões, salas de espera, corredores, etc). 
14) Varrer as Áreas Pavimentadas e não Pavimentadas, incluindo pátios externos. 
15) Retirar do prédio todos os detritos de limpeza, papéis dos recipientes de lixo e 
das instalações sanitárias, de acordo com a necessidade; favorecendo coleta diária 
pelo serviço de limpeza pública e responsabilizando-se por seu controle. 
16) Realizar limpeza terminal, não programada, nos quartos e enfermarias sempre 
que houver alta, óbito ou transferência, de acordo com a solicitação do enfermeiro 
ou responsável pela gestão deste contrato pela CONTRATANTE. 
17) Lavar e desinfetar os cestos de lixo de todos os sanitários. 
18) Lavar e desinfetar carros coletores de lixo, após cada coleta. 
19) Fazer limpeza terminal na lixeira externa após a coleta realizada pelo serviço 
de limpeza pública. 
20) Abrir as caixas de papelão e amarrar em fardos, armazenando em local 
definido pela CONTRATANTE. 
21) Abastecer as saboneteiras utilizando sabão líquido neutro com emoliente 
pronto uso (refil), adequado às atividades de cada unidade conforme locais 
estipulados em CONTRATANTE, atentando para o uso de sabão bactericida 
(Clorexidina Degermante 2 a 4%), sendo que o sabão bactericida será fornecido 
pela CONTRATANTE. 

22) Abastecer toalheiros e suportes de papel higiênico com material não reciclado 
na cor branca, conforme locais também estipulados pela CONTRATANTE. 

23) Efetuar todo e qualquer serviço considerado como necessário à limpeza diária 



SÍRIO·UBANÉS 

ou que, em virtude de circunstâncias imprevistas, embora de competência 
semanal, quinzenal ou mensal, exija sua execução para a manutenção da higiene e 
saúde, boa aparência e profilaxia de infecção hospitalar. 

B) SEMANALMENTE: em dias programados. 
1) Lavar e tratar os pisos de todas dependências, utilizando máquina lavadora 
apropriada para piso; restaurando brilho e eliminando marcas e riscos. 
2) Limpar as paredes, portas, divisórias, vidros internos e parapeitos das janelas de 
todas as dependências do Hospital. 
3) Lavar e desinfetar todos os cestos de lixo. 
4) Limpar e lustrar os móveis das áreas administrativas com produto adequado. 
5) Limpar e aplicar produto adequado nos móveis estofados. 
6) Limpar placas indicativas e relógios de parede. 
7) Lavar as áreas pavimentadas. 
8) Remover os detritos depositados nas calhas pluviais. 
9) Retirar papéis, detritos e folhagens das áreas verdes. 
10) Lavar filtros de água e limpar geladeiras internamente por determinação e 
supervisão do enfermeiro ou responsável pelo Setor ou Unidade. 
11) Efetuar todo e qualquer serviço referente à limpeza geral e diária. 

C) QUINZENALMENTE: em dias e horários programados. 
1) Limpar extintores e equipamentos de incêndio. 
2) Efetuar todo e qualquer serviço considerado como limpeza geral, diária e 
semanal. 

D) MENSALMENTE: em dias e horários programados. 
1) Limpar os globos de luz, calhas com lâmpadas fluorescentes e demais aparelhos 
de iluminação. 
2) Limpar o teto de todas as dependências do Hospital. 
3) Limpar ventiladores. 
4) Limpar tubulações aéreas de ar condicionado. 
5) Efetuar todo e qualquer serviço considerado como limpeza geral diária, semanal 
e quinzenal. 

E) TRIMESTRALMENTE: em dias programados. 
1) Limpar, com utilização de balancins e Equipamento de Proteção Individual 
(EPI) a serem fornecidos pela CONTRATADA e aprovados pelo Serviço de 
Segurança do Trabalho da CONTRATANTE, todos os vidros externos, telhado de 
acrílico e fachadas do prédio. A periodicidade poderá ser menor, conforme 
solicitação da CONTRATANTE. 
2) A CONTRATADA deverá arrumar os jardins da CONTRATANTE, conforme 
orientação da CONTRATANTE, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos 
e mão de obra necessários para a prestação dos serviços. 

F) SEMESTRALMENTE: em dias programados. 
1) Limpar, com utilização de balancins e Equipamento de Proteção Individual (EPI) 
a serem fornecidos pela CONTRATADA e aprovados pelo Serviço de Segurança do 
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Trabalho da CONTRATANTE, todos os vidros externos e fachadas do prédio. A 
periodicidade poderá ser menor, conforme solicitação da CONTRATANTE. 
2) Efetuar todo e qualquer serviço considerado como limpeza geral, diária, 
semanal, quinzenal e mensal. 
3) A periodicidade poderá ser menor, conforme solicitação da CONTRATANTE. 

G) EVENTUALMENTE OU QUANDO SOLICITADO 
1) Efetuar desentupimento de pias e ralos de pisos, bem como, de vasos sanitários 
(pequenos desentupimentos que não requeiram equipamentos sofisticados). 

11. DAS ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

11.1 - Todo trabalho noturno deverá ser feito respeitando-se o horário de repouso 
do paciente, evitando falas altas e desnecessárias, derrubamento de 
equipamentos ou materiais, enfim, tudo que possa prejudicar a recuperação do 
paciente. 
11.2 - Utilizar máquinas do tipo lavadora e extratora de líquidos para piso, quando 
couber. 
11.3 - Utilizar MOPs úmidos; panos para limpeza de: piso, mobiliário, parede e etc, 
todos demarcados com cores diferentes, de modo a ficar visível quando o pano de 
uma superfície estiver sendo utilizado em local indevido. 
11.4 - Utilizar baldes de cores diferentes e, identificados entre eles o que receberá 
água limpa e água com detergente neutro. 
11.5 - Elaborar juntamente com a CONTRATANTE, quadros de identificação das 
cores e respectivos locais de uso dos materiais de limpeza, mantendo-os em locais 
visíveis para constante observação. 
11.6 - Elaborar manuais de procedimentos contendo todo tipo de limpeza nas 
diversas áreas de internação; incluindo o método, o material, a periodicidade e o 
horário para a execução da limpeza. Estes manuais deverão ser elaborados pelo 
Enfermeiro da CONTRATADA e entregue, no ato da assinatura do Contrato, à 
Gestora deste Contrato da CONTRATANTE para a devida apreciação. 
11.7 - Apresentar esse manual, após a apreciação da CONTRATANTE, à Direção do 
Hospital; devendo o mesmo ficar à disposição dos funcionários da CONTRATADA e 
CONTRATANTE para orientação das atividades, devendo ser reavaliado e quando 
necessário, recolhido e emitido o atualizado. 

12. RESÍDUOS 

12.1 - O procedimento de recolhimento dos resíduos hospitalares é dividido em 
vários passos: separação, pesagem dos resíduos, acondicionamento, coletas, 
transporte interno, armazenamento e disposição final dos resíduos, conforme 
legislação vigente respeitando o plano de gerenciamento de resíduos de serviços 
de saúde (PGRSS), com o acompanhamento de empregado da empresa 
CONTRATADA. 

12.2 - SEPARAÇÃO 

Segundo classificação existente os resíduos provenientes da área 
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classificados em comuns, infectantes e químicos. 
Para separação optou-se pela seguinte classificação, conforme segue: 
• Resíduos lnfectantes {GRUPO A): resíduos com a possível presença de 
agentes biológicos, que por suas características de maior virulência ou 
concentração, podem apresentar risco de contaminação. 
• Resíduos Químicos (GRUPO B): resíduos contendo substâncias químicas que 
apresentam risco á Saúde Pública ou ao meio ambiente, independente de suas 
características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. 
• Resíduos Comuns (GRUPO D): resíduos que por suas características, não 
necessitam de processos diferenciados relacionados ao acondicionamento, 
identificação e tratamento, devendo ser considerados resíduos sólidos urbanos. 

• Resíduos Perfurocortantes {GRUPO E): são objetos e instrumentos, 
contendo cantos, bordas, pontas ou protuberâncias rígidas e agudas, capazes de 
cortar ou perfurar. 
Após a separação dos resíduos, estes devem ser pesados e anotando seu peso em 
impresso próprio. 

12.3 - ACONDICIONAMENTO 

• Resíduos lnfectantes: deverão ser depositados em saco especifico e 
padronizado: branco leitoso, espessura padronizada pela ABNT (saco de lixo tipo 11-
NBR 9190/9191), com símbolo de substância infectante (NBR 7500). 
• Resíduos Químicos: deverão ser depositados em saco branco leitoso, 
resistente e impermeável; utilizar saco duplo para resíduos pesados e úmidos, 
devidamente identificado com símbolo para riscos químicos (NBR 7500). 
• Resíduos Comuns: deverão ser depositados em saco plástico resistente na 
cor preta segundo o tamanho necessário. 
• Resíduos Perfurocortantes: para embalagem perfurocortante devem ser 
observadas as normas e legislações vigentes, devendo a CONTRATANTE fornecer e 
montar caixas próprias para o seu recolhimento, cabendo a CONTRATADA e seu 
recolhimento. 
O saco de lixo deverá ser retirado quando estiver com dois terços de sua 
capacidade preenchida (ABNT - NBR 12809) e substituído por outro da mesma cor, 
nunca despejando o conteúdo em outro recipiente. 
Todo recipiente deverá ser fechado de forma a não possibilitar vazamentos. 
É obrigatório o uso de paramentação, incluindo gorro, máscara, óculos, avental, 
botas e luvas de borracha (cano longo) no manuseio do lixo {ABNT - NBR 
12810/93). Esta paramentação deve ser usada no manuseio do lixo embalado e 
retirada após o procedimento. 

12.4 - COLETA E TRANSPORTE INTERNO 
O carrinho utilizado deve estar identificado com símbolo de substância infectante 
e ser próprio para lixo: fechado com tampa, lavável, impermeável, com cantos 
arredondados, dispositivos para drenagem com sistema de fechamento e sem 
emendas na sua estrutura; 
O coletor de perfurocortantes deverá ser fechado pela enfermagem e, 
posteriormente, colocado pelo funcionário da CONTRATADA em saco para 
resíduos infectantes, fechado e recolhido. 
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Deve existir Fluxograma e Cronograma de coleta interna do lixo, com roteiros 
definidos e horários fixos: não coincidentes com a distribuição de roupas, 
alimentos e medicamentos, períodos de visita ou de maior fluxo de pessoas, os 
quais, deverão ser de conhecimento das Unidades e Setores do Hospital. 
O transporte interno de resíduos deve ser feito separadamente e em recipientes 
específicos para cada grupo de resíduos. 

12.5 - ARMAZENAMENTO 
• Resíduos lnfectantes: os sacos brancos padronizados (NBR 9190/9191) e as 
caixas de recebimento de materiais perfurocortantes serão armazenados em área 
própria, separada dos resíduos comuns, devendo a porta do local 
obrigatoriamente manter-se fechada para a segurança. 
Processamento final: Uma firma especializada se encarregará da coleta e 
transporte externos até seu destino final. 

• Resíduos Químicos: os sacos brancos padronizados, identificados com 
símbolo para risco químico, serão armazenados no mesmo abrigo externo que os 
resíduos infectantes, porém, em container específico para este fim. 
Processamento final: Uma firma especializada se encarregará da coleta e 
transporte externos até seu destino final (incineração). 

• Resíduos Comuns: os sacos de lixo, devidamente embalados, deverão ser 
armazenados em área própria, abrigo externo, devendo todos os sacos estar bem 
lacrados com presilhas próprias ou com 2 (dois) nós. O local deverá ser lavado 
diariamente, mantido em total higiene e com as portas permanentemente 
fechadas. 

• Resíduo Perfurocortantes: se os resíduos contidos na caixa de 
perfurocortantes tiverem características de resíduos infectantes, proceder como 
o armazenamento de resíduos infectantes; se os resíduos contidos na caixa de 
perfurocortantes tiverem características de resíduos químicos, proceder como o 
armazenamento de resíduos químicos. 

OBSERVAÇÃO: 
Armazenamento Interno: Fornecer e manter em locais determinados pela 
CONTRATANTE recipientes específicos para armazenamento de resíduos 
infectantes, químicos e comuns, identificados com os respectivos símbolos; e com 
as características descritas no item seguinte (armazenamento externo). 

12.6 - ARMAZENAMENTO EXTERNO: Fornecer e manter no(s) abrigo(s) de 
resíduos comuns e resíduos químicos recipientes específicos identificados com 
respectivos símbolos, as seguintes características: 
• Ser estanque, constituído de material rígido, lavável, impermeável com 
cantos arredondados. 
• Ser dotado de tampa articulada ao próprio corpo do equipamento. 

• Ser provido de dispositivo para drenagem com sistema de fechamento . 
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• Ser branco, e no caso dos resíduos químicos ser identificado com o símbolo 
de risco químico em local visível. 
• A tampa do container deve permanecer fechada, sem empilhamento de 
recipientes sobre ela. 

13. LIMPEZA TÉCNICA DE CONSERVAÇÃO 

13.1- PROCEDIMENTOS NAS ÁREAS INTERNAS 
1) A limpeza terminal das áreas críticas deverá ser realizada a cada 7 (sete) dias, 
das áreas semi críticas: após alta, óbito, transferência ou a cada 15 dias, em casos 
de permanência prolongada; e das áreas não críticas uma vez por mês, ou quando 
for solicitada pelo enfermeiro ou responsável pela gestão deste contrato pela 
CONTRATANTE. 
2) A limpeza concorrente deverá ser feita pela manhã e revisada nos outros turnos 
de forma permanente. 
3) Cada área deverá ser higienizada conforme rotina própria, respeitando as 
exigências estabelecidas pela CONTRATANTE neste PROJETO BÁSICO. 
4) As técnicas e as soluções químicas utilizadas deverão ser as recomendadas pelo 
Ministério da Saúde. 
5) Sempre que houver presença de matéria orgânica, deverá ser executado 
procedimento estabelecido neste PROJETO BÁSICO. 
6) Deverão ser padronizados materiais e luvas em cores distintas para limpeza de: 
paredes, tetos, portas e mobiliários: piso e sanitários; pias e banheiros, assim 
como, para Isolamentos. 
7) Os depósitos de resíduos sólidos deverão ser lavados e desinfetados 
diariamente (logo após o recolhimento do lixo). 
8) Os carrinhos de coleta dos resíduos sólidos deverão ser desinfetados sempre 
que a coleta for concluída. 
9) Os containers de resíduos deverão ter locais apropriados para sua permanência, 
de forma que facilite a sua desinfecção. 
Nas rotinas de limpeza só se utilizará vassouras na área externa, substituindo-se o 
seu uso pelo MOP pó nas demais áreas. 

14. DA PADRONIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

14.1 - Todos os materiais, equipamentos e produtos químicos a serem utilizados 
no Hospital, deverão ser fornecidos na quantidade e qualidade necessária à boa, 
plena e completa execução dos serviços, e distribuídos diariamente pela empresa 
CONTRATADA, inclusive: papel higiênico na cor branca, não reciclado; papel toalha 
na cor branca, não reciclado; sabão líquido neutro com emoliente, pronto uso 
(refil), que serão fornecidos pela CONTRATADA. 
14.2 - A CONTRATADA deverá manter no Hospital estoque de produtos e materiais 
de consumo, necessários ao bom desempenho dos serviços. A entrega destes 
materiais deverá atender ao cronograma estipulado pela CONTRATANTE. 
14.3 - Os carros de limpeza deverão acondicionar 02 (dois) baldes diferenciados 
por cores, possuir suporte para saco de coleta de lixo e prateleiras para 
transportar: papel higiênico, papel toalha, sacos de lixo limpos, produtos 
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materiais de limpeza. Deverão também, ser de material anti-corrosivo, resistentes 
a desinfetantes e detergentes, leve, prático, funcional, higiênico e dotado de rodas 
giratórias. 
14.4 - Os carros de limpeza poderão ser constituídos de balde e espremedor MOP. 
14.5 - Os carros para acondicionamento e transporte de lixo, deverão ser 
fechados, de material anti-corrosivo, resistente e leve. Devem também ser 
práticos, funcionais, higiênicos, dotados de rodas giratórias revestidas de material 
que reduza o ruído, cantos arredondados e dispositivo para drenagem com 
sistema de fechamento. Os carros destinados ao lixo hospitalar deverão estar 
identificados com a simbologia preconizada pela ABNT. Os carros para 
acondicionamento e transporte de lixo serão fornecidos pela CONTRATADA. 
14.6 - A fim de padronizar os materiais de consumo e equipamentos que sejam de 
primeira qualidade, todos e quaisquer produtos deverão estar de acordo com as 
normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, e nesse caso a CONTRATADA 
deverá apresentar no ato da assinatura do Contrato, a relação detalhada dos 
mesmos em quantidade, marca e fabricante. Os produtos e equipamentos a 
serem utilizados, serão submetidos a análise de equipe técnica da 
CONTRATANTE. O desinfetante a ser utilizado deverá comprovadamente não 
possuir efeito corrosivo em metais. 
14.7 - Os materiais sem exceção, quando transferidos da sede da CONTRATADA 
para as dependências da CONTRATANTE, deverão estar acondicionados em 
recipientes de fábrica, devidamente fechados como em sua origem e serão 
conferidos pela CONTRATANTE. 
14.8 - A CONTRATADA obriga-se a realizar análise dos produtos empregados, em 
Órgão Oficial, quando solicitado pela CONTRATANTE, às expensas da 
CONTRATADA. 

14.9 - A CONTRATADA deverá padronizar: 

A) Materiais e Equipamentos 
• Carros de utilidades, dotados de puxadores e rodízios, que devem conter 
todos os materiais necessários para realização da limpeza (ex: baldes, panos, 
escovas etc). 

• Baldes plásticos com cores distintas e diferenciadas para limpeza de: 
paredes, pisos etc. 
• Lamelo ou luva MOP. 
• Pá coletadora de lixo com cabo longo, em alumínio ou plástico. 
• Rodos de alumínio, tipo profissional (cabo longo e lâmina de borracha com 
extensão apropriada para a área onde será utilizado). 
• Escova lavatina plástica com suporte. 
• Escova de cerdas de nylon (plástica). 

• Saco plástico branco leitoso com simbologia infectante, em vários 
tamanhos (ABNT 9190/9191, constando o símbolo de substância infectante 
conforme NBR 7500). 
• Saco plástico para lixo comum, na cor preta. 
• Saco plástico na cor azul e vermelha, conforme definido pelo PGRSS. 

• Luva de látex, forrada, de diferentes cores, para limpeza de mobiliários, 
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pisos, banheiros, etc, conforme TABELA abaixo: 

CORES LOCAIS 
CORA-AZUL Tetos, paredes, portas e mobiliários e 

pias (inclusive dos banheiros) 
COR B - AMARELA Lixos e pisos (inclusive dos banheiros) 

COR C -VERDE Banheiros 
COR D-VERMELHO ** Isolamentos 

** A Cor D corresponde às cores mencionadas anteriormente; devendo todas 
as luvas estarem marcadas com a LETRA 1, na cor vermelha, em tamanho que 
permita visualização a distância, na parte superior dos punhos. 

• Máquinas lavadoras de pisos, com discos para: polir, lavar e remover. 
• Máquinas lavadoras e extratoras de líquidos, para piso. 
• Fibras de limpeza branca e verde. 
• Kit para limpeza de paredes, rodapés, peitoris e demais locais de difícil acesso 
(suporte LT com cabo de alumínio). 
• Kit para limpeza vidros e tetos. 
• Placas de sinalização e fita demarcatória para as áreas onde estão sendo 
realizados procedimentos de limpeza úmida. 

• Aspirador de pó e água. 
• Máquina lava-jato (alta pressão). 
• Escada de alumínio, com plataforma de apoio. 
• Carros para transporte de resíduos, para: resíduos infectantes/resíduos 
químicos e resíduos comuns. 

• MOP úmido (carro funcional de limpeza com MOP e balde com prensa de 
torção). 

• Vassoura para varredura de área externa. 
• MOP seco. 

B) Produtos 
• Cloro Orgânico 
• Detergente líquido neutro 

• Pasta/líquido para polimento de metais 
• Álcool a 70% 
• Lustra móveis 
• Sabão líquido neutro com emoliente pronto uso (refil) 
• Papel higiênico não reciclado na cor branca - rolo grande (300 a 500 
metros) 
• Papel toalha 
• Outros produtos considerados necessários à boa, plena e completa 
execução dos serviços. 
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15. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

15.1- Obedecer rigorosamente este PROJETO BÁSICO. 
15.2- Selecionar e preparar rigorosamente os funcionários que irao prestar os 
serviços, tendo profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho. 
15.3 - Manter pessoal habilitado, com idade igual ou acima de 18 (dezoito) anos, 
obrigatoriamente uniformizados, num só padrão, devidamente identificados 
através de crachás com fotografia recente e provendo-os dos equipamentos de 
proteção individual- EPI, conforme normas e legislações vigentes. 
15.4 - Os EPls utilizados para coleta interna: uniforme; luvas de PVC cano longo e 
de cor clara; botas de PVC de cor clara, com cano e solado antiderrapante; gorro; 
máscara; óculos e avental de PVC de médio comprimento. 
15.5 - Manter no Hospital equipe especifica para as limpezas terminais, e com isso, 
evitar desfalque de pessoal nas clinicas e observações. 
15.6 - Fornecer gratuitamente a todos os seus empregados uniforme completo, 
sempre limpo, do mesmo padrão e na quantidade suficiente, assegurando o seu 
uso contínuo e obrigatório. 
15. 7 - O padrão do uniforme a ser usado deverá ser diferenciado dos empregados 
da CONTRATANTE e das demais empresas que ali operam. O padrão do uniforme 
deverá ser apresentado previamente e aprovado pela CONTRATANTE 
15.8 - Manter o número de funcionários para a prestação de serviços, conforme 
acordado e caso haja alguma falta, este funcionário deverá ser reposto em até 2 
(duas) horas, sob pena de desconto proporcional ao descumprimento da prestação dos 
serviços. 
15.9 - Apresentar à CONTRATANTE a composição química dos produtos, para 
análise e precauções com possíveis intercorrências que possam surgir com 
pacientes ou empregados da CONTRATANTE, ou com terceiros, só podendo utilizá
los após devida autorização da CONTRATANTE. 

15.10 - Dar exercício a seus empregados, somente após treinamento pertinente à 
limpeza hospitalar. 
15.11 - Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 12 
(doze) horas após notificação, qualquer funcionário considerado com conduta 
inconveniente pela CONTRATANTE. 

15.12 - Responder à CONTRATANTE pelos danos ou avarias causadas por seus 
empregados e prepostos ao patrimônio do Hospital, decorrentes de sua culpa ou 
dolo no exercício de suas atividades. 
15.13 - Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer 
anormalidade que verificar na execução dos serviços. 
15.14 - Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente 
às reclamações sobre seus serviços. 
15.15 - Manter a disciplina entre os seus funcionários, aos quais será 
expressamente vedado o uso de qualquer bebida alcoólica ou drogas ilícitas, bem 
como, durante a jornada de trabalho, desviar a atenção com palestras ou outras 
atividades estranhas ao seu serviço. 
15.16 - Manter sediado junto à CONTRATANTE durante todos os turnos de 
trabalho, elementos capazes de tomar decisões compatíveis com os compromissos 
assumidos p@la CONTRATADA. 
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15.17 - Deverá contar com um profissional com perfil gerencial para atuar no 
planejamento, organização, supervisão, controle e treinamento da equipe de 
limpeza. 
15.18 - Os treinamentos de reciclagem dos funcionários deverão ser feitos nas 
dependências do Hospital por profissional habilitado da CONTRATADA, tendo 
como convidado um Enfermeiro designado pela CONTRATANTE e indicado pela 
Gerência de Enfermagem. Os referidos treinamentos deverão ser trimestrais e 
sempre que a CONTRATANTE julgar necessário. 
15.19 - O profissional supervisor da CONTRATADA será sempre o elo entre a 
equipe atuante e a direção do Hospital. 
15.20- Manter todos os equipamentos e materiais necessários à execução dos 
serviços, em perfeitas condições de uso, sendo os mesmos de qualidade 
comprovada e quantidade necessária à boa execução dos serviços; devendo os 
danificados serem substituídos em 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos 
elétricos devem ser dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos na 
rede elétrica. 
15.21 - Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão 
permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, 
realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em 
perfeita ordem em todas as dependências da CONTRATANTE. 
15.22 - Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus 
empregados. 
15.23 - Responsabilizar-se, por eventuais paralisações dos serviços, por parte dos 
seus empregados, sem repasse de qualquer ônus a CONTRATANTE, para que não 
haja interrupção nos serviços prestados. 
15.24 - A CONTRATADA deverá efetuar exames periódicos semestrais, em seus 
funcionários, bem como exame de admissão e por ocasião de seu desligamento da 
Empresa. 
15.25 - Observar conduta adequada na utilização dos saneantes, domissanitários, 
materiais e equipamentos, objetivando correta higienização dos utensílios e das 
instalações objeto desta prestação de serviços. 
15.26 - Encaminhar ao final dos turnos de trabalho, para lavagem em lavanderia 
hospitalar, às expensas da CONTRATADA, todos os panos e MOPs. 
15.27 - Fornecer todo equipamento de higiene e segurança do trabalho aos seus 
empregados no exercício de suas funções, inclusive máscara descartável e 
máscara N95 ("bico de pato") apropriada para isolamento respiratório para 
aerossóis {ex: tuberculose, sarampo). 
15.28- Apresentar Manual de Técnicas e Procedimentos, no ato da assinatura do 
contrato, contendo a normatização dos serviços. 
15.29 - Proceder a limpeza e conservação de toda a área sob a supervisão de 
enfermeiro legalmente habilitado e com amplos conhecimentos. 
15.30 - Reexecutar serviços de limpeza e conservação, sempre que solicitado pela 
CONTRATANTE. 
15.31 - Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, 
fornecendo todo material, equipamento e produtos químicos a serem utilizados 
no Hospital, na quantidade e qualidade necessária à boa, plena e completa 
execução dos serviços. 

17 
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15.32 - Caberá à CONTRATADA responsabilidade por roubos, furtos ou quaisquer 
outros prejuízos causados por seus empregados à CONTRATANTE, seus 
servidores, bem como a terceiros, em função da prestação de serviços. 
15.33 - Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua 
propriedade, tais como: aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes, 
carrinhos para transporte de lixos, escadas, etc, de forma a não serem 
confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE. 
15.34 - Nomear encarregados responsáveis pelos serviços em todos os turnos de 
trabalho, com a missão de garantir o bom andamento dos trabalhos. Estes 
encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver necessidade, 
ao coordenador dos serviços da CONTRATADA e tomar as providências 
pertinentes. 
15.35 - Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus funcionários, das 
normas disciplinares determinadas pela CONTRATANTE. 
15.36 - Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 
atendimento dos seus funcionários acidentados ou com mal súbito, por meio de 
seus encarregados. 
15.37 -Cumprir as normas de segurança da CONTRATANTE. 
15.38 - Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas 
da CONTRATANTE. 
15.39 - Fornecer e manter no Hospital, todos os materiais e produtos em 
quantidade suficiente necessários ao bom desempenho dos serviços, com entrega 
semanal. 
15.40 - Repor quando quebrados: 
• Saboneteira com as seguintes características: dispensador de sabonete em 
plástico de alta resistência (Acritonitrila Butadieno Stireno - ABS), na cor branca, 
com forte sistema de fixação, com válvula dosadora que elimine respingos e 
entupimentos, fechamento de segurança sem a utilização de chaves, visor em 
acrílico transparente, facilidade de limpeza e abastecimento para sabão líquido 
refil. 
• Suportes para papel toalha (toalheiro) com as seguintes características: 
tampa frontal basculante construída em plástica ABS reforçada, na cor branca e 
base na cor cinza, capacidade para no mínimo 600 folhas, fechadura de 
segurança, janela para inspeção do nível remanescente, sistema de fixação anti
furto através de buchas expansíveis fornecidas com o aparelho. 
• Suporte para papel higiênico com as seguintes características: fabricado 
em plásticos ABS e policarbonato, com acabamento branco, fechamento com 
chave, capacidade: rolo de papel higiênico de 300 a SOO metros com máximo de 
220mm. 

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

16.1 - A CONTRATANTE através de um Responsável designado pela Direção do 
Hospital, controlará em impresso próprio a realização das limpezas e desinfecções 
propostas neste PROJETO BÁSICO, e em programação elaborada pela 
CONTRATANTE, a fim de proceder mensalmente o devido atestado de execução 
dos serviços para liberação da fatura de pagamento. 
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16.2 - Facilitar por todos seus meios o exercício das funções da CONTRATADA, 
dando-lhes acesso às suas instalações, promovendo o bom entendimento entre 
seus funcionários e os empregados da CONTRATADA e cumprindo suas 
obrigações estabelecidas neste contrato. 
16.3 • Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA a todos os locais 
onde se fizerem necessários seus serviços. 
16.4 - Prestar aos empregados da CONTRATADA informações e esclarecimentos 
que eventualmente venham a ser solicitados e que digam respeito a natureza dos 
serviços que tenham a executar. 
16.S - Fornecer alojamento provisório (contendo vestiários, refeitório e local para 
estocagem de materiais de consumo e guarda de máquinas e equipamentos). 

17. QUADRO DE PESSOAL 

17.1 - Na execução dos serviços, a CONTRATADA se obriga a manter número de 
funcionários suficiente para a manutenção da qualidade dos serviços exigida 
nesse PROJETO BÁSICO. 

18. JORNADA DE TRABALHO 

18.1 - A CONTRATADA deverá manter seus empregados, distribuídos nas 
dependências do Hospital, para execução dos serviços, durante 24 (vinte e 
quatro) horas por dia, de segunda à domingo, sendo que nas férias, folgas, 
licenças ou eventuais faltas, os mesmos deverão ser substituídos imediatamente. 
18.2 - Nas dependências Ambulatoriais, a execução dos serviços deverá ser em 
horário acordado com a CONTRATANTE e os empregados também deverão ser 
substituídos imediatamente, nos casos de férias, folgas, licenças ou eventuais 
faltas. 
18.3 - Os empregados deverão cumprir rigorosamente os horários de trabalho, 
considerando o intervalo regimental, estabelecido pela CLT, ficando a 
CONTRATADA diretamente responsável por eventuais inobservâncias. 

19. AUDITORIA E CONTROLE 

19.1 - A avaliação e controle dos serviços prestados pela CONTRATADA será feito 
através de instrumento desenvolvido e elaborado pela CONTRATANTE, informada à 
CONTRATADA antes do início da prestação dos serviços, sendo que CONTRATANTE e 
CONTRATADA designarão prepostos para procederem mensalmente essa avaliação 
dos serviços executados. Este instrumento será avaliado semestralmente e 
aprimorado, se necessário. 
19.2 - A auditoria dos serviços pela CONTRATANTE tem caráter de alinhamento entre 
as partes e identificação de oportunidade de melhorias na prestação dos serviços e 
não exonera nem diminui a completa responsabilidade da CONTRATADA, por qualquer 
inobservância ou omissão às cláusulas contratuais. 
19.3 - O colaborador designado pela CONTRATANTE para auditoria da CONTRATADA 
terá livre acesso aos locais de prestação do serviço. 

19 
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20. PAGAMENTO 

20.1. A empresa deverá informar em sua proposta o valor mensal para as prestações 
de serviços: serviços de higienização e materiais descartáveis necessários para a 
execução dos serviços. 

20.2 - O pagamento será realizado mediante recebimento da Nota Fiscal, 
acompanhada de documentos exigidos contratualmente, através de depósito bancário 
em nome da empresa CONTRATADA. 

20.3 - As Notas Fiscais deverão ser entregues pela empresa CONTRATADA em local a 
ser informado pela CONTRATANTE, no primeiro dia útil do mês subsequente a 
prestação dos serviços, e a empresa deverá informar em sua proposta qual o prazo 
para pagamento, que não poderá ser inferior a 45 dias. 

21. PRA2O DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

21.1. o contrato para a prestação deste serviço objeto deste PROJETO BÁSICO terá 
duração de 60 (sessenta) meses 

Dra. Ligia v-irc:,,.-,· Bambirra 
Diretora Técnica a Regional de Jundiaí 

Instituto de Resp ns bilidade Social Sírio Libanês 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

CONTRATO IRSSL N2 821 

Pelo presente instrumento particular de um lado, INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO 
LIBANÊS, nome fantasia ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS 
- HOSPITAL REGIONAL DE JUNDIAÍ, localizado à Rua Campos Salles, 371, Vila Boaventura, na Cidade de 
Jundiaí, Estado de São Paulo, CEP: 13201-814, inscrita no CNPJ/MF sob n2 09.538.688/0009-90, em 
conformidade com seu estatuto social, doravante designada simplesmente por CONTRATANTE, e de outro 

lado, 

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO CARDIOVASCULAR S/S LTDA, com sede na Rua do Retiro, 432, Sala 83 e 84, 
Anhangabaú, na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, CEP: 13209-000, inscrita no CNPJ/MF sob n• 
51.864.551/0001-34, 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 Regional de Jundiaí, Hospital Público 
Estadual, situado nesta capital no endereço identificado no preâmbulo acima, desde 01 de junho de 2014. 

A CONTRATADA presta serviços especializados na área da saúde, inclusive em ambiente hospitalar, 

oferecendo serviços de ótima qualificação técnica, contendo em seu quadro, profissionais aptos para atuar 
nesta área. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. A CONTRATADA prestará serviços médicos na especialidade de cardiologia vascular para realização de 
procedimentos cirúrgicos em cineangiocoronaáriografia e intervenção coronária percutânea para o 
atendimento dos pacientes do Hospital Regional de Jundiaí, localizado no endereço constante no 
preâmbulo deste instrumento e conforme melhor descrito no EDITAL N• 12/2016 - HR JUNDIAÍ, parte 
integrante deste instrumento. 

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 Edital e o ~ 
que estiver estabelecido na proposta, prevalecerão sempre as condições definidas neste instrumento e/ou .... 
no Edital, mesmo que a proposta contenha o "de acordo" da CONTRATANTE. ,, .. • ·., ~QS 

' ,. i 

. ,RSSI.. 
1.3. Os serviços serão prestados na proporção de 40 (quarenta) cateterismos cardíacos e 8 (oito) 
angioplastias coronarianas mensais. A quantidade dos procedimentos poderá ser alterada, quando houver 
necessidade da CONTRATANTE, sendo previamente acordado entre CONTRATADA e CONTRATANTE. 

1.4. A CONTRATADA deverá contar com profissionais capacitados para a prestação de serviços médicos na 
especialidade de hemodinâmica. 

1.5. Os serviços deverão ser prestados pelos sócios ou profissionais contratados pela CONTRATADA, e 
atuarão para o cumprimento 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. Exceto os insumos abaixo, aos quais serão fornecidos 
pela CONTRATADA: 

• Cateter balão; 
• Stent; 
• Cateter guia diagnóstico e terapêutico; 
• Fio guia e introdutor. 

1.9.A CONTRATANTE fornecerá todos os formulários de uso exclusivo de médicos do Hospital Regional de 
Jundiaí, 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 de exclusividade na prestação dos serviços à CONTRATANTE 
e por parte da CONTRATADA. 

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 vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da 01/04/2016. 

2.2. O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente e imotivadamente por qualquer das partes, ~ 
mediante aviso prévio e escrito à outra parte, com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência, sem OS 
qualquer ônus para a parte denunciante ou amigavelmente sem necessidade de prazo para prévio aviso eCO~íR 
também sem qualquer ônus para a parte denunciante, se acordado prévia e expressamente entre as \R~,C2,\. 
partes. 

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 do contrato de gestão 
firmado entre a Secretaria Estadual de Saúde e a CONTRATANTE para gestão do HOSPITAL REGIONAL DE 

JUNDIAÍ, sem qualquer ônus para as partes contratantes. 
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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. 

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 EDITAL, 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, nélií'~iSS\. 
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. 
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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. 

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. 

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, C, . ,_.~~.,, , ':, 
se assim solicitado) do pagamento e cumprimento das dívidas e obrigações, se solicitado. ,r-" ,6 

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 
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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 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 vedado 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 
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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 Jundiaí e INSS; 

• Comprovante de pagamento dos honorários médicos devidos; 
• Comprovante de recolhímento 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. 

CLÁUSULA QUINTA- DO PREÇO E DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE 

5.1. Pela prestação de serviços objeto deste instrumento a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os 
valores listados abaixo: 

Procedimento Cirúrgico 

Cateterismo Cardíaco 

Angioplastia Coronariana sem Stent 
Angioplastia Coronariana com 5tent 

Angioplastia Primária 

Valor 

R$768,40 
R$ 2.666,74 
R$4.802,97 
R$ 4.983,37 

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. 

5.2. A CONTRATANTE fará os pagamentos 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 45 (quarenta e cinco) dias após a data de emissão. 

f 
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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 relacionada) 
ou cessão de direitos creditórios nos valores devidos pela CONTRATANTE sob o presente instrumento. 

5.5. Os valores serão creditados na conta corrente de titularidade da CONTRATADA e indicada por esta 
na fatura encaminhada. 

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

5.7. 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 empresa 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 

6.1. A CONTRATADA reconhece e se obriga 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. 

6.2. 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. 

6.3. 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 <D, -i-C)':, 
comprovadas pelo uso indevido de dados e/ou Informações Confidenciais por parte de seus empregados. ç,Qh\ ,,I 1 

6.4. 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. 

6.5. 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 

\~S l 
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indenizar a CONTRATANTE pelas perdas e danos comprovados. 

6.6. 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. 

6.7. 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. 

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. 

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. 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. J 
8.3. A CONTRATADA responsabiliza-se em caráter irretratável e irrevogável, por quaisquer reclamações q ()~ 

trabalhistas e previdenciárias ou de qualquer outra natureza, administrativa ou judicial, inclusive aquela~\)\'~ 1?, 
decorrentes de acidente de trabalho, dos profissionais por ela contratados, ou por seus sócios, bem como \R~'3\, 
pelo pagamento de indenizações, multas, honorários advocatícios e custas processuais. 

8.4. Faculta-se ao 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. 
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8.5. 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. 

8.6. 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. 

8.7. 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. 

8.8. 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. 

8.9. 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. 

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

8.11. 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. 

8.12. 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. 

8.13. 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 
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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. 

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 testemunhas qualificadas para que produzam um só fim de direito. 

Testemunhas: 

São Paulo, 28 de março de 2016. 

ª
Carlos Onofre de Linl 
írctor E,u:cunvo . 

( 5o<ial Sírio-Liball~ p, 

ANÊS- HOSPITAL REGIONAL DE JUNDIAÍ 

"' 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE LABORATORIAL E 

OUTRAS AVENÇAS – CONTRATO IRSSL Nº 1829 
 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado, 

 

INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS, nome fantasia ORGANIZAÇÃO         

SOCIAL IRSSL – UNIDADE HOSPITAL REGIONAL DE JUNDIAÍ, associação sem fins econômicos ou             

lucrativos, com sede na Rua Campos Salles, 371, Vila Boaventura, na Cidade de Jundiaí, Estado de São                 

Paulo, CEP 13.201-814, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.538.688/0009-90, neste ato representada nos              

termos de seus atos constitutivos por seu(s) representante(s) legal(ais) abaixo assinados, doravante            

denominada apenas como CONTRATANTE, e, de outro lado,  

 

MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede na Rua              

Cubatão, número 86, conjunto 1202, bairro Vila Mariana, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,                 

CEP 04.013-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.519.353/0001-70, neste ato representada nos termos de               

seus atos constitutivos por seu(s) representante(s) legal(ais) abaixo assinados, doravante denominada           

apenas como CONTRATADA.  

 
(CONTRATADA e CONTRATANTE doravante denominadas em conjunto como “Partes” e isoladamente           
como “Parte”). 
 

CONSIDERANDO QUE: 

 

A. A CONTRATADA atua na área de prestação de serviços de análise laboratoriais e afins conforme               

indicados no Anexo I deste Contrato; 

 

B. A CONTRATANTE deseja contratar tais serviços da CONTRATADA, que deseja prestá-los à            

CONTRATANTE; 

 
ASSIM SENDO, as Partes resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços de Análise               

Laboratorial e Outras Avenças, doravante denominado simplesmente "Contrato", que será regido pelas            

seguintes cláusulas e condições: 

 

O presente Contrato é composto também pelos seguintes Anexos, os quais, uma vez rubricados pelas               

Partes, passam a fazer parte integrante e indissociável do Contrato: 

Anexo I. Relação de Documentos de Habilitação da CONTRATADA;  

Anexo II. Proposta Técnica e Comercial, elaborada pela CONTRATADA e aceita pela          

CONTRATANTE, contendo orçamento e descrição dos serviços a serem prestados; 

Anexo III. Instruções de Preparo e Coleta. 
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1. DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste Contrato a prestação dos serviços, pela CONTRATADA à CONTRATANTE,            

de análise laboratorial dos respectivos testes clínicos a serem disponibilizados pela CONTRATADA à             

CONTRATANTE para diagnóstico da COVID-19 (“Testes COVID-19”) (“Serviços”), conforme estabelecido          

no Anexo II e nos demais termos deste Contrato. 

1.2. Para fins de esclarecimento, pelo presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a (i) disponibilizar              

à CONTRATANTE, conforme detalhado na Cláusula 2.11, os kits que contém os insumos para testes               

COVID-19 e seus respectivos manuais em forma digital ou impressa com as instruções de preparo e coleta,                 

os quais integram o Anexo III deste Contrato, e (ii) realizar a análise laboratorial de referidos Testes                 

COVID-19 por meio de profissionais qualificados para realização de tal análise, de acordo com o POP                 

(Procedimento Operacional Padrão) descrito nos Anexos II e III. A CONTRATANTE será a única e exclusiva                

responsável pelo preparo e coleta dos Testes COVID-19 em relação aos seus profissionais, especialmente              

nos termos do Anexo III. 

1.3. Os Serviços serão prestados pela CONTRATADA em conformidade com os dados e informações             

fornecidos pela CONTRATANTE, com os procedimentos descritos neste Contrato e nos Anexos, com as              

normas legais em vigor, observando-se, ademais, as melhores técnicas disponíveis, cabendo à            

CONTRATADA destacar pessoal em número, renome e qualificação necessários à execução satisfatória do             

objeto do Contrato. 

1.4. A CONTRATADA declara, expressamente, ser legalmente habilitada para a prestação dos Serviços             

objeto deste Contrato, e que possui infraestrutura, materiais e mão-de-obra qualificada e experiência             

suficientes e adequadas para a realização das atividades pelas quais ora se obriga, estando apta à                

prestação dos Serviços, sob a forma e condições ora estabelecidas.  

1.5. O presente Contrato não estabelece qualquer relação de exclusividade entre as Partes, não sendo               

obrigação da CONTRATANTE contratar quaisquer serviços exclusivamente da CONTRATADA, inclusive          

àqueles relacionados aos Serviços objeto deste Contrato, podendo a CONTRATANTE, a seu critério,             

estabelecer quaisquer relações com terceiros, a qualquer tempo. Reconhece expressamente a           

CONTRATADA que, caso venha eventualmente a prestar serviços e/ou fornecer materiais unicamente para             

a CONTRATANTE, não poderá este fato ser interpretado como obrigação, ou mesmo existência de              

modalidade contratual firmada em bases exclusivas. 

 

 

2. DO PREÇO E PAGAMENTO  

2.1. Pelos Serviços estabelecidos no presente Contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os            

valores descritos no Anexo II, os quais estão definidos de forma individualizada à R$ 95,00. O pagamento                 

será efetuado, tomando-se como base os Preços Unitários e a quantidade de serviços contratados, e para                
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isso, será emitida uma Nota Fiscal, a ser paga através de boleto bancário no valor total de R$ 190.000,00                   

(cento e noventa mil reais), considerando a aquisição de 2.000 (dois mil) testes. 

2.2. O pagamento do Preço será efetuado pela CONTRATANTE após a emissão da respectiva nota              

fiscal/fatura (“Nota Fiscal/Fatura”) e através do pagamento de um boleto com prazo de 15 (quinze) dias                

emitidos pela CONTRATADA, a contar da data de emissão da nota fiscal/fatura. A Nota Fiscal/Fatura               

deverá ser emitida pela CONTRATADA constando de forma discriminada os Preços Unitários e o Preço a                

ser pago. 

2.3. O não pagamento das importâncias devidas à CONTRATADA pela CONTRATANTE segundo os            

prazos previstos neste Contrato, sujeitará a CONTRATANTE ao pagamento da importância em atraso             

acrescida de multa de 1% (um por cento) e, ainda, juros de mora à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês,                      

incidentes a partir da data de vencimento até a data do efetivo pagamento, calculados pro rata die. 

2.4. A CONTRATADA, quando habilitada a emitir Nota Fiscal eletrônica para cobrança da            

CONTRATANTE, fica desde já obrigada a enviar à esta, arquivo em formato “PDF” original, para o e-mail                 

caio.lcracca@hrj.org.br e william.cdamian@hrj.org.br.  

2.5. Fica desde já ajustado entre as Partes que o(s) pagamento(s), da(s) respectivas Nota(s)             

Fiscal(is)/Fatura(s) emitida(s) pela CONTRATADA, ocorrerá(ão) na data do seu vencimento, de acordo com             

o prazo para pagamento previsto na Cláusula 2.2 deste Contrato, ou no primeiro dia útil subsequente, em                 

caso de feriado nacional ou municipal na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo). 

2.6. As despesas da CONTRATADA incorridas com viagens, estadia, alimentação e outras listadas no             

Anexo II, serão de responsabilidade da CONTRATANTE, que efetuará, após conferência e aprovação, o              

reembolso destas, no prazo de pagamento descrito na Cláusula 2.2 acima. A CONTRATADA, por sua vez,                

compromete-se a apresentar à CONTRATANTE nota de débito acompanhada de todos os comprovantes             

dos referidos gastos (“Reembolso de Despesas”).  

2.7. A CONTRATADA declara que o Preço e o Reembolso de Despesas representa a compensação              

integral pela prestação dos Serviços, cobrindo todos os seus custos diretos e indiretos incluindo, mas sem                

limitação mão-de-obra, lucros, administração, encargos sociais e fiscais (i.e. impostos, taxas e            

emolumentos, quer sejam federais, estaduais ou municipais, bem como todos os encargos trabalhistas e              

previdenciários relacionados ao objeto ora contratado).  

2.8. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais etc.) que sejam            

devidos em decorrência do presente Contrato ou em sua execução são de responsabilidade do contribuinte,               

conforme definido na norma tributária. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará e recolherá             

nos prazos da lei, dos pagamentos que efetuar à CONTRATADA, os tributos a que esteja obrigada pela                 

legislação vigente a reter, sendo certo que o Preço não sofrerá qualquer reajuste ou acréscimo para                

compensar o montante retido. 

2.9. Uma vez devidamente compensado(s) o(s) valor(es) da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) e nota(s) de            

débito e, portanto, o Preço e Reembolso de Despesas, a CONTRATADA outorgará imediatamente à              

CONTRATANTE plena, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais vir a exigir ou reclamar a                

qualquer tempo, em juízo ou fora dele.  
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2.10. A CONTRATADA é e será a única responsável pelo pagamento/remuneração/honorários de           

quaisquer de seus profissionais, bem como eventuais subcontratados que prestarão os Serviços, nada             

sendo devido pela CONTRATANTE neste sentido. 

2.11. Sem prejuízo das demais disposições deste Contrato, as Partes acordam que a CONTRATANTE             

contratará e a CONTRATADA realizará um número mínimo de análises laboratoriais de Testes COVID-19,              

conforme indicado seguir. 

2.11.1. A CONTRATANTE concorda em contratar o número de 2.000 (dois mil) exames de análises              

laboratoriais de Testes COVID-19 que devem ser utilizados nos 6 (seis) meses subsequentes à              

contratação, durante a vigência deste Contrato, conforme disposto no Anexo II ao presente Contrato.  

2.11.2. O não cumprimento da Quota Mínima Total de 1.000 (um mil) testes por parte da                

CONTRATANTE obriga a CONTRATANTE a realizar o pagamento, à CONTRATADA, da diferença            

entre a quantidade da Quota Mínima e a quantidade de análise laboratoriais solicitadas pela              

CONTRATANTE no período mencionado na Cláusula 2.11.1 acima, por meio da emissão da             

respectiva Nota Fiscal/Fatura ou outro meio, a qual fica desde já autorizada pela CONTRATANTE.              

Caso não seja utilizada a totalidade de testes contratados no período acima mencionado, os kits               

permanecerão de propriedade da CONTRATANTE, que poderá utilizá-los como bem entender, não            

cabendo mais à CONTRATADA a prestação de serviços de análise e emissão de resultados,              

portanto. 

2.11.3. A CONTRATADA está obrigada a realizar apenas a quantidade de 2.000 (dois mil) análises               

laboratoriais de Testes COVID-19, no período de citado na cláusula 3.1, qual seja, 6 (seis) meses. 

2.11.4. Cumprirá à CONTRATANTE enviar à CONTRATADA, com no mínimo de 24h de            

antecedência, sua respectiva programação de indivíduos autorizados a teste, bem como respectivos            

dados solicitados pela CONTRATADA em planilha padronizada destinada a este fim, fornecida por             

ela à CONTRATANTE, também em tempo hábil. 

2.11.5. A CONTRATANTE compromete-se, ainda, a enviar à CONTRATADA, periodicamente e           

juntamente com a Programação, por escrito, o respectivo pedido contendo a quantidade de análises              

laboratoriais de Testes COVID-19 que deverão ser realizadas, que serão vinculadas à            

CONTRATANTE e estarão sujeitas à sua efetiva aceitação pela CONTRATADA, que poderá recusar,             

parcial ou totalmente, apenas em caso de amostras encaminhadas fora dos padrões estabelecidos             

previamente. A CONTRATADA não será responsável por quaisquer danos ou prejuízos, a qualquer             

título, sofridos pela CONTRATANTE em razão de eventual recusa, parcial ou total, por parte da               

CONTRATADA. 

 

 

3. DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

3.1. O presente Contrato vigerá por prazo determinado de 6 (seis) meses a contar da data de assinatura                 

do presente instrumento, podendo ser renovado mediante a assinatura de Termo Aditivo, sem o que será                
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imediatamente rescindido, independentemente de notificação ou outra formalidade ao final do termo acima             

referido, não sendo admitida a renovação automática da vigência.  

 

 

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1. Além das demais obrigações previstas neste Contrato, nos documentos que o integram e na              

legislação a ele aplicável, são obrigações da CONTRATADA, sob pena de configuração de descumprimento              

contratual, as seguintes: 

a) prestar os Serviços nos termos previstos neste Contrato, dentro das melhores técnicas,            

mantendo, durante toda a execução do Contrato as condições de habilitação exigidas para a sua               

prestação, conforme disposto no Anexo I, utilizando quando aplicável, máquinas e/ou equipamentos            

condizentes com a necessidade, isentos de vícios, defeitos, incorreções ou imperfeições. 

b) prestar os Serviços com profissionais qualificados e capazes, para garantir um processo            

eficiente e resultados eficazes e com a melhor qualidade possível, assumindo integralmente a             

responsabilidade pelos atos e/ou omissões praticadas por seus profissionais. 

c) responsabilizar-se diretamente pela permanente supervisão, controle, direção técnica e         

fiscalização de seus profissionais utilizados na execução deste Contrato, não cabendo à            

CONTRATANTE qualquer encargo administrativo, de horário, ou disciplinar. 

d) Atender as solicitações da CONTRATANTE por escrito e, periodicamente, ou sempre que            

solicitado pela CONTRATANTE, prestar informações sobre o andamento dos Serviços, observados os            

prazos expressamente previstos neste Contrato ou na lei. 

e) garantir a qualidade dos Serviços por ela executados, uma vez que a CONTRATANTE tenha              

cumprido todos os critérios técnicos e operacionais requeridos para preparo e coleta dos Testes              

COVID-19, especialmente conforme o Anexo III, bem como fornecido todos os dados e informações              

necessários para tanto em tempo hábil conforme termos deste contrato. Em caso de perda de amostras                

dos Testes COVID-19 após chegada confirmada pela CONTRATADA, a CONTRATADA arcará com            

todos os custos decorrentes, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, mediante notificação            

encaminhada pela CONTRATANTE neste sentido.  

f) notificar à CONTRATANTE, por escrito, caso encontre ou verifique qualquer discrepância, erro,            

ou omissão em quaisquer documentos, dados ou informações referentes/relacionados aos Serviços.  

g) prestar os Serviços em estrita observância a toda legislação, incluindo, mas não se limitando, às               

normas regulamentadoras e normas técnicas oficiais vigentes no país aplicáveis aos Serviços objeto do              

presente Contrato, cumprindo todas as determinações impostas pelas autoridades públicas competentes           

relativas aos Serviços e obtendo todas as aprovações, autorizações e licenças necessárias à execução              

dos Serviços, inclusive ambientais, quando aplicável. 
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h) cumprir, sempre que destacar seus profissionais para a execução dos Serviços listados no             

Anexo II, toda a legislação trabalhista, inclusive os acordos e convenções coletivas, ainda que              

supervenientemente à celebração deste Contrato. 

i) nomear um coordenador/preposto encarregado de supervisionar, ordenar e orientar os Serviços,           

bem como fiscalizar sua correta prestação que será, também, o ponto de contato da CONTRATADA               

junto à CONTRATANTE para qualquer questão referente ao presente Contrato. 

j) enviar a totalidade dos kits de coleta neste contratados para o endereço da CONTRATANTE,              

responsabilizando-se pelos mesmos até sua entrega, bem como pelos seus custos, não havendo             

qualquer responsabilidade ou custo à CONTRATANTE nesse sentido. 

entregar os laudos com resultados dos exames em até 2 (dois) dias corridos, contados a partir do                 

recebimento das amostras.  

 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1. Além das demais obrigações previstas neste Contrato, nos documentos que o integram e na              

legislação a ele aplicável, são obrigações da CONTRATANTE, sob pena de configuração de             

descumprimento contratual, as seguintes: 

a) efetuar o pagamento do Preço, nos termos deste Contrato. 

b) realizar o preparo e a coleta dos Testes COVID-19 em relação aos seus profissionais e o envio                 

destes à CONTRATADA, conforme os respectivos manuais e nos termos do Anexo III, por meio de                

profissionais capacitados e habilitados, com as devidas qualificações necessárias e exigidas pela            

legislação aplicável, não cabendo à CONTRATADA qualquer responsabilidade neste sentido e ficando a             

CONTRATADA isenta, desde já, de qualquer responsabilidade. 

c) disponibilizar para a CONTRATADA todos os documentos, dados e informações para que as             

amostras fornecidas à CONTRATADA sejam de qualidade e elegíveis para os Testes COVID-19,             

podendo assim a CONTRATADA realizar a prestação dos Serviços nos termos deste Contrato. A              

CONTRATADA não se responsabiliza, em qualquer hipótese, (i) pelo preparo, coleta e envio dos Testes               

COVID-19 pela CONTRATANTE em desconformidade com os termos deste Contrato, especialmente o            

Anexo III, (ii) o não fornecimento, pela CONTRATANTE, dos documentos, dados e informações             

necessários para a prestação dos Serviços, bem como (iii) pelo uso que a CONTRATANTE fará dos                

resultados das análises laboratoriais dos Testes COVID-19. 

d) ser responsável pelo transporte e entrega das amostras colhidas dos Testes COVID-19 no             

endereço a ser informado pela CONTRATADA, inclusive custos e despesas, obedecendo as exigências             

contratuais e legais aplicáveis. O transporte deve estar de acordo com as normas da Anvisa e demais                 

legislações vigentes que regem o transporte de amostras biológicas, não sendo de responsabilidade da              

CONTRATADA a realização dos Serviços em amostras fora dos padrões de qualidade estabelecidos no              

escopo deste Contrato. 

Página 6 de 28 
 
SP - 4928648v4  

DocuSign Envelope ID: F0326B20-8E0D-4EB0-8E90-5606E263D62ADocuSign Envelope ID: C11CB038-5879-4938-A157-B7B35B5E46ABDocuSign Envelope ID: 30FEB11F-AC84-4A2D-A815-6369817A0E4E



 
 
 

e) operacionalizar o preparo e a coleta das amostras da maneira que lhe for mais conveniente,               

observadas as exigências contratuais e legais aplicáveis, de modo a ser compatível com a operação da                

CONTRATADA, possibilitando assim o fornecimento de amostras de qualidade e elegíveis para            

testagem. A CONTRATADA não se responsabiliza, em nenhuma hipótese, por preparo ou coletas             

inadequadas das amostras ou que não tenham sido realizadas de acordo com as exigências contratuais               

e legais aplicáveis. 

f) ser responsável pelo cadastro das amostras caso o indivíduo a ser testado não possua ou não                

possa, por qualquer motivo, realizar o cadastro de sua amostra e confirmar seu consentimento para a                

realização do Teste COVID-19. A CONTRATANTE também reconhece que o indivíduo terá lido e              

aceitado o termo de consentimento para a realização do Teste COVID-19 e, portanto, a CONTRATANTE               

arcará com qualquer ônus jurídico ou legal envolvido no indevido uso ou descumprimento deste item. 

g) ser responsável, caso o indivíduo testado não possua e-mail pessoal para receber os resultados              

do Teste COVID-19, pela entrega individual dos resultados aos respectivos indivíduos testados, através             

de médico designado, devidamente qualificado, obedecendo as melhores práticas regidas pela           

legislação vigente, cabendo, portanto, à mesma qualquer ônus jurídico ou legal decorrente do não              

cumprimento deste item. 

 

6. DA RESPONSABILIDADE TRABALHISTA 

6.1. Fica expressamente estipulado que não se estabelece, por força do presente Contrato, qualquer             

relação ou vínculo de natureza empregatícia, responsabilidade trabalhista entre a CONTRATANTE, ou            

relação de subordinação entre os profissionais da CONTRATADA com a CONTRATANTE, declarando a             

CONTRATADA que não há vínculo empregatício ou de subordinação entre os profissionais da             

CONTRATADA e a CONTRATANTE. 

6.1.1. No caso de demanda que tenha origem no presente Contrato (“Demanda”), decorrente de             

reclamações trabalhistas movidas por profissionais da CONTRATADA, e na qual a CONTRATANTE            

venha a compor o polo passivo, a CONTRATADA compromete-se a tomar todas as medidas cabíveis               

para excluir a CONTRATANTE do polo passivo da respectiva Demanda. Eventuais despesas            

decorrentes destas Demandas serão reembolsadas pela CONTRATADA à CONTRATANTE, tais          

como, mas não exclusivamente, condenações, honorários advocatícios, fotocópias, despesas com          

autenticação, custas, emolumentos, depósitos judiciais, depósitos recursais e honorários periciais. 

6.1.2. A CONTRATANTE deverá apresentar todos os comprovantes de pagamentos, recibos e/ou           

notas fiscais para que as despesas mencionadas anteriormente sejam reembolsadas pela           

CONTRATADA. 

6.1.3. Eventuais valores remanescentes, após realizadas as devidas comprovações de quitação          

total ou exclusão da CONTRATANTE do polo passivo da ação, serão devolvidos no montante original               

à CONTRATADA. 
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7. DAS RESPONSABILIDADES, GARANTIAS E DECLARAÇÕES DAS PARTES  

7.1. Na celebração deste Contrato, cada Parte declara que possui experiência, plena capacidade e             

legitimidade para celebrar o presente Contrato, realizar todas as atividades aqui previstas e cumprir todas               

as obrigações ora assumidas de boa-fé e com lealdade, tendo tomado todas as medidas legais,               

administrativas e regulatórias para tanto, garantindo, ainda, que o cumprimento das obrigações de cada              

uma delas (i) não viola qualquer disposição contida em seus documentos societários; (ii) não viola qualquer                

lei, regulamento, decisão judicial, administrativa ou arbitral, aos quais possa estar vinculada; (iii) não viola               

quaisquer outros acordos com outras pessoas ou entidades, incluindo direitos de exclusividade, bem como              

não viola direito de propriedade intelectual de titularidade terceiros; e (iv) não exige qualquer consentimento,               

ação ou autorização de qualquer natureza de terceiros. 

7.2. Cada Parte declara e garante que não se encontra compreendida em nenhuma causa que possa               

dar lugar a um conflito de interesses. 

7.3. Cada Parte declara que é economicamente independente e que não realizou investimentos            

consideráveis e específicos para o cumprimento das cláusulas e obrigações contidas neste Contrato. 

7.4. Cada Parte declara que detém, dentro de suas respectivas esferas de influência, todos os registros               

e licenças junto aos órgãos públicos e autoridades pertinentes, encontrando-se em situação de perfeita              

regularidade fiscal, ambiental, profissional e societária. 

7.5. Cada Parte compromete-se a: (i) cumprir todas as leis, regulamentos e códigos de conduta relativos               

à confidencialidade de informações; (ii) respeitar todas as leis e regulamentações aplicáveis, incluindo             

aquelas relacionadas ao desenvolvimento sustentável e responsabilidade social, assim como leis que            

proíbem o trabalho infantil, forçado e escravo, observadas as disposições da Consolidação das Leis do               

Trabalho; (iii) respeitar os direitos humanos dentro de sua esfera de influência; e (iv) proteger e preservar o                  

meio ambiente, bem como prevenir e erradicar práticas danosas ao meio ambiente, executando seus              

respectivos objetos sociais 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, inclusive com o adequado destino e tratamento de eventuais resíduos ambientais              

decorrentes do desenvolvimento de suas respectivas atividades, quando aplicável. 

7.6. Sem prejuízo das demais disposições contidas na presente cláusula, cada Parte declara e garante:              

(i) conhecer, para todos os fins e efeitos de Direito, todas as normas e condições de segurança aplicáveis                  

ao objeto deste Contrato; (ii) cumprir com todas as leis, regulamentos e normas aplicáveis, produzidas por                

qualquer autoridade governamental que tenha jurisdição sobre este Contrato, ainda que           

supervenientemente à celebração do presente Contrato; e (iii) proceder a todas e quaisquer etapas e atos                

adicionais necessários por lei e/ou requeridos pela CONTRATANTE para garantir a legalidade e             

regularidade da presente contratação. 

 

 

8. DA CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS 
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8.1. As Partes acordam que as disposições deste Contrato e todas as negociações relacionadas a ele               

são estritamente confidenciais. Obrigam-se as Partes por si e por seus profissionais, incluindo             

administradores, funcionários, representantes, prepostos ou eventuais subcontratados e/ou prestadores de          

serviço, a manter e fazer com que todos os envolvidos na execução do objeto deste Contrato mantenham o                  

mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer informações trocadas entre as Partes, no âmbito deste               

Contrato, informações estas que poderão incluir dados, materiais, pormenores, informações, documentos,           

especificações técnicas e comerciais, planilhas de custo e processos entregues por uma Parte à outra Parte                

transmitidas por qualquer meio, inclusive oral, escrito, reuniões, mecânico, eletrônico, magnético ou            

informatizado (“Informações Confidenciais”). 

8.2. Nenhuma das Partes fará qualquer comunicado ou divulgação relativamente aos termos deste            

Contrato para terceiros sem o consentimento expresso e por escrito da outra parte, exceto se: 

a) em relação àquelas informações que sejam de domínio público quando da assinatura do Contrato; 

b) informações que eram conhecidas antes da assinatura deste Contrato, desde que a(s) Parte(s)              

possua(m) efetivo conhecimento de que tais informações não se encontram sujeitas a qualquer             

obrigação legal ou contratual de confidencialidade; 

c) informações que, embora confidenciais na data de assinatura do Contrato, venham a ser de               

conhecimento público durante a sua vigência, sem culpa ou dolo de quaisquer das Partes ou de                

terceiro que tenha se obrigado a manter tais Informações Confidenciais; ou 

d) informações sob as quais recaia obrigação legal, regulatória e/ou judicial de divulgação, hipótese              

em que as Informações Confidenciais devem ser fornecidas exclusivamente para aquelas pessoas            

que, em virtude de tal obrigação devam recebê-las, hipótese em que as Informações Confidenciais              

devem ser fornecidas exclusivamente para aquelas pessoas que, em virtude de tal obrigação legal,              

regulamentar ou decisão judicial, devam recebê-las. 

8.3. O dever de confidencialidade ora assumido perdurará durante todo o período de vigência do              

Contrato e sobreviverá por mais 05 (cinco) anos a contar de seu término, qualquer que seja a causa.  

8.4. A Parte que tiver recebido qualquer ordem de autoridade judicial ou administrativa determinando a              

revelação de Informação Confidencial deverá notificar a Parte contrária em tempo hábil para que essa               

possa tomar as medidas cabíveis para obstar tal ordem. Não obstante, a Parte que tiver recebido a                 

notificação estará livre para satisfazer a ordem judicial, se limitando a manifestar-se somente em relação à                

parte da Informação Confidencial a que a ordem judicial disser respeito, caso findo o prazo para                

cumprimento da ordem judicial, a Parte que terá informação revelada não tiver obtido sucesso na tentativa                

de obstar tal ordem. 

8.5. As Partes reconhecem que os Serviços prestados pela CONTRATADA à CONTRATANTE           

implicarão operações de tratamento de “dados pessoais” e de “dados pessoais sensíveis” de profissionais              

e/ou pacientes da CONTRATANTE (“Dados Pessoais”), o que deverá ser realizado de acordo com a               

legislação brasileira vigente aplicável. Para fins deste Contrato, os Dados Pessoais serão considerados             

Informações Confidenciais. 
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8.6. O tratamento de Dados Pessoais a ser realizado pela CONTRATADA está limitado às finalidades              

previstas nos Serviços cobertos por este Contrato. É vedado, salvo o disposto neste Contrato, o tratamento                

de Dados Pessoais sem autorização da CONTRATANTE e de seus profissionais e/ou pacientes para              

finalidades diferentes das expressamente determinadas neste Contrato.  

8.7. A CONTRATADA não será responsabilizada, sob forma alguma, por eventuais omissões ou erros             

cometidos pela CONTRATANTE na coleta ou compartilhamento com a CONTRATADA dos Dados            

Pessoais, principalmente se referidos Dados Pessoais forem coletados em desacordo com a legislação             

vigente, bem como por perdas consequenciais ou decorrentes do uso, direto ou indireto, por parte da                

CONTRATANTE dos Dados Pessoais. 

8.8. A CONTRATADA se compromete a adotar mecanismos e procedimentos de segurança da            

informação, com relação a seus próprios sistemas, compatíveis com as melhores práticas de mercado. A               

CONTRATADA não será responsabilizada, de forma alguma, por falhas nos sistemas de informação ou por               

incidentes de segurança cibernética que ocorram nos sistemas e no ambiente de tecnologia da informação               

da CONTRATANTE, e que porventura possam afetar os Dados Pessoais. 

8.9. A CONTRATADA não poderá ser punida caso tais informações sejam exigidas por requisição de              

autoridades competentes ou por determinação judicial, hipótese em que deverá notificar previamente a             

CONTRATANTE acerca da existência e do conteúdo da ordem/requisição correspondente, em tempo            

razoável para que a CONTRATANTE possa, caso deseje, apresentar suas medidas ou contrarrazões             

perante o juízo ou autoridade competente, sendo certo que a CONTRATADA se compromete a cumprir a                

ordem legal estritamente nos limites do que lhe for requisitado. 

8.10 A CONTRATANTE declara e garante que a coleta e uso dos Dados Pessoais a serem tratados pela                 

CONTRATADA estarão em total conformidade com a legislação aplicável. 

 

 

 

9. DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO ANTECIPADA E FORÇA MAIOR 

9.1. O presente Contrato poderá ser resilido, de forma unilateral e independentemente de justo motivo,              

mediante aviso prévio por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem qualquer ônus para as                 

partes contratantes ou poderá ser rescindido, imediatamente e de pleno direito, mediante envio de simples               

notificação, na ocorrência das seguintes hipóteses: 

a) por qualquer das Partes, em caso de liquidação judicial, falência, recuperação judicial ou             

notória insolvência da Parte contrária; 

b) por qualquer das Partes, em razão do descumprimento de qualquer das obrigações            

estabelecidas neste Contrato pela outra Parte, não sanado no prazo de 30 (trinta) dias corridos               

contados do recebimento, pela Parte inadimplente, de notificação por escrito relatando tal            

descumprimento, ou, quando não for possível a reparação, imediatamente; 

c) pela CONTRATANTE no caso de ajuizamento de qualquer reclamação trabalhista ou           

indenizatória de profissional da CONTRATADA em face da CONTRATANTE, caso a CONTRATADA            
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deixe de requerer a exclusão da CONTRATANTE do polo passivo na referida reclamação trabalhista              

e/ou deixe de empregar seus melhores esforços para a completa isenção da CONTRATANTE de              

qualquer responsabilidade; 

d) por qualquer das Partes, por cometimento de atos pela outra Parte que afetem ou possam               

afetar negativamente a reputação de tal Parte; 

e) pela CONTRATANTE, no caso de encerramento definitivo de suas atividades; 

f) 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 Regional de               

Jundiaí sem qualquer ônus às partes contratantes; 

g) por quaisquer das Partes, no de caso de greves e qualquer evento de caso fortuito e força                 

maior nos termos do artigo 393 do Código Civil Brasileiro que impeça a continuidade do objeto                

contratado ou suspenda a execução do seu objeto em período superior a 30 (trinta) dias (“Evento de                 

Força Maior”). 

9.2. A rescisão do Contrato em decorrência de qualquer das hipóteses das alíneas “a”, “e”, “f” e “g”, da                  

Cláusula anterior, não implicará em multa ou indenização às Partes. 

9.3. Sem prejuízo das penalidades contratualmente previstas neste Contrato, na ocorrência de rescisão            

contratual pelas hipóteses previstas nas alíneas “b” a “d” da Cláusula 9.1, a Parte inadimplente estará                

obrigada a ressarcir a outra Parte das perdas e danos a que der causa. 

9.4. Observado o quanto disposto na Cláusula 9.1, alínea “g”, mediante a ocorrência de um Evento de                

Força Maior, a Parte afetada deverá notificar imediatamente a outra Parte por escrito com o máximo de                 

detalhamento possível e deverá informar prontamente a outra Parte de quaisquer previsões de             

repercussões futuras.  

9.5. Em todas as hipóteses de término ou rescisão do Contrato previstos nesta Cláusula, todas as               

obrigações das Partes após a efetiva rescisão com o cumprimento de todas as obrigações decorrentes de                

tal fato pela(s) Parte(s) correspondente(s) serão consideradas rescindidas, ressalvado que as obrigações de             

confidencialidade e indenização sobreviverão à rescisão ou término do Contrato pelo prazo estabelecido             

entre as Partes e que a obrigação relativa à Quota Mínima conforme a Cláusula 2.11 será aplicável para o                   

período em questão. 

 

 

10. DA INTEGRIDADE NA CONDUÇÃO DOS NEGÓCIOS  

10.1 As Partes declaram possuir seus próprios códigos de ética e de conduta e políticas anticorrupção e                

se comprometem a observar e garantir que seus respectivos colaboradores respeitem tais documentos.  

10.2. As Partes, por si e por seus profissionais, se obrigam a conduzir seus negócios de forma íntegra e                  

em conformidade com a legislação aplicável, em especial, quanto à legislação anticorrupção aplicável,             

incluindo mas não se limitando à Lei 12.846/2013, à Lei nº 9.613/98, ao Foreign Corrupt Practices Act –                  

FCPA e ao UK Bribery Act – UKBA. Nesse sentido, sob pena de violar as obrigações assumidas neste                  

Contrato, as Partes se comprometem a: (i) abster-se de praticar atos de corrupção no interesse ou para                 
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benefício, exclusivo ou não, das Partes, em especial não autorizar, prometer, oferecer ou dar, direta ou                

indiretamente, qualquer vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou a pessoas a eles              

relacionadas ou ainda a quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de               

obter benefícios indevidos, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente; e (ii) manter              

mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e              

a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude,                   

lavagem de dinheiro e outras práticas ilícitas. 

10.3. Salvo casos de conhecimento público na data da assinatura deste Contrato, caso uma Parte tome               

conhecimento de qualquer violação às obrigações impostas nas cláusulas acima, deverá informar à outra              

Parte imediatamente, nos termos da legislação aplicável e Contratos vigentes.  

10.4. A CONTRATADA declara que, na data de assinatura deste Contrato, seus sócios, associados,             

acionistas, administradores ou dirigentes não se configuram como Pessoa Politicamente Exposta ("PPE"),            

tampouco Pessoa Vinculada a PPE, nos termos da Lei nº 9.613/98 e da Resolução nº 29 do Conselho de                   

Controle de Atividades Financeiras (COAF). 

10.5. 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. 

10.5.1. 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. 

 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. Cessão. As Partes não poderão, a qualquer tempo e título, ceder ou transferir a terceiros, no todo                 

ou em parte, sem a prévia e expressa anuência, por escrito, da outra Parte, os direitos, poderes, faculdades                  

e as obrigações previstas no presente Contrato. Será nula a cessão efetuada em desacordo com esta                

Cláusula, não produzindo tal cessão quaisquer efeitos. 

11.2. Não exclusividade. As Partes reconhecem expressamente e concordam que a contratação objeto            

do Contrato não caracteriza compromisso de exclusividade por parte da CONTRATANTE, que se reserva o               

direito de contratar com terceiros, simultaneamente ou não, outros serviços, de objeto idêntico ao previsto               

no Contrato.  

11.3. Efeito Vinculativo. O presente Contrato e suas obrigações são estabelecidos em caráter            

incondicional, irrevogável e irretratável, vinculando as respectivas Partes, seus herdeiros e sucessores a             
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qualquer título, sendo certo, outrossim, que qualquer alteração ao presente Contrato só será válida se feita                

mediante aditamento assinado pelas Partes. 

11.4. Propriedade Intelectual. Fica vedada às Partes a utilização do nome, logotipos, material publicitário             

ou identidade visual da Parte contrária em quaisquer meios de comunicação, ainda que apenas como               

referência a Serviços prestados, sem prévia autorização por escrito, pelo representante legal de cada Parte. 

11.5. Alteração. Nenhuma renúncia, rescisão ou quitação referente ao Contrato ou seus Anexos vinculará             

qualquer das Partes a menos que declarada de forma expressa e por escrito, mediante aditivo contratual.                

Nenhuma renúncia, de qualquer das Partes, a quaisquer termos, poderes, faculdades, direitos ou             

disposições do presente Contrato ou seus Anexos, bem como nenhuma tolerância a qualquer             

inadimplemento de tais termos, poderes, faculdades, direitos ou disposições afetará o direito das Partes de,               

subsequentemente, executar seus respectivos direitos. 

11.6. Tolerância. Qualquer omissão ou tolerância de qualquer das Partes em exigir o estrito cumprimento              

das obrigações ora contratadas ou em exercer qualquer direito decorrente do Contrato não constituirá              

novação ou renúncia, nem afetará seu direito de exercê-lo a qualquer tempo. 

11.7. Autonomia das Disposições. Caso venha a ser decretada a nulidade de determinada cláusula,             

condição ou obrigação deste Contrato e/ou dos Anexos a ele pertencentes, tal nulidade somente afetará a                

referida cláusula, condição ou obrigação, conforme o caso, permanecendo todas as demais em pleno vigor               

e produzindo os respectivos efeitos de direito. 

11.8. Acordo Integral. O presente Contrato e seus Anexos constituem o acordo integral entre as Partes,               

prevalecendo sobre qualquer outro acordo anteriormente firmado por estas, orais ou escritos, que verse              

sobre o mesmo assunto, os quais são considerados cancelados.  

11.9. Contradição. Havendo contradição ou divergência entre os termos, condições e disposições           

constantes dos Anexos com quaisquer termos, condições e disposições constantes do Contrato,           

prevalecerá o disposto no Contrato. Caso haja contradição entre os termos, condições e disposições              

constantes nos Anexos prevalecerá o que estiver contido no Anexo mais recente. 

11.10. Comunicação. Todas as comunicações e notificações entre as Partes deverão ser feitas por escrito              

e enviadas através de correspondência com Aviso de Recebimento (AR) para os endereços indicados no               

preâmbulo ou via correio eletrônico através de E-mail Válido (EV) no Portal de Assinatura Digital. 

11.11. Título Executivo. As Partes conferem ao presente Contrato ampla força de título executivo,             

especialmente, mas não se limitando, para a cobrança das obrigações de fazer dispostas em seus termos. 

11.12. Lei Aplicável e Foro. Este Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis da República                 

Federativa do Brasil. As Partes elegem o foro da Comarca da Cidade de São Paulo (SP), com exclusão de                   

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir todos e quaisquer conflitos oriundos do Contrato. 

 

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam as Partes o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual                   

teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas que igualmente assinam. 
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São Paulo, SP, 27 de julho de 2020. 

 

 

___________________________________________________ 

INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO-LIBANÊS – ORGANIZAÇÃO SOCIAL IRSSL – 

UNIDADE HOSPITAL REGIONAL DE JUNDIAÍ 

 

 

___________________________________________________ 

MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA S.A. 
 

 

Testemunhas: 
 

__________________________ __________________________ 
Nome: Nome: 
RG: 
CPF: 

RG: 
CPF: 
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ANEXO I 
Relação de Documentos de Habilitação da CONTRATADA 

 
1. Este Anexo é composto pelos documentos e certidões que, juntas, habilitam a Mendelics e a realizar os                                   
procedimentos envolvidos no serviço proposto. 
 
 
2. Os documentos são os seguintes: 

(a) Alvará Sanitário; 
(b) Alvará de Funcionamento/Localização; 
(c) Certificado de Responsabilidade Técnica - CREMESP; 
(d) Cartão CNPJ; 
(e) Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. 

 
3. Os anexos descritos são parte integrante e indissolúvel deste contrato. 
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