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MEMORIAL DE

 
MEMORIAL DESCRITIVO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPOS DESTINADOS À INFUSÃO, 
EM REGIME DE COMODATO DE BOMBAS DE INFUSÃO, 
FUNDAÇÃO DO ABC 
SANTOS STEIN” - OSS
 
1 – PREÂMBULO: 
 
1.1 - Acha-se aberta na Fundação do ABC 
dos Santos Stein” - OSS, localizada na Rua América do Sul, nº. 285 
Oratório - Santo André 
57.571.275/0008-79, o Memorial Descritivo
menor preço global”, de empresa especializada na 
de Fornecimento de descartáveis destinados á infusão, em regime de 
COMODATO de Bombas de Infusão, 
dos Santos Stein”. 
 
1.2 - O Memorial Descritivo e seus Anexos podem ser retirados na Rua 
América do Sul, nº. 285 
do dia 15/08/2019 das 08h00min às 12h00min horas e das 13h00min às 
17h00min horas até o dia 
13h00min às 17h00min, ou através do site 
 
2 - DO OBJETO: 
 
A presente Coleta de Preços tem por objeto a contratação de empresa 
especializada na Prestação de
destinados à Infusão, ora denominados simplesmente de Equipos, em 
regime de COMODATO de Bombas de Infusão
conformidade e descrições constantes do
deste Memorial; 
 
3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
 
3.1 – A proposta comercial
lacrado e identificado exteriormente “ENVELOPE PROPOSTA” 
mencionando a razão social da Proponente, o número do processo e seu 
objeto, no Setor de Compras do H
Stein”, localizado na Rua América do Sul, 285, Parque Novo Oratório, Santo 
André/SP (CEP: 09270-
23/08/2019 e em conformidade com as condições estabelecidas neste 
Memorial e seus Anexos;
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MINUTA 
 

L DESCRITIVO DE COLETA DE PREÇOS
PROCESSO N° 0235/2019 

 

DESCRITIVO DE COLETA DE PREÇOS OBJE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

DE FORNECIMENTO DE EQUIPOS DESTINADOS À INFUSÃO, 
EM REGIME DE COMODATO DE BOMBAS DE INFUSÃO, 
FUNDAÇÃO DO ABC - HOSPITAL DA MULHER “MARIA JOSÉ DOS 

OSS. 

se aberta na Fundação do ABC – Hospital da Mulher “Maria José 
OSS, localizada na Rua América do Sul, nº. 285 

Santo André – São Paulo, inscrita no CNPJ sob o 
, o Memorial Descritivo visando à contratação “

de empresa especializada na Prestação de Serviços 
de Fornecimento de descartáveis destinados á infusão, em regime de 
COMODATO de Bombas de Infusão, para o Hospital da Mulher “Maria José 

O Memorial Descritivo e seus Anexos podem ser retirados na Rua 
– Pq. Novo Oratório - Santo André – São Paulo a partir 

das 08h00min às 12h00min horas e das 13h00min às 
17h00min horas até o dia 21/08/2019, das 08h00min às 12h00min horas e das 
13h00min às 17h00min, ou através do site www.fuabc.org.br   

A presente Coleta de Preços tem por objeto a contratação de empresa 
Prestação de Serviços de Fornecimento de Descartáveis 

destinados à Infusão, ora denominados simplesmente de Equipos, em 
regime de COMODATO de Bombas de Infusão, em
conformidade e descrições constantes do Termo de Referência 

S CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

proposta comercial deverá ser entregue em envelope fechado, 
lacrado e identificado exteriormente “ENVELOPE PROPOSTA” 
mencionando a razão social da Proponente, o número do processo e seu 

no Setor de Compras do Hospital da Mulher “Maria José dos Santos 
Stein”, localizado na Rua América do Sul, 285, Parque Novo Oratório, Santo 

-410) (Tel. 11-4478-5021), até as 17:00 horas do dia 
e em conformidade com as condições estabelecidas neste 

emorial e seus Anexos; 

A DE PREÇOS 

JETIVANDO A 
A PRESTAÇÃO DE 

DE FORNECIMENTO DE EQUIPOS DESTINADOS À INFUSÃO, 
EM REGIME DE COMODATO DE BOMBAS DE INFUSÃO, PARA A 

MARIA JOSÉ DOS 

Hospital da Mulher “Maria José 
OSS, localizada na Rua América do Sul, nº. 285 – Pq. Novo 

São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº. 
contratação “tipo 

Prestação de Serviços 
de Fornecimento de descartáveis destinados á infusão, em regime de 

Hospital da Mulher “Maria José 

O Memorial Descritivo e seus Anexos podem ser retirados na Rua 
São Paulo a partir 

das 08h00min às 12h00min horas e das 13h00min às 
08h00min às 12h00min horas e das 

A presente Coleta de Preços tem por objeto a contratação de empresa 
Serviços de Fornecimento de Descartáveis 

destinados à Infusão, ora denominados simplesmente de Equipos, em 
em quantidade, 

Termo de Referência - Anexo I 

em envelope fechado, 
lacrado e identificado exteriormente “ENVELOPE PROPOSTA” 
mencionando a razão social da Proponente, o número do processo e seu 

ospital da Mulher “Maria José dos Santos 
Stein”, localizado na Rua América do Sul, 285, Parque Novo Oratório, Santo 

5021), até as 17:00 horas do dia 
e em conformidade com as condições estabelecidas neste 
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3.2 – Não será admitida a participação de consórcios, bem como de empresas 
impedidas por lei, por decisão judicial e não incidirem em quaisquer 
penalidades ou impedimentos de licitar ou contratar com a Administração 
Pública e com a Fundação do ABC;
 
3.3 – Não será admitida a subcontratação de serviços na execução do contrato 
decorrente deste processo;
 
3.4 – Fica reservado à Fundação do ABC 
Santos Stein” – OSS o direito de efetuar diligências em q
processo para verificar a autenticidade e veracidade dos documentos e 
informações apresentadas nas Propostas, bem como esclarecer ou 
complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de 
documentos ou informação exigid
 
4 – DA PROPOSTA COMERCIAL:
 
4.1 – A proposta comercial deverá ser apresentada pela Proponente de forma 
impressa ou datilografada, sem emendas ou rasuras, identificada com a razão 
social, endereço completo, telefone e email e assinada por 
legal ou por procurador com procuração específica, com firma reconhecida (em 
Cartório) do Outorgante e em conformidade com as condições estabelecidas 
neste Memorial e seus Anexos; 
 
4.2 – A razão ou denominação social da Proponente deverá
constante no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, vedada à utilização do 
nome de fantasia ou nome incompleto;
 
4.3 – O Valor da proposta comercial deverá ser apresentada em planilha 
contendo os descritivos dos itens, nos quantitativos médi
fornecimentos, valor unitário
com a inclusão da totalidade das Bombas de Infusão a serem cedidas, 
gratuitamente, em regime de COMODATO
 
4.4 – Os preços deverão ser apresentados em reais, com até 2 (d
decimais, expressos em algarismos e por extenso, computados todos os custos 
e despesas, diretos e indiretos necessários à execução do Objeto deste 
Memorial e do seu Anexo I, tais como frete, mão
suprimentos, insumos e afins 
CONTRATANTE, sejam de natureza trabalhista, tributária, previdenciária, 
fundiária, social, comercial  e demais porventura incidentes.
 
5 – DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS DA VENCEDORA DA PRESENTE 
COLETA DE PREÇOS: 
 
5.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual;
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Não será admitida a participação de consórcios, bem como de empresas 
impedidas por lei, por decisão judicial e não incidirem em quaisquer 
penalidades ou impedimentos de licitar ou contratar com a Administração 

Fundação do ABC; 

Não será admitida a subcontratação de serviços na execução do contrato 
decorrente deste processo; 

Fica reservado à Fundação do ABC - Hospital da Mulher “Maria José dos 
OSS o direito de efetuar diligências em qualquer fase do 

processo para verificar a autenticidade e veracidade dos documentos e 
informações apresentadas nas Propostas, bem como esclarecer ou 
complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de 
documentos ou informação exigida neste Memorial. 

DA PROPOSTA COMERCIAL: 

A proposta comercial deverá ser apresentada pela Proponente de forma 
impressa ou datilografada, sem emendas ou rasuras, identificada com a razão 
social, endereço completo, telefone e email e assinada por seu representante 
legal ou por procurador com procuração específica, com firma reconhecida (em 
Cartório) do Outorgante e em conformidade com as condições estabelecidas 
neste Memorial e seus Anexos;  

A razão ou denominação social da Proponente deverá ser a mesma da 
constante no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, vedada à utilização do 
nome de fantasia ou nome incompleto; 

da proposta comercial deverá ser apresentada em planilha 
descritivos dos itens, nos quantitativos médi

valor unitário, valor mensal global e o valor anual global, 
com a inclusão da totalidade das Bombas de Infusão a serem cedidas, 
gratuitamente, em regime de COMODATO. 

Os preços deverão ser apresentados em reais, com até 2 (d
decimais, expressos em algarismos e por extenso, computados todos os custos 
e despesas, diretos e indiretos necessários à execução do Objeto deste 
Memorial e do seu Anexo I, tais como frete, mão-de-obra, acessórios, 
suprimentos, insumos e afins e, livre de quaisquer ônus para a 
CONTRATANTE, sejam de natureza trabalhista, tributária, previdenciária, 
fundiária, social, comercial  e demais porventura incidentes. 

DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS DA VENCEDORA DA PRESENTE 
 

comercial, no caso de empresa individual; 

Não será admitida a participação de consórcios, bem como de empresas 
impedidas por lei, por decisão judicial e não incidirem em quaisquer 
penalidades ou impedimentos de licitar ou contratar com a Administração 

Não será admitida a subcontratação de serviços na execução do contrato 

Hospital da Mulher “Maria José dos 
ualquer fase do 

processo para verificar a autenticidade e veracidade dos documentos e 
informações apresentadas nas Propostas, bem como esclarecer ou 
complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de 

A proposta comercial deverá ser apresentada pela Proponente de forma 
impressa ou datilografada, sem emendas ou rasuras, identificada com a razão 

seu representante 
legal ou por procurador com procuração específica, com firma reconhecida (em 
Cartório) do Outorgante e em conformidade com as condições estabelecidas 

ser a mesma da 
constante no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, vedada à utilização do 

da proposta comercial deverá ser apresentada em planilha 
descritivos dos itens, nos quantitativos médios a serem 

valor anual global, 
com a inclusão da totalidade das Bombas de Infusão a serem cedidas, 

Os preços deverão ser apresentados em reais, com até 2 (duas) casas 
decimais, expressos em algarismos e por extenso, computados todos os custos 
e despesas, diretos e indiretos necessários à execução do Objeto deste 

obra, acessórios, 
e, livre de quaisquer ônus para a 

CONTRATANTE, sejam de natureza trabalhista, tributária, previdenciária, 

DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS DA VENCEDORA DA PRESENTE 
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5.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 
registrados, em se tratando de sociedades comerciais; e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus 
administradores; e, no caso de sociedades civis, i
acompanhada da prova da Diretoria em exercício; 
 
5.3 - Cartão de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), 
dentro da validade, contendo, expressamente, seu(s) código(s) de atividade(s)  
 
5.4 - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), se Empresário 
Individual, dentro da validade;
 
5.5 - Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual e municipal, se 
houver, relativos ao domicílio ou sede pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto social;
 
5.6 - Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS); 
 
5.7 - Certidão Conjunta Negativa de tributos administrados pela Receita 
Federal, abrangendo, a Certidão, quanto a dívida ativa da União, expedida pela 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ou Certidão Positiva com os mesmos 
efeitos; 
 
5.8 - Certidão Negativa de Débitos (CND) com o Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS, ou Certidão Positiva com os mesmos efeitos;
 
5.9 - Certidão Negativa de Débitos T
com os mesmos efeitos, expedida pela Justiça do Trabalho nos termos da  Lei 
Federal nº 12.440/2011; 
 
5.10 - Certidão Negativa de Tributos Estaduais, ou certidão correspondente, 
expedida por órgão competente, do loc
 
5.11 - Certidão Negativa de Tributos Municipais Mobiliários, ou certidão 
correspondente, expedida por órgão competente, do local do domicílio ou sede 
da empresa; 
 
5.12 - Certidão Negativa de Pedido de Falência ou concor
distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida no período de até 90 (noventa) 
dias anteriores a data fixada para entrega dos Documentos ou Decisão Judicial 
autorizativa  correspondente;
 
5.13 - Atestado de capacidade técnica ou certidã
por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem a prestação 
dos serviços de maneira satisfatória e compatíveis com as características do 
objeto deste Memorial; 
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Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 
registrados, em se tratando de sociedades comerciais; e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus 
administradores; e, no caso de sociedades civis, inscrição do ato constitutivo, 
acompanhada da prova da Diretoria em exercício;  

Cartão de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), 
dentro da validade, contendo, expressamente, seu(s) código(s) de atividade(s)  

rição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), se Empresário 
Individual, dentro da validade; 

Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual e municipal, se 
houver, relativos ao domicílio ou sede pertinente ao seu ramo de atividade e 

com o objeto social; 

Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

Certidão Conjunta Negativa de tributos administrados pela Receita 
Federal, abrangendo, a Certidão, quanto a dívida ativa da União, expedida pela 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ou Certidão Positiva com os mesmos 

Certidão Negativa de Débitos (CND) com o Instituto Nacional do Seguro 
INSS, ou Certidão Positiva com os mesmos efeitos; 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, ou Certidão Positiva  
com os mesmos efeitos, expedida pela Justiça do Trabalho nos termos da  Lei 

 

Certidão Negativa de Tributos Estaduais, ou certidão correspondente, 
expedida por órgão competente, do local do domicílio ou sede da empresa;

Certidão Negativa de Tributos Municipais Mobiliários, ou certidão 
correspondente, expedida por órgão competente, do local do domicílio ou sede 

Certidão Negativa de Pedido de Falência ou concordata expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida no período de até 90 (noventa) 
dias anteriores a data fixada para entrega dos Documentos ou Decisão Judicial 
autorizativa  correspondente; 

Atestado de capacidade técnica ou certidão correspondente, expedido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem a prestação 
dos serviços de maneira satisfatória e compatíveis com as características do 

Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 
registrados, em se tratando de sociedades comerciais; e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus 

nscrição do ato constitutivo, 

Cartão de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), 
dentro da validade, contendo, expressamente, seu(s) código(s) de atividade(s)   

rição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), se Empresário 

Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual e municipal, se 
houver, relativos ao domicílio ou sede pertinente ao seu ramo de atividade e 

Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

Certidão Conjunta Negativa de tributos administrados pela Receita 
Federal, abrangendo, a Certidão, quanto a dívida ativa da União, expedida pela 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ou Certidão Positiva com os mesmos 

Certidão Negativa de Débitos (CND) com o Instituto Nacional do Seguro 

CNDT, ou Certidão Positiva  
com os mesmos efeitos, expedida pela Justiça do Trabalho nos termos da  Lei 

Certidão Negativa de Tributos Estaduais, ou certidão correspondente, 
al do domicílio ou sede da empresa; 

Certidão Negativa de Tributos Municipais Mobiliários, ou certidão 
correspondente, expedida por órgão competente, do local do domicílio ou sede 

data expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida no período de até 90 (noventa) 
dias anteriores a data fixada para entrega dos Documentos ou Decisão Judicial 

o correspondente, expedido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem a prestação 
dos serviços de maneira satisfatória e compatíveis com as características do 
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5.14 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábei
social, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;
 
5.15 - Declaração que, de acordo com as especificações fornecidas pela 
CONTRATANTE, há perfeitas condições para execução completa dos serviços 
do objeto deste Memorial;
 
5.16 - Declaração da Proponente, sob a pena da lei, se responsabilizando no 
caso integralmente no caso de seus funcionários ou prepostos vierem a mover  
futuras ações trabalhistas ou cíveis com a mesma, ficando a Fundação do ABC 
– Hospital da Mulher “Maria José dos santos Stein” 
passivo e da responsabilidade solidária e subsidiária;
 
5.17 - Autorização de Funcionamento da ANVISA/MS e da Licença da 
Vigilância Sanitária da Proponente, ou documento(s) equivalente(s), ou 
Declaração expedida pelo Vigilância Sanitária do Município da sede da 
Proponente informando da desnecessidade de tais documen
suas atividades e para o integral atendimento do objeto do presente Memorial;
 
5.18 - Comprovante de Registro dos Equipos e dos bens cedidos em 
COMODATO, junto à ANVISA/MS, ou documento equivalente ou Declaração 
expedida pelo Vigilância Sani
informando da desnecessidade de tais documentos em face às suas atividades 
e para o integral atendimento do objeto do presente Memorial;
 
Observação: É obrigatória para a habilitação da Proponente nesta Coleta de 
Preços, a apresentação de toda a documentação de que consta desta cláusula 
em originais ou em cópias autenticadas ou ainda em cópias simples, desde que 
acompanhada dos originais para a sua verificação e validação
desclassificação pelo não cumpri
processo.  
 
6 - DA VISITA TÉCNICA PRÉVIA:
  
6.1 - A visita técnica PRÉVIA é FACULTATIVA, podendo as empresas 
interessadas em participar desta Coleta de Preços, comparecerem ao Hospital 
da Mulher “Maria José dos Santos St
informações e condições locais para o cumprimento das obrigações;
 
6.2 - A visita técnica deverá ser previamente agendada em horário comercial, 
junto ao Gerente de Enfermagem do Hospital da Mulher “Maria José dos 
Santos Stein” pelo telefone (11) 4478
dia (útil) anterior à data designada para a entrega das propostas;
 
6.3 - A visita técnica prévia tem por finalidade permitir que a Proponente 
obtenha, para a sua utilização e exclusiv
necessária à elaboração de sua proposta, sendo que todas as despesas e os 
custos associados à visita correrão por sua única e inteira responsabilidade; 
 

 

Rua América do Sul, 285, Parque Novo Oratório. 

SP. CEP: 09270-410. Tel. (11) 4478-5000. 

er.org.br 

Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;

Declaração que, de acordo com as especificações fornecidas pela 
CONTRATANTE, há perfeitas condições para execução completa dos serviços 

Memorial; 

Declaração da Proponente, sob a pena da lei, se responsabilizando no 
caso integralmente no caso de seus funcionários ou prepostos vierem a mover  
futuras ações trabalhistas ou cíveis com a mesma, ficando a Fundação do ABC 

lher “Maria José dos santos Stein” – OSS excluída  do pólo 
passivo e da responsabilidade solidária e subsidiária; 

Autorização de Funcionamento da ANVISA/MS e da Licença da 
Vigilância Sanitária da Proponente, ou documento(s) equivalente(s), ou 
Declaração expedida pelo Vigilância Sanitária do Município da sede da 
Proponente informando da desnecessidade de tais documentos em face às 
suas atividades e para o integral atendimento do objeto do presente Memorial;

Comprovante de Registro dos Equipos e dos bens cedidos em 
COMODATO, junto à ANVISA/MS, ou documento equivalente ou Declaração 
expedida pelo Vigilância Sanitária do Município da sede da Proponente 
informando da desnecessidade de tais documentos em face às suas atividades 
e para o integral atendimento do objeto do presente Memorial; 

É obrigatória para a habilitação da Proponente nesta Coleta de 
eços, a apresentação de toda a documentação de que consta desta cláusula 

em originais ou em cópias autenticadas ou ainda em cópias simples, desde que 
acompanhada dos originais para a sua verificação e validação, sob pena de 

pelo não cumprimento dos requisitos de admissão ao 

DA VISITA TÉCNICA PRÉVIA: 

A visita técnica PRÉVIA é FACULTATIVA, podendo as empresas 
interessadas em participar desta Coleta de Preços, comparecerem ao Hospital 
da Mulher “Maria José dos Santos Stein”, para conhecimento de todas as 
informações e condições locais para o cumprimento das obrigações;

A visita técnica deverá ser previamente agendada em horário comercial, 
junto ao Gerente de Enfermagem do Hospital da Mulher “Maria José dos 

Stein” pelo telefone (11) 4478-5094, devendo ser realizada até o último 
dia (útil) anterior à data designada para a entrega das propostas;

A visita técnica prévia tem por finalidade permitir que a Proponente 
obtenha, para a sua utilização e exclusiva responsabilidade, toda a informação 
necessária à elaboração de sua proposta, sendo que todas as despesas e os 
custos associados à visita correrão por sua única e inteira responsabilidade; 

s do último exercício 
social, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; 

Declaração que, de acordo com as especificações fornecidas pela 
CONTRATANTE, há perfeitas condições para execução completa dos serviços 

Declaração da Proponente, sob a pena da lei, se responsabilizando no 
caso integralmente no caso de seus funcionários ou prepostos vierem a mover  
futuras ações trabalhistas ou cíveis com a mesma, ficando a Fundação do ABC 

OSS excluída  do pólo 

Autorização de Funcionamento da ANVISA/MS e da Licença da 
Vigilância Sanitária da Proponente, ou documento(s) equivalente(s), ou 
Declaração expedida pelo Vigilância Sanitária do Município da sede da 

tos em face às 
suas atividades e para o integral atendimento do objeto do presente Memorial; 

Comprovante de Registro dos Equipos e dos bens cedidos em 
COMODATO, junto à ANVISA/MS, ou documento equivalente ou Declaração 

tária do Município da sede da Proponente 
informando da desnecessidade de tais documentos em face às suas atividades 

É obrigatória para a habilitação da Proponente nesta Coleta de 
eços, a apresentação de toda a documentação de que consta desta cláusula 

em originais ou em cópias autenticadas ou ainda em cópias simples, desde que 
, sob pena de 

mento dos requisitos de admissão ao 

A visita técnica PRÉVIA é FACULTATIVA, podendo as empresas 
interessadas em participar desta Coleta de Preços, comparecerem ao Hospital 

ein”, para conhecimento de todas as 
informações e condições locais para o cumprimento das obrigações; 

A visita técnica deverá ser previamente agendada em horário comercial, 
junto ao Gerente de Enfermagem do Hospital da Mulher “Maria José dos 

5094, devendo ser realizada até o último 
dia (útil) anterior à data designada para a entrega das propostas; 

A visita técnica prévia tem por finalidade permitir que a Proponente 
a responsabilidade, toda a informação 

necessária à elaboração de sua proposta, sendo que todas as despesas e os 
custos associados à visita correrão por sua única e inteira responsabilidade;  
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6.4 - Caso a Proponente opte pela não realização da visita técni
admitidas alegações posteriores de desconhecimento dos serviços e de 
dificuldades não previstas.
 
7- DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
 
7.1 - As propostas comerciais serão analisadas, apreciadas e avaliadas pela 
Comissão de Análise e Julgamento 
da Mulher “Maria José dos Santos Stein”, que lavrará a Ata correspondente, 
cabendo submeter o seu julgamento à decisão final de sua Diretora Geral;
 
7.2 – A presente Coleta de preços é do tipo 
as propostas apresentadas serão julgadas pela COJU
seguintes critérios: 

 
7.2.1 - Será(ão) considerada(s) classificada(s) a(s) Propoente(s) que 
tenha(m) atendido todas as exigências do presente Memorial e seus 
anexos; 

 
7.2.2 - Será(ão) considerada(s) desclassificada(s) a(s) propoente(s) que 
não tenha(m) atendido todas as exigências do presente Memorial e seus 
anexos; 

 
7.2.3 - A COJU
Proponentes, por preço global, do menor 

 
7.2.4- Em caso de empate, a decisão se fará através de sorteio.

 
7.2.4.1 – O sorteio será realizado mediante o lançamento dos nomes 
das Proponetes em papéis de mesmo tamanho e semelhança, 
dobrados de forma igual (sem qualquer visualização) e
em um pote escuro, saindo
dos membros da COJU.

 
7.3 - A COJUL poderá ser assessorada pelo corpo técnico da Fundação do 
ABC - Hospital da Mulher “Maria José dos Santos Stein e sua Mantenedora, 
para eventuais esclarecimentos do Memorial e seus Anexos e análise das 
propostas apresentadas;

 
7.4 - Na hipótese de todas as propostas serem desclassificadas e, a critério da 
COJUL, com decisão referendada pela Diretora Geral, poderá ser fixado o 
prazo de 03 (três) dias ú
nova proposta comercial;

 
7.5 - A Proponente classificada da presente coleta de preços terá o prazo de 
(dois) dias úteis, a partir da comunicação oficial do resultado do 
julgamento, para a apresentação do
5 deste Memorial, sob pena de não o fazendo, sem justo motivo ou por força 
maior, previamente justificada, ser
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Caso a Proponente opte pela não realização da visita técni
admitidas alegações posteriores de desconhecimento dos serviços e de 
dificuldades não previstas. 

DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

As propostas comerciais serão analisadas, apreciadas e avaliadas pela 
e Julgamento – COJUL, da Fundação do ABC 

da Mulher “Maria José dos Santos Stein”, que lavrará a Ata correspondente, 
cabendo submeter o seu julgamento à decisão final de sua Diretora Geral;

A presente Coleta de preços é do tipo “menor preço global”,
as propostas apresentadas serão julgadas pela COJUL de acordo com os 

Será(ão) considerada(s) classificada(s) a(s) Propoente(s) que 
tenha(m) atendido todas as exigências do presente Memorial e seus 

Será(ão) considerada(s) desclassificada(s) a(s) propoente(s) que 
não tenha(m) atendido todas as exigências do presente Memorial e seus 

A COJUL procederá à classificação das propostas das 
por preço global, do menor para o maior; 

Em caso de empate, a decisão se fará através de sorteio.

O sorteio será realizado mediante o lançamento dos nomes 
das Proponetes em papéis de mesmo tamanho e semelhança, 
dobrados de forma igual (sem qualquer visualização) e
em um pote escuro, saindo-se vencedora o nome sorteado por um 
dos membros da COJU. 

poderá ser assessorada pelo corpo técnico da Fundação do 
Hospital da Mulher “Maria José dos Santos Stein e sua Mantenedora, 

clarecimentos do Memorial e seus Anexos e análise das 
propostas apresentadas; 

Na hipótese de todas as propostas serem desclassificadas e, a critério da 
, com decisão referendada pela Diretora Geral, poderá ser fixado o 

prazo de 03 (três) dias úteis à todas as proponentes para apresentação de 
comercial; 

A Proponente classificada da presente coleta de preços terá o prazo de 
(dois) dias úteis, a partir da comunicação oficial do resultado do 
julgamento, para a apresentação dos documentos constantes da cláusula 

, sob pena de não o fazendo, sem justo motivo ou por força 
maior, previamente justificada, ser desclassificada; 

Caso a Proponente opte pela não realização da visita técnica, não serão 
admitidas alegações posteriores de desconhecimento dos serviços e de 

DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

As propostas comerciais serão analisadas, apreciadas e avaliadas pela 
, da Fundação do ABC - Hospital 

da Mulher “Maria José dos Santos Stein”, que lavrará a Ata correspondente, 
cabendo submeter o seu julgamento à decisão final de sua Diretora Geral; 

ço global”, sendo que 
de acordo com os 

Será(ão) considerada(s) classificada(s) a(s) Propoente(s) que 
tenha(m) atendido todas as exigências do presente Memorial e seus 

Será(ão) considerada(s) desclassificada(s) a(s) propoente(s) que 
não tenha(m) atendido todas as exigências do presente Memorial e seus 

das propostas das 

Em caso de empate, a decisão se fará através de sorteio. 

O sorteio será realizado mediante o lançamento dos nomes 
das Proponetes em papéis de mesmo tamanho e semelhança, 
dobrados de forma igual (sem qualquer visualização) e colocados 

se vencedora o nome sorteado por um 

poderá ser assessorada pelo corpo técnico da Fundação do 
Hospital da Mulher “Maria José dos Santos Stein e sua Mantenedora, 

clarecimentos do Memorial e seus Anexos e análise das 

Na hipótese de todas as propostas serem desclassificadas e, a critério da 
, com decisão referendada pela Diretora Geral, poderá ser fixado o 

teis à todas as proponentes para apresentação de 

A Proponente classificada da presente coleta de preços terá o prazo de 02 
(dois) dias úteis, a partir da comunicação oficial do resultado do 

s documentos constantes da cláusula 
, sob pena de não o fazendo, sem justo motivo ou por força 
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7.5.1 - Eventual apresentação de justificativa pelo atraso no fornecimento 
de documentos será decidida pela Diretora Geral, mediante previa 
manifestação da Assessoria Jurí
 

7.6 - E sendo desclassificada a primeira colocada, será chamada à contratar, a 
critério da Diretora Geral, a segunda classificada e assim sucessivamente; 
 
7.7- O resultado final do presente certame será publicado no site da Fundação 
do ABC - OSS (www.fuabc.org.br

 
7.8- Os interessados e partícipes da presente Coleta de Preços deverão 
acompanhar o seu resultado final através de m
cláusula 7.7, desde memorial.
 
8 - DOS QUESTIONAMENTOS E ESCLARECIMENTOS DO MEMORIAL E 
SEUS ANEXOS: 
 
8.1 - Eventual(ais) questionamento(s) e/ou esclarecimento(s)
Memorial Descritivo e de seus anexos, deverão ser for
identificação precisa do(s) item(ns) questionado(s) e/ou a ser(rem) 
esclarecidos, em papel timbrado da Questionante contendo, no mímino, a sua 
razão social, endereço completo e telefone, devidamente assinado(s) e 
protocolado(s) no Setor de 
Santos Stein” em até 02 (dois) dias úteis anterior à data fixada para entrega 
de propostas; 

 
8.2 - A Fundação do ABC 
OSS, em havendo questionamento(s) e/ou e
apresentada(s) proposta(s), notificará a(s) proponente(s) por e
para que, em havendo interesse, apresentar(rem) 
(dois) dias úteis contados da notificação;
 
8.3 - O(s) questionamento(s), e/ou e
serão objeto de análise e decisão da COJU, assessorada pela Assessoria 
Jurídica e demais técnicos da Fundação do ABC 
José dos Santos Stein” -
da Diretora Geral, sendo o seu resultado publicado no site da Fundação do 
ABC - OSS (www.fuabc.org.br

 
8.4 - O(s) questionamento(s) e/ou esclarecimento(s) apresentado(s) não 
suspendem o certame, salvo se 
decisão, sendo a suspensão publicada no site da Fundação do ABC
(www.fuabc.org.br); 

 
8.5 - A(s) decisão(ões) do(s) questionamento(s) e/ou esclarecimento(s) 
apresentados será(ão) enviada(s) à(s) questionante(s) e a(s) Proponente(s) 
que já enviaram propostas e publicado site da Fundação do ABC
(www.fuabc.org.br); 
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Eventual apresentação de justificativa pelo atraso no fornecimento 
será decidida pela Diretora Geral, mediante previa 

manifestação da Assessoria Jurídica. 

E sendo desclassificada a primeira colocada, será chamada à contratar, a 
critério da Diretora Geral, a segunda classificada e assim sucessivamente; 

ltado final do presente certame será publicado no site da Fundação 
www.fuabc.org.br); 

Os interessados e partícipes da presente Coleta de Preços deverão 
acompanhar o seu resultado final através de meio eletrônico constante  da 

.7, desde memorial. 

DOS QUESTIONAMENTOS E ESCLARECIMENTOS DO MEMORIAL E 

questionamento(s) e/ou esclarecimento(s)
Memorial Descritivo e de seus anexos, deverão ser formalizados com a 
identificação precisa do(s) item(ns) questionado(s) e/ou a ser(rem) 
esclarecidos, em papel timbrado da Questionante contendo, no mímino, a sua 
razão social, endereço completo e telefone, devidamente assinado(s) e 
protocolado(s) no Setor de Compras do Hospital da Mulher “Maria José dos 

em até 02 (dois) dias úteis anterior à data fixada para entrega 

A Fundação do ABC - Hospital da Mulher “Maria José dos Santos Stein” 
OSS, em havendo questionamento(s) e/ou esclarecimento(s) quando já 
apresentada(s) proposta(s), notificará a(s) proponente(s) por e
para que, em havendo interesse, apresentar(rem) contrarrazão(ões)
(dois) dias úteis contados da notificação; 

O(s) questionamento(s), e/ou esclarecimento(s), e/ou contrarrazão(ões) 
serão objeto de análise e decisão da COJU, assessorada pela Assessoria 
Jurídica e demais técnicos da Fundação do ABC – Hospital da Mulher “Maria 

- OSS, cabendo submeter o julgamento à decisão 
da Diretora Geral, sendo o seu resultado publicado no site da Fundação do 

www.fuabc.org.br); 

O(s) questionamento(s) e/ou esclarecimento(s) apresentado(s) não 
suspendem o certame, salvo se demandarem maior tempo para sua análise e 
decisão, sendo a suspensão publicada no site da Fundação do ABC

A(s) decisão(ões) do(s) questionamento(s) e/ou esclarecimento(s) 
s será(ão) enviada(s) à(s) questionante(s) e a(s) Proponente(s) 

que já enviaram propostas e publicado site da Fundação do ABC

Eventual apresentação de justificativa pelo atraso no fornecimento 
será decidida pela Diretora Geral, mediante previa 

E sendo desclassificada a primeira colocada, será chamada à contratar, a 
critério da Diretora Geral, a segunda classificada e assim sucessivamente;  

ltado final do presente certame será publicado no site da Fundação 

Os interessados e partícipes da presente Coleta de Preços deverão 
eio eletrônico constante  da 

DOS QUESTIONAMENTOS E ESCLARECIMENTOS DO MEMORIAL E 

questionamento(s) e/ou esclarecimento(s) do presente 
malizados com a 

identificação precisa do(s) item(ns) questionado(s) e/ou a ser(rem) 
esclarecidos, em papel timbrado da Questionante contendo, no mímino, a sua 
razão social, endereço completo e telefone, devidamente assinado(s) e 

Compras do Hospital da Mulher “Maria José dos 
em até 02 (dois) dias úteis anterior à data fixada para entrega 

Hospital da Mulher “Maria José dos Santos Stein” - 
sclarecimento(s) quando já 

apresentada(s) proposta(s), notificará a(s) proponente(s) por e-mail ou fax, 
contrarrazão(ões) em 02 

sclarecimento(s), e/ou contrarrazão(ões) 
serão objeto de análise e decisão da COJU, assessorada pela Assessoria 

Hospital da Mulher “Maria 
OSS, cabendo submeter o julgamento à decisão final 

da Diretora Geral, sendo o seu resultado publicado no site da Fundação do 

O(s) questionamento(s) e/ou esclarecimento(s) apresentado(s) não 
demandarem maior tempo para sua análise e 

decisão, sendo a suspensão publicada no site da Fundação do ABC – OSS 

A(s) decisão(ões) do(s) questionamento(s) e/ou esclarecimento(s) 
s será(ão) enviada(s) à(s) questionante(s) e a(s) Proponente(s) 

que já enviaram propostas e publicado site da Fundação do ABC - OSS 
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8.6 - Em havendo decisão que imponha alteração no Memorial Descritivo e/ou 
em seus anexos, decorrentes de eventual(is) questionamento(s) e/ou 
esclarecimento(s) será a decisão encaminhada à(s) Proponente(s) que já 
apresentou(taram) sua(s) proposta(s) a opção de
proposta(s) e/ou ofertar(em), no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da 
notificação, recurso administrativo
assessorada pela Assessoria Jurídica e demais técnicos da Fundação do ABC 
– Hospital da Mulher “Maria José dos Santos Stein” 
o julgamento à decisão final da Diretora Geral, sendo o seu resultado publicado 
no site da Fundação do ABC
 
8.7 - Trancorrido o prazo sem a oferta de recurso, ou transitado em julgado a 
decisão, será publicada a alteração que porventura tenha ocorrida no Memorial 
Descritivo e/ou em seus anexos, sendo, a partir de então, reaberto o prazo 
para a oferta de propostas. 
 
9 - DAS IMPUGNAÇÕES 

 
9.1 - A(s) Impugnação(ões) ao presente Memorial Descritivo e de seus anexos, 
deverão ser formalizados com a identificação precisa do(s) item(ns) 
impugnado(s), em papel timbrado da Impugnante contendo, no mímino, a sua 
razão social, endereço completo e telefone, devidamente assinado(s) e 
protocolado(s) no Setor de Compras do Hospital da Mulher “Maria José dos 
Santos Stein” em até 02 (dois) dias úteis anterior à data fixada para entrega 
de propostas; 
 
9.2 - A Fundação do ABC 
OSS, em havendo Impugnação(ões) quando já apresentada(s) proposta(s), 
notificará a(s) proponente(s) por e
interesse, apresentar(rem) 
da notificação; 
 
9.3 - A(s) Impugnação(ões) serão objeto de análise e decisão da COJU, 
assessorada pela Assessoria Jurídica e demais técnicos da Fundação do ABC 
– Hospital da Mulher “Maria José dos Santos Stein” 
o julgamento à decisão final da Diretora Geral, sendo o seu resultado publicado 
no site da Fundação do ABC

 
9.4 - A(s) Impugnação(ões) apresentada(s) não suspendem o certame, salvo 
se demandarem maior tempo para sua análise e decisão, sendo a suspensão 
publicada no site da Fundação do ABC

 
9.5 - A(s) decisão(ões) da(s) Impugnação(ões) será(ão) enviada(s) à 
Impugnante e publicado si

 
9.6 - Em havendo decisão que imponha alteração no Memorial Descritivo e/ou 
em seus anexos, decorrentes de eventual Impugnação(ões) será a decisão 
encaminhada à(s) Proponete(s) que já apresentou(taram) sua(s) proposta(s) a 
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Em havendo decisão que imponha alteração no Memorial Descritivo e/ou 
em seus anexos, decorrentes de eventual(is) questionamento(s) e/ou 
esclarecimento(s) será a decisão encaminhada à(s) Proponente(s) que já 
apresentou(taram) sua(s) proposta(s) a opção de retirar(em) a(s) sua(s) 
proposta(s) e/ou ofertar(em), no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da 

recurso administrativo, que será apreciado pela COJU
assessorada pela Assessoria Jurídica e demais técnicos da Fundação do ABC 

Mulher “Maria José dos Santos Stein” - OSS, cabendo submeter 
o julgamento à decisão final da Diretora Geral, sendo o seu resultado publicado 
no site da Fundação do ABC - OSS (www.fuabc.org.br); 

azo sem a oferta de recurso, ou transitado em julgado a 
decisão, será publicada a alteração que porventura tenha ocorrida no Memorial 
Descritivo e/ou em seus anexos, sendo, a partir de então, reaberto o prazo 
para a oferta de propostas.  

ES AO MEMORIAL E DE SEUS ANEXOS:

A(s) Impugnação(ões) ao presente Memorial Descritivo e de seus anexos, 
deverão ser formalizados com a identificação precisa do(s) item(ns) 
impugnado(s), em papel timbrado da Impugnante contendo, no mímino, a sua 

o social, endereço completo e telefone, devidamente assinado(s) e 
protocolado(s) no Setor de Compras do Hospital da Mulher “Maria José dos 

em até 02 (dois) dias úteis anterior à data fixada para entrega 

A Fundação do ABC - Hospital da Mulher “Maria José dos Santos Stein” 
OSS, em havendo Impugnação(ões) quando já apresentada(s) proposta(s), 
notificará a(s) proponente(s) por e-mail ou fax, para que, em havendo 
interesse, apresentar(rem) contrarrazão(ões) em 02 (dois) dias 

A(s) Impugnação(ões) serão objeto de análise e decisão da COJU, 
assessorada pela Assessoria Jurídica e demais técnicos da Fundação do ABC 

Hospital da Mulher “Maria José dos Santos Stein” - OSS, cabendo submeter 
gamento à decisão final da Diretora Geral, sendo o seu resultado publicado 

no site da Fundação do ABC - OSS (www.fuabc.org.br); 

A(s) Impugnação(ões) apresentada(s) não suspendem o certame, salvo 
maior tempo para sua análise e decisão, sendo a suspensão 

publicada no site da Fundação do ABC – OSS (www.fuabc.org.br

A(s) decisão(ões) da(s) Impugnação(ões) será(ão) enviada(s) à 
Impugnante e publicado site da Fundação do ABC - OSS (www.fuabc.org.br

Em havendo decisão que imponha alteração no Memorial Descritivo e/ou 
em seus anexos, decorrentes de eventual Impugnação(ões) será a decisão 

ponete(s) que já apresentou(taram) sua(s) proposta(s) a 

Em havendo decisão que imponha alteração no Memorial Descritivo e/ou 
em seus anexos, decorrentes de eventual(is) questionamento(s) e/ou 
esclarecimento(s) será a decisão encaminhada à(s) Proponente(s) que já 

retirar(em) a(s) sua(s) 
proposta(s) e/ou ofertar(em), no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da 

, que será apreciado pela COJUL, 
assessorada pela Assessoria Jurídica e demais técnicos da Fundação do ABC 

OSS, cabendo submeter 
o julgamento à decisão final da Diretora Geral, sendo o seu resultado publicado 

azo sem a oferta de recurso, ou transitado em julgado a 
decisão, será publicada a alteração que porventura tenha ocorrida no Memorial 
Descritivo e/ou em seus anexos, sendo, a partir de então, reaberto o prazo 

MEMORIAL E DE SEUS ANEXOS: 

A(s) Impugnação(ões) ao presente Memorial Descritivo e de seus anexos, 
deverão ser formalizados com a identificação precisa do(s) item(ns) 
impugnado(s), em papel timbrado da Impugnante contendo, no mímino, a sua 

o social, endereço completo e telefone, devidamente assinado(s) e 
protocolado(s) no Setor de Compras do Hospital da Mulher “Maria José dos 

em até 02 (dois) dias úteis anterior à data fixada para entrega 

Hospital da Mulher “Maria José dos Santos Stein” - 
OSS, em havendo Impugnação(ões) quando já apresentada(s) proposta(s), 

mail ou fax, para que, em havendo 
em 02 (dois) dias úteis contados 

A(s) Impugnação(ões) serão objeto de análise e decisão da COJU, 
assessorada pela Assessoria Jurídica e demais técnicos da Fundação do ABC 

OSS, cabendo submeter 
gamento à decisão final da Diretora Geral, sendo o seu resultado publicado 

A(s) Impugnação(ões) apresentada(s) não suspendem o certame, salvo 
maior tempo para sua análise e decisão, sendo a suspensão 

www.fuabc.org.br); 

A(s) decisão(ões) da(s) Impugnação(ões) será(ão) enviada(s) à 
www.fuabc.org.br); 

Em havendo decisão que imponha alteração no Memorial Descritivo e/ou 
em seus anexos, decorrentes de eventual Impugnação(ões) será a decisão 

ponete(s) que já apresentou(taram) sua(s) proposta(s) a 
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opção de retirar(em) a(s) sua(s) proposta(s) e/ou ofertar(em), no prazo de 2 
(dois) dias úteis, contados da notificação, 
apreciado pela COJUL
técnicos da Fundação do ABC 
Stein” - OSS, cabendo submeter o julgamento à decisão final da Diretora Geral,  
sendo o seu resultado publicado no site da Fundação do ABC 
(www.fuabc.org.br); 
 
9.7 - Trancorrido o prazo sem a oferta de recurso, ou transitado em julgado a 
decisão, será publicada a alteração que porventura tenha ocorrida no Memorial 
Descritivo e/ou em seus anexos, sendo, a partir de então,
para a oferta de propostas. 
 
10 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

 
10.1 - As decisões da COJU
José dos Santos Stein”, e/ou de sua Diretora Geral, correspondentes ao 
julgamento das propostas, serão publicados no site 
como será enviada cópia da Ata e/ou decisão correspondente para os e
de cada um dos participantes;
 
10.2 - Caberá recurso administrativo
ABC - Hospital da Mulher “Maria José dos Santos Stein”
(dois) dias úteis da publicação do resultado final
www.fuabc.org.br, assim como o Hospital da Mulher Maria José dos Santos 
Stein enviará, via e-mail, ATA do resultado do julgamento das propostas para 
cada um dos participantes;

 
10.3 - A Fundação do ABC 
- OSS, em havendo interposição de recurso por quaisquer das proponentes, 
notificará as demais através de e
apresentarem sua impugnação e/ou contrarrazões em 02 (dois) dias úteis 
impreterivelmente da notificação;
 
10.4 - Estarão legitimados para a apresentação de recurso e apresentar 
impugnações e contrarrazões os representantes legais das empresas e/ou 
aqueles que detém procuração específica para tanto;
 
10.5 - A decisão do Recurso impetrado será public
ABC, www.fuabc.org.br
Santos Stein” a enviará, via e
 
11 - DO CONTRATO: 
 
11.1 – A proponente vencedora deverá comparecer a sede do Hospital da 
Mulher “Maria José dos Santos Stein” no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da convocação, para a assinatura do correspectivo Contrato 
(nos termos da Minuta Anexa), sob pena de, não comparecendo, ficar 
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opção de retirar(em) a(s) sua(s) proposta(s) e/ou ofertar(em), no prazo de 2 
(dois) dias úteis, contados da notificação, recurso administrativo

L, assessorada pela Assessoria Jurídica e demais 
técnicos da Fundação do ABC – Hospital da Mulher “Maria José dos Santos 

OSS, cabendo submeter o julgamento à decisão final da Diretora Geral,  
sendo o seu resultado publicado no site da Fundação do ABC 

Trancorrido o prazo sem a oferta de recurso, ou transitado em julgado a 
decisão, será publicada a alteração que porventura tenha ocorrida no Memorial 
Descritivo e/ou em seus anexos, sendo, a partir de então, reaberto o prazo 
para a oferta de propostas.  

RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

As decisões da COJUL da Fundação do ABC - Hospital da Mulher “Maria 
José dos Santos Stein”, e/ou de sua Diretora Geral, correspondentes ao 
julgamento das propostas, serão publicados no site www.fuabc.org.br
como será enviada cópia da Ata e/ou decisão correspondente para os e

participantes; 

recurso administrativo das decisões da COJU da Fundação do 
Hospital da Mulher “Maria José dos Santos Stein”, no prazo de 02 

(dois) dias úteis da publicação do resultado final, através do site 
, assim como o Hospital da Mulher Maria José dos Santos 

mail, ATA do resultado do julgamento das propostas para 
participantes; 

A Fundação do ABC - Hospital da Mulher “Maria José dos Sant
OSS, em havendo interposição de recurso por quaisquer das proponentes, 

notificará as demais através de e-mail ou fax, para que, em havendo interesse, 
apresentarem sua impugnação e/ou contrarrazões em 02 (dois) dias úteis 

tificação; 

Estarão legitimados para a apresentação de recurso e apresentar 
impugnações e contrarrazões os representantes legais das empresas e/ou 
aqueles que detém procuração específica para tanto; 

A decisão do Recurso impetrado será publicado no site da Fundação do 
www.fuabc.org.br, assim como o Hospital da Mulher “Maria José dos 

Santos Stein” a enviará, via e-mail, para cada um dos participantes.

A proponente vencedora deverá comparecer a sede do Hospital da 
Mulher “Maria José dos Santos Stein” no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da convocação, para a assinatura do correspectivo Contrato 

Minuta Anexa), sob pena de, não comparecendo, ficar 

opção de retirar(em) a(s) sua(s) proposta(s) e/ou ofertar(em), no prazo de 2 
recurso administrativo, que será 

ria Jurídica e demais 
Hospital da Mulher “Maria José dos Santos 

OSS, cabendo submeter o julgamento à decisão final da Diretora Geral,  
sendo o seu resultado publicado no site da Fundação do ABC – OSS 

Trancorrido o prazo sem a oferta de recurso, ou transitado em julgado a 
decisão, será publicada a alteração que porventura tenha ocorrida no Memorial 

reaberto o prazo 

Hospital da Mulher “Maria 
José dos Santos Stein”, e/ou de sua Diretora Geral, correspondentes ao 

www.fuabc.org.br, bem 
como será enviada cópia da Ata e/ou decisão correspondente para os e-mails 

das decisões da COJU da Fundação do 
, no prazo de 02 
, através do site 

, assim como o Hospital da Mulher Maria José dos Santos 
mail, ATA do resultado do julgamento das propostas para 

Hospital da Mulher “Maria José dos Santos Stein” 
OSS, em havendo interposição de recurso por quaisquer das proponentes, 

mail ou fax, para que, em havendo interesse, 
apresentarem sua impugnação e/ou contrarrazões em 02 (dois) dias úteis 

Estarão legitimados para a apresentação de recurso e apresentar 
impugnações e contrarrazões os representantes legais das empresas e/ou 

ado no site da Fundação do 
, assim como o Hospital da Mulher “Maria José dos 

es. 

A proponente vencedora deverá comparecer a sede do Hospital da 
Mulher “Maria José dos Santos Stein” no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da convocação, para a assinatura do correspectivo Contrato 

Minuta Anexa), sob pena de, não comparecendo, ficar 
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impossibilitada de participar de futuras Coletas de Preços desta 
Unidade/Mantida; 
 
11.2 – O presente Memorial, inclusive seus anexos, integrará o contrato que 
vier a ser firmado com a empresa vencedora;
 
11.3 – A proposta da empresa contratada integrará o contrato que com ela for 
celebrado; 
 
11.4 – O valor do Contrato devido em razão da Prestação dos Serviços  pela 
CONTRATADA poderá ser reajustado anualmente, adotando
de correção a variação anual do IGPM da FGV, ou índice oficial que o venha a 
substituir; 

 
11.5 – Fica, desde já, definido o foro da Comarca de Santo André/SP para 
dirimir quaisquer questões oriundas do presente Processo de Coleta de Preços 
e do Contrato que em decorrência dele v
 
12 – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO:
 
12.1 – O fornecimento dos Equipos, deverão ser realizados de forma única, 
conforme solicitação da CONTRATANTE, na média mensal de consumo 
constantes do Anexo I deste Memorial, nas dependências da CONTRATAN
em até o 10 (dez) dias úteis da assinatura do Contrato e, sucessivamente, em 
até no máximo no 10 (décimo) dia corrido dos meses subseqüentes, até o seu 
encerramento; 
 
12.2 – A CONTRATANTE fiscalizará, por preposto indicado, a execução do 
contrato, a fim de verificar se, no seu desenvolvimento, estão sendo 
observadas as especificações e demais requisitos nele previstos, reservando
se o direito de rejeitar os serviços que, a seu critério, não forem considerados 
satisfatórios; 

 
12.3 – A fiscalização por par
CONTRATADA das responsabilidades previstas no Código Civil Brasileiro e 
dos danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa ou 
dolo de seus prepostos e/ou funcionários na execução do Contrato;

 
12.4 – A CONTRATADA deverá adotar medidas, precauções e cuidados 
tendentes a evitar danos materiais e pessoais a seus funcionários, a seus 
prepostos e a terceiros, pelos quais será única e inteiramente responsável;

 
12.5 – A CONTRATADA obriga
sócios e/ou por funcionários/técnicos;

 
12.6 - Os funcionários/técnicos da CONTRATADA, direcionados para a 
execução dos serviços, deverão c
ela inerentes e as estabelecidas pela CONTRATANTE;
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impossibilitada de participar de futuras Coletas de Preços desta 

O presente Memorial, inclusive seus anexos, integrará o contrato que 
vier a ser firmado com a empresa vencedora; 

A proposta da empresa contratada integrará o contrato que com ela for 

O valor do Contrato devido em razão da Prestação dos Serviços  pela 
CONTRATADA poderá ser reajustado anualmente, adotando-se como índice 

anual do IGPM da FGV, ou índice oficial que o venha a 

Fica, desde já, definido o foro da Comarca de Santo André/SP para 
dirimir quaisquer questões oriundas do presente Processo de Coleta de Preços 
e do Contrato que em decorrência dele vier a ser firmado. 

DA EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

O fornecimento dos Equipos, deverão ser realizados de forma única, 
conforme solicitação da CONTRATANTE, na média mensal de consumo 
constantes do Anexo I deste Memorial, nas dependências da CONTRATAN
em até o 10 (dez) dias úteis da assinatura do Contrato e, sucessivamente, em 
até no máximo no 10 (décimo) dia corrido dos meses subseqüentes, até o seu 

A CONTRATANTE fiscalizará, por preposto indicado, a execução do 
de verificar se, no seu desenvolvimento, estão sendo 

observadas as especificações e demais requisitos nele previstos, reservando
se o direito de rejeitar os serviços que, a seu critério, não forem considerados 

A fiscalização por parte da CONTRATANTE não eximirá a 
CONTRATADA das responsabilidades previstas no Código Civil Brasileiro e 
dos danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa ou 
dolo de seus prepostos e/ou funcionários na execução do Contrato;

ATADA deverá adotar medidas, precauções e cuidados 
tendentes a evitar danos materiais e pessoais a seus funcionários, a seus 
prepostos e a terceiros, pelos quais será única e inteiramente responsável;

A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços diretamente por seus 
sócios e/ou por funcionários/técnicos; 

Os funcionários/técnicos da CONTRATADA, direcionados para a 
execução dos serviços, deverão cumprir integramente todas as normativas a 
ela inerentes e as estabelecidas pela CONTRATANTE; 

impossibilitada de participar de futuras Coletas de Preços desta 

O presente Memorial, inclusive seus anexos, integrará o contrato que 

A proposta da empresa contratada integrará o contrato que com ela for 

O valor do Contrato devido em razão da Prestação dos Serviços  pela 
se como índice 

anual do IGPM da FGV, ou índice oficial que o venha a 

Fica, desde já, definido o foro da Comarca de Santo André/SP para 
dirimir quaisquer questões oriundas do presente Processo de Coleta de Preços 

O fornecimento dos Equipos, deverão ser realizados de forma única, 
conforme solicitação da CONTRATANTE, na média mensal de consumo 
constantes do Anexo I deste Memorial, nas dependências da CONTRATANTE 
em até o 10 (dez) dias úteis da assinatura do Contrato e, sucessivamente, em 
até no máximo no 10 (décimo) dia corrido dos meses subseqüentes, até o seu 

A CONTRATANTE fiscalizará, por preposto indicado, a execução do 
de verificar se, no seu desenvolvimento, estão sendo 

observadas as especificações e demais requisitos nele previstos, reservando-
se o direito de rejeitar os serviços que, a seu critério, não forem considerados 

te da CONTRATANTE não eximirá a 
CONTRATADA das responsabilidades previstas no Código Civil Brasileiro e 
dos danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa ou 
dolo de seus prepostos e/ou funcionários na execução do Contrato; 

ATADA deverá adotar medidas, precauções e cuidados 
tendentes a evitar danos materiais e pessoais a seus funcionários, a seus 
prepostos e a terceiros, pelos quais será única e inteiramente responsável; 

retamente por seus 

Os funcionários/técnicos da CONTRATADA, direcionados para a 
umprir integramente todas as normativas a 
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12.7 – A CONTRATADA obriga
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, mediante protocolo, qualquer alteração no 
seu quadro societário.   
 
13 – DO REGIME DE EXECUÇÃO:
 
13.1 – A CONTRATANTE fará avaliações mensais do andamento do
ou sempre que se fizer necessário, em relação aos seguintes aspectos:
 

13.1.1- Adequação do seu inventário, padronização dos equipamentos e   
a sua racionalização através de sugestão de aumento e/ou diminuição do 
quantitativo do item;
 
13.1.2 - Cumprimento dos prazos de atendimento;
 
13.1.3- Possibilidade de manter
substituição; 
 
13.1.4 - Reavaliação das quantidades (exclusões e/ou inclusões) dos 
Equipos e dos bens cedidos em COMODATO, levando
suas necessidades, estatística de utilização ou eventual descontinuidade.
  

14- DAS PENALIDADES:
 
 Ficam previstas as seguintes penalidades:

 
14.1 - Multa de 10% (três por cento) do valor do contrato, na recusa da 
empresa vencedora em assiná

 
14.2 - Pela inexecução total ou parcial do contrato ou infração a qualquer das 
cláusulas contratuais, incorrerá a CONTRATADA nas seguintes sanções:

 
I – advertência, no caso de primeira infringência às cláusulas contratuais, 

exceto àquelas com as sanções pré
 
II – multa de 5 % (cinco por cento), sobre o valor mensal do contrato, a 

partir da segunda infringência às cláusulas contratuais,  exceto àquelas com as 
sanções pré-estabelecidas;

 
III – multa de 10 % (dez por cento

inexecução parcial do contrato, podendo, a CONTRATANTE, autorizar a 
continuação do Contrato;

 
IV – multa de 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por 

inexecução total do mesmo, podendo, a CONTRATANTE, aut
continuação do Contrato;

 
V – rescisão contratual no caso de infringência de qualquer das cláusulas 

contratuais. 
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A CONTRATADA obriga-se a comunicar à CONTRATANTE, no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, mediante protocolo, qualquer alteração no 

 

DO REGIME DE EXECUÇÃO: 

A CONTRATANTE fará avaliações mensais do andamento do
ou sempre que se fizer necessário, em relação aos seguintes aspectos:

Adequação do seu inventário, padronização dos equipamentos e   
a sua racionalização através de sugestão de aumento e/ou diminuição do 
quantitativo do item; 

Cumprimento dos prazos de atendimento; 

Possibilidade de manter-se estoque mínimo necessário à eventual 

Reavaliação das quantidades (exclusões e/ou inclusões) dos 
Equipos e dos bens cedidos em COMODATO, levando-se em conta a
suas necessidades, estatística de utilização ou eventual descontinuidade.

DAS PENALIDADES: 

Ficam previstas as seguintes penalidades: 

Multa de 10% (três por cento) do valor do contrato, na recusa da 
empresa vencedora em assiná-lo dentro do prazo estabelecido; 

Pela inexecução total ou parcial do contrato ou infração a qualquer das 
cláusulas contratuais, incorrerá a CONTRATADA nas seguintes sanções:

advertência, no caso de primeira infringência às cláusulas contratuais, 
uelas com as sanções pré-estabelecidas; 

multa de 5 % (cinco por cento), sobre o valor mensal do contrato, a 
partir da segunda infringência às cláusulas contratuais,  exceto àquelas com as 

estabelecidas; 

multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato, por 
inexecução parcial do contrato, podendo, a CONTRATANTE, autorizar a 
continuação do Contrato; 

multa de 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por 
inexecução total do mesmo, podendo, a CONTRATANTE, aut
continuação do Contrato; 

rescisão contratual no caso de infringência de qualquer das cláusulas 

se a comunicar à CONTRATANTE, no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, mediante protocolo, qualquer alteração no 

A CONTRATANTE fará avaliações mensais do andamento do contrato, 
ou sempre que se fizer necessário, em relação aos seguintes aspectos: 

Adequação do seu inventário, padronização dos equipamentos e   
a sua racionalização através de sugestão de aumento e/ou diminuição do 

se estoque mínimo necessário à eventual 

Reavaliação das quantidades (exclusões e/ou inclusões) dos 
se em conta as 

suas necessidades, estatística de utilização ou eventual descontinuidade. 

Multa de 10% (três por cento) do valor do contrato, na recusa da 

Pela inexecução total ou parcial do contrato ou infração a qualquer das 
cláusulas contratuais, incorrerá a CONTRATADA nas seguintes sanções: 

advertência, no caso de primeira infringência às cláusulas contratuais, 

multa de 5 % (cinco por cento), sobre o valor mensal do contrato, a 
partir da segunda infringência às cláusulas contratuais,  exceto àquelas com as 

) sobre o valor mensal do contrato, por 
inexecução parcial do contrato, podendo, a CONTRATANTE, autorizar a 

multa de 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por 
inexecução total do mesmo, podendo, a CONTRATANTE, autorizar a 

rescisão contratual no caso de infringência de qualquer das cláusulas 
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14.3 - As penalidades previstas nesta cláusula poderão ser aplicadas isolada 
ou cumulativamente, conforme a gravidade da situação;

 
14.4 – O(s) valor(es) relativo(s) a(s) multa(s), eventualmente aplicada(s) à 
CONTRATADA, será(ão) deduzido(s) da(s) Notas Fiscais/fatura(s)  do(s) 
mês(es) subseqüente(s); 

 
14.5 - A aplicação das penalidades observará o contraditório e a ampla defesa, 
concedendo-se á CONTRATADA o prazo de 05 (cinco) dias corridos da 
notificação para apresentação de defesa.
 
15 – DOS PAGAMENTOS:
 
15.1 – A CONTRATANTE compromete
Proposta Comercial da CONTRATADA;

 
15.2 – A CONTRATADA deverá indi
da conta corrente e a agência do Banco Santander S/A, a fim de facilitar o
pagamento; 

15.3 – O pagamento deverá ser efetuado pelo setor competente da 
CONTRATANTE até o 15º (décimo quinto) dia útil após o mês da Pres
dos Serviços desde que tenha sido executado de acordo com o Contrato, 
mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal, que deverá ser emitida até o 
5º dia útil subseqüente ao mês da prestação dos serviços e apresentada até o 
10º dia útil à CONTRATANT
 

15.3.1- O pagamento do primeiro mês do contrato será efetuado de forma 
proporcional aos dias de sua execução.

 
15.4 - A CONTRATADA obriga
contratual, em compatibilidade com as 
condições exigidas no aspecto jurídico e de qualificação técnica, econômica e 
financeira, bem como de regularidade perante o Fisco;
 
15.5 - A CONTRATANTE por intermédio de preposto designado, poderá 
proceder, a qualquer tempo, auditorias e/ou controle do contrato, mesmo em 
serviços já realizados e pagos; 
 
15.6 - Em nenhuma hipótese serão aceitos títulos via cobrança bancária.
 
16 - DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO:
 
A contratação, correspondente a presente Coleta de Preços, se
de 12 (doze) meses, podendo ser renovado o contrato até o limite de 60 
(sessenta) meses, ou em até 72 (setenta e dois) meses, em casos 
excepcionais devidamente justificados.
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As penalidades previstas nesta cláusula poderão ser aplicadas isolada 
ou cumulativamente, conforme a gravidade da situação; 

O(s) valor(es) relativo(s) a(s) multa(s), eventualmente aplicada(s) à 
CONTRATADA, será(ão) deduzido(s) da(s) Notas Fiscais/fatura(s)  do(s) 
mês(es) subseqüente(s);  

A aplicação das penalidades observará o contraditório e a ampla defesa, 
se á CONTRATADA o prazo de 05 (cinco) dias corridos da 

notificação para apresentação de defesa. 

DOS PAGAMENTOS: 

A CONTRATANTE compromete-se a pagar o preço constante da 
Proposta Comercial da CONTRATADA; 

A CONTRATADA deverá indicar, com a documentação fiscal, o número 
da conta corrente e a agência do Banco Santander S/A, a fim de facilitar o

O pagamento deverá ser efetuado pelo setor competente da 
até o 15º (décimo quinto) dia útil após o mês da Pres

dos Serviços desde que tenha sido executado de acordo com o Contrato, 
mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal, que deverá ser emitida até o 
5º dia útil subseqüente ao mês da prestação dos serviços e apresentada até o 
10º dia útil à CONTRATANTE para o ateste de seu Preposto; 

O pagamento do primeiro mês do contrato será efetuado de forma 
proporcional aos dias de sua execução. 

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução 
contratual, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 
condições exigidas no aspecto jurídico e de qualificação técnica, econômica e 
financeira, bem como de regularidade perante o Fisco; 

A CONTRATANTE por intermédio de preposto designado, poderá 
er tempo, auditorias e/ou controle do contrato, mesmo em 

serviços já realizados e pagos;  

Em nenhuma hipótese serão aceitos títulos via cobrança bancária.

DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO: 

A contratação, correspondente a presente Coleta de Preços, será pelo período 
de 12 (doze) meses, podendo ser renovado o contrato até o limite de 60 
(sessenta) meses, ou em até 72 (setenta e dois) meses, em casos 
excepcionais devidamente justificados. 

As penalidades previstas nesta cláusula poderão ser aplicadas isolada 

O(s) valor(es) relativo(s) a(s) multa(s), eventualmente aplicada(s) à 
CONTRATADA, será(ão) deduzido(s) da(s) Notas Fiscais/fatura(s)  do(s) 

A aplicação das penalidades observará o contraditório e a ampla defesa, 
se á CONTRATADA o prazo de 05 (cinco) dias corridos da 

se a pagar o preço constante da 

car, com a documentação fiscal, o número 
da conta corrente e a agência do Banco Santander S/A, a fim de facilitar o 

O pagamento deverá ser efetuado pelo setor competente da 
até o 15º (décimo quinto) dia útil após o mês da Prestação 

dos Serviços desde que tenha sido executado de acordo com o Contrato, 
mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal, que deverá ser emitida até o 
5º dia útil subseqüente ao mês da prestação dos serviços e apresentada até o 

O pagamento do primeiro mês do contrato será efetuado de forma 

se a manter, durante toda a execução 
obrigações por ela assumidas, todas as 

condições exigidas no aspecto jurídico e de qualificação técnica, econômica e 

A CONTRATANTE por intermédio de preposto designado, poderá 
er tempo, auditorias e/ou controle do contrato, mesmo em 

Em nenhuma hipótese serão aceitos títulos via cobrança bancária. 

rá pelo período 
de 12 (doze) meses, podendo ser renovado o contrato até o limite de 60 
(sessenta) meses, ou em até 72 (setenta e dois) meses, em casos 
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17 – DO COMODATO: 
 
17.1 - Serão objeto de COMODATO as Bombas de 
conformidade e descrições constantes do
deste Memorial;  
 
17.2 - Os bens cedidos em COMODATO deverão ter, no máximo, 2 (dois) ano
de uso, a contar da data de sua fabricação e entregues com os correspec
manuais em português; 
 
17.3 – O fornecimento e a instalação dos bens cedidos em Comodato deverão 
ser realizados, de forma única, nas dependências da CONTRATANTE em até  
10 (dez) dias úteis da assinatura do correspondente Contrato;
 
17.4 - A cessão dos bens em COMODATO é gratuita e deve ser compatível 
com os Equipos constantes do mesmo Anexo I;  
 
17.5 - A CONTRATADA providenciará, quando da entrega dos bens cedidos 
em COMODATO, ou quando a ela for solicitado, treinamento e orientação à 
equipe assistencial da CONTRATANTE, quanto ao seu funcionamento, 
cuidados e uso extensível a todas as escalas de plantão;    
 
17.6- Após a entrega dos bens cedidos em COMODATO, no endereço da 
CONTRATANTE, esta se torna responsável pela guarda e cuidado dos 
mesmos; 
 
17.7 - A CONTRATANTE terá direito de plena utilização dos bens cedidos em 
COMODATO, a partir da data de sua entrega, obrigando
 
 17.7.1 – Usar os bens cedidos em COMODATO exclusivamente para o 
fim a que se destinam, mantendo
 
 17.7.2 - Usar os bens cedidos em COMODATO corretamente sendo 
vedada a sublocação ou transferência a terceiros sem prévio e expresso 
consentimento da CONTRATADA;
 
 17.7.3 - Não introduzir ou fazer modificações de qualquer natureza nos  
bens cedidos em COMODATO;
 
 17.7.4 - Defender e fazer valer todos os direitos de propriedade da 
CONTRATADA sobre os bens cedidos em COMODATO, inclusive impedindo 
sua penhora, arresto, seqüestro e arrecadação, por terceiros, notificando
sobre os direitos de propr
 
 17.7.5 - Restituir os bens cedidos em COMODATO à CONTRATADA, 
quando encerrado o contrato, no mesmo estado em que os recebeu, salvo os 
desgastes resultantes de seu uso normal, sem que caiba qualquer 
ressarcimento por parte da CONTRAT
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Serão objeto de COMODATO as Bombas de Infusão em  
conformidade e descrições constantes do Termo de Referência 

Os bens cedidos em COMODATO deverão ter, no máximo, 2 (dois) ano
de uso, a contar da data de sua fabricação e entregues com os correspec

 

O fornecimento e a instalação dos bens cedidos em Comodato deverão 
ser realizados, de forma única, nas dependências da CONTRATANTE em até  
10 (dez) dias úteis da assinatura do correspondente Contrato; 

s bens em COMODATO é gratuita e deve ser compatível 
com os Equipos constantes do mesmo Anexo I;   

A CONTRATADA providenciará, quando da entrega dos bens cedidos 
em COMODATO, ou quando a ela for solicitado, treinamento e orientação à 

cial da CONTRATANTE, quanto ao seu funcionamento, 
cuidados e uso extensível a todas as escalas de plantão;     

Após a entrega dos bens cedidos em COMODATO, no endereço da 
CONTRATANTE, esta se torna responsável pela guarda e cuidado dos 

A CONTRATANTE terá direito de plena utilização dos bens cedidos em 
COMODATO, a partir da data de sua entrega, obrigando-se a: 

Usar os bens cedidos em COMODATO exclusivamente para o 
fim a que se destinam, mantendo-os e conservando-os como se s

Usar os bens cedidos em COMODATO corretamente sendo 
vedada a sublocação ou transferência a terceiros sem prévio e expresso 
consentimento da CONTRATADA; 

Não introduzir ou fazer modificações de qualquer natureza nos  
dos em COMODATO; 

Defender e fazer valer todos os direitos de propriedade da 
CONTRATADA sobre os bens cedidos em COMODATO, inclusive impedindo 
sua penhora, arresto, seqüestro e arrecadação, por terceiros, notificando
sobre os direitos de propriedade da CONTRATADA; 

Restituir os bens cedidos em COMODATO à CONTRATADA, 
quando encerrado o contrato, no mesmo estado em que os recebeu, salvo os 
desgastes resultantes de seu uso normal, sem que caiba qualquer 
ressarcimento por parte da CONTRATANTE; 

Infusão em  quantidade, 
Termo de Referência - Anexo I 

Os bens cedidos em COMODATO deverão ter, no máximo, 2 (dois) anos 
de uso, a contar da data de sua fabricação e entregues com os correspectivos 

O fornecimento e a instalação dos bens cedidos em Comodato deverão 
ser realizados, de forma única, nas dependências da CONTRATANTE em até  

s bens em COMODATO é gratuita e deve ser compatível 

A CONTRATADA providenciará, quando da entrega dos bens cedidos 
em COMODATO, ou quando a ela for solicitado, treinamento e orientação à 

cial da CONTRATANTE, quanto ao seu funcionamento, 

Após a entrega dos bens cedidos em COMODATO, no endereço da 
CONTRATANTE, esta se torna responsável pela guarda e cuidado dos 

A CONTRATANTE terá direito de plena utilização dos bens cedidos em 

Usar os bens cedidos em COMODATO exclusivamente para o 
os como se seu fosse; 

Usar os bens cedidos em COMODATO corretamente sendo 
vedada a sublocação ou transferência a terceiros sem prévio e expresso 

Não introduzir ou fazer modificações de qualquer natureza nos  

Defender e fazer valer todos os direitos de propriedade da 
CONTRATADA sobre os bens cedidos em COMODATO, inclusive impedindo 
sua penhora, arresto, seqüestro e arrecadação, por terceiros, notificando-os 

Restituir os bens cedidos em COMODATO à CONTRATADA, 
quando encerrado o contrato, no mesmo estado em que os recebeu, salvo os 
desgastes resultantes de seu uso normal, sem que caiba qualquer 
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 17.7.6 - Notificar a CONTRATADA sobre defeitos ou problemas 
apresentados nos bens cedidos em COMODATO. 
 
18 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
 
Quaisquer esclarecimentos ou dúvidas que não se enquadram nas cláusulas 8
e 9 deste Memorial poderão ser obtidos no Hospital da Mulher “Maria José dos 
Santos Stein” – Fundação do ABC 
Novo Oratório, Santo André 
17hs00 (Tel: 11- 4478-5020).
 
19- DOS ANEXOS: 
 
 Seguem anexos ao presente Memorial Descritivo:
 

19.1 – Anexo I – Termo de Referência.
  
19.2 – Anexo II – Minuta do Contrato.

 
 
 
 

Santo André, 
 
 
 
 
 
_______________________

FUNDAÇÃO DO ABC 
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Notificar a CONTRATADA sobre defeitos ou problemas 
apresentados nos bens cedidos em COMODATO.  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Quaisquer esclarecimentos ou dúvidas que não se enquadram nas cláusulas 8
e 9 deste Memorial poderão ser obtidos no Hospital da Mulher “Maria José dos 

Fundação do ABC – OSS, na Rua América do Sul, 285, Parque 
Novo Oratório, Santo André – SP – CEP 09270-410, no horário das 09hs00 às 

5020). 

Seguem anexos ao presente Memorial Descritivo: 

Termo de Referência. 

Minuta do Contrato. 

Santo André, 15 de Agosto de 2019 

_______________________________________________

FUNDAÇÃO DO ABC - HOSPITAL DA MULHER “MARIA JOSÉ DOS 
SANTOS STEIN” - OSS 

 

Notificar a CONTRATADA sobre defeitos ou problemas 

Quaisquer esclarecimentos ou dúvidas que não se enquadram nas cláusulas 8 
e 9 deste Memorial poderão ser obtidos no Hospital da Mulher “Maria José dos 

OSS, na Rua América do Sul, 285, Parque 
410, no horário das 09hs00 às 

________________________________________ 

MARIA JOSÉ DOS 
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O objeto do presente certame refere-se à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPOS E COMODATO DE 
BOMBAS DE INFUSÃO, para o Hospital da Mulher 
completa no TERMO DE REFERÊNCIA.  

Item 

1 

Bomba de infusão volumétrica para uso em paciente adulto, pediátrico e Neonatal. Sistema de 
propulsão peristáltico rotativo ou mecanismo peristáltico linear com desvio de vazão aceitável de no 
máximo 5% da vazão programada na modalidade Comodato. Opção de 
Ícones visuais para acompanhamento de status da infusão, sistema de alarmes diferenciados 
(oclusão, ar na linha, infusão completa, espera e condições da bateria) e detector de ar na linha. 
Volume a infundir de 0,1 a 9.999 ml, lim
99h59m59s, velocidade de bolus / purgar equipo de 250,00 ou mais e KVO programável de 0,1 a 5,0 
ml. Funções titulação, zerar volume, ajuste de volume do alarme e memória da última infusão. Deve 
possuir pelo menos um dos itens de programação (volume e tempo limite ou vazão e volume limite ). 
Alimentação de 100 a 240 v~ e bateria recarregável com autonomia mínima de 3 horas. As 
superfícies devem ser lisas e passíveis de limpeza/desinfecção. Além dos itens acima,
equipamento deve apresentar as seguintes características:
• kvo (keep vein open = manter a veia aberta);
• Deve possuir dispositivo de segurança para impedir a vazão livre de solução;
• Permitir engate/suporte para instalação em pedestal;
• Permitir interligação elétrica (cabo ou rack) para, no mínimo, 3 (três) bombas será um diferencia;
• Caso a bomba necessite de acessórios e outras eventuais adaptações que vierem a ser 
necessárias, para o completo funcionamento do equipamento ofertado (ou seja, par
completamente a todos os itens das especificações básicas), estes deverão ser fornecidos pelo 
proponente  
• Suporte de bolsa de soluções com fixação exclusiva na bomba utilizada no transporte junto ao 
paciente. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO I 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPOS E COMODATO DE 
BOMBAS DE INFUSÃO, para o Hospital da Mulher - Maria José dos Santos Stein, tipo menor preço conforme especificação 

Especificações e Quantidades: 

Descrição 

Bomba de infusão volumétrica para uso em paciente adulto, pediátrico e Neonatal. Sistema de 
propulsão peristáltico rotativo ou mecanismo peristáltico linear com desvio de vazão aceitável de no 
máximo 5% da vazão programada na modalidade Comodato. Opção de idioma português e Inglês. 
Ícones visuais para acompanhamento de status da infusão, sistema de alarmes diferenciados 
(oclusão, ar na linha, infusão completa, espera e condições da bateria) e detector de ar na linha. 
Volume a infundir de 0,1 a 9.999 ml, limite de tempo de programação mínimo 01 segundo a 
99h59m59s, velocidade de bolus / purgar equipo de 250,00 ou mais e KVO programável de 0,1 a 5,0 
ml. Funções titulação, zerar volume, ajuste de volume do alarme e memória da última infusão. Deve 

enos um dos itens de programação (volume e tempo limite ou vazão e volume limite ). 
Alimentação de 100 a 240 v~ e bateria recarregável com autonomia mínima de 3 horas. As 
superfícies devem ser lisas e passíveis de limpeza/desinfecção. Além dos itens acima,
equipamento deve apresentar as seguintes características:  
• kvo (keep vein open = manter a veia aberta); 
• Deve possuir dispositivo de segurança para impedir a vazão livre de solução;  
• Permitir engate/suporte para instalação em pedestal;  

interligação elétrica (cabo ou rack) para, no mínimo, 3 (três) bombas será um diferencia;
• Caso a bomba necessite de acessórios e outras eventuais adaptações que vierem a ser 
necessárias, para o completo funcionamento do equipamento ofertado (ou seja, para que atenda 
completamente a todos os itens das especificações básicas), estes deverão ser fornecidos pelo 

• Suporte de bolsa de soluções com fixação exclusiva na bomba utilizada no transporte junto ao 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPOS E COMODATO DE 
Maria José dos Santos Stein, tipo menor preço conforme especificação 

Quantidade 
Mensal 

Estimada 

Quantidade 
Anual 

Estimada  
Bomba de infusão volumétrica para uso em paciente adulto, pediátrico e Neonatal. Sistema de 
propulsão peristáltico rotativo ou mecanismo peristáltico linear com desvio de vazão aceitável de no 

idioma português e Inglês. 
Ícones visuais para acompanhamento de status da infusão, sistema de alarmes diferenciados 
(oclusão, ar na linha, infusão completa, espera e condições da bateria) e detector de ar na linha. 

ite de tempo de programação mínimo 01 segundo a 
99h59m59s, velocidade de bolus / purgar equipo de 250,00 ou mais e KVO programável de 0,1 a 5,0 
ml. Funções titulação, zerar volume, ajuste de volume do alarme e memória da última infusão. Deve 

enos um dos itens de programação (volume e tempo limite ou vazão e volume limite ). 
Alimentação de 100 a 240 v~ e bateria recarregável com autonomia mínima de 3 horas. As 
superfícies devem ser lisas e passíveis de limpeza/desinfecção. Além dos itens acima, o 

interligação elétrica (cabo ou rack) para, no mínimo, 3 (três) bombas será um diferencia; 
• Caso a bomba necessite de acessórios e outras eventuais adaptações que vierem a ser 

a que atenda 
completamente a todos os itens das especificações básicas), estes deverão ser fornecidos pelo 

• Suporte de bolsa de soluções com fixação exclusiva na bomba utilizada no transporte junto ao 

64 64 
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2 

Equipo de bomba macro com valvula anti
Comprimento mínimo de 2,20 metros, volume de prime entre 14 e 20 mL, com câmara gotejadora 
flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 µm
lateral com filtro hidrofóbico e tampa protetora, tubo de PVC cristal, conjunto intermediário de 
silicone, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante, pinça rolete, válvula antirefluxo e luer 
lock retrátil com tampa protetora com f
atóxico, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao 
manuseio. Externamente a embalagem deve trazer dados de identificação, instruções de uso, 
procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de
validade 

3 

Equipo de bomba foto com válvula anti
mínimo de 2,20 metros, volume de prime entre 14 e 20 mL, com câmara gotejadora flexível com 
ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 µm e entrada de ar lateral com filtro 
hidrofóbico bacteriológico e tampa protetora, tubo de PVC fotoprotetor, conjunto intermediário de 
silicone, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante, pinça rolete, válvula antirefluxo e luer 
lock retrátil com tampa protetora com filtro de membrana hidro
atóxico, possui capa protetora para soluções fotossensíveis, embalagem individual em papel grau 
cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio. Externamente a embalagem deve trazer 
dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de 
esterilização e prazo de validade. 
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Equipo de bomba macro com valvula anti-refluxo 
Comprimento mínimo de 2,20 metros, volume de prime entre 14 e 20 mL, com câmara gotejadora 
flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 µm e entrada de ar 
lateral com filtro hidrofóbico e tampa protetora, tubo de PVC cristal, conjunto intermediário de 
silicone, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante, pinça rolete, válvula antirefluxo e luer 

protetora com filtro de membrana hidrofóbica. Fabricado em PVC translúcido, 
atóxico, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao 
manuseio. Externamente a embalagem deve trazer dados de identificação, instruções de uso, 

nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de

lvula anti-refluxo para infusão de soluções fotossensíveis, comprimento 
mínimo de 2,20 metros, volume de prime entre 14 e 20 mL, com câmara gotejadora flexível com 
ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 µm e entrada de ar lateral com filtro 

bico bacteriológico e tampa protetora, tubo de PVC fotoprotetor, conjunto intermediário de 
silicone, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante, pinça rolete, válvula antirefluxo e luer 
lock retrátil com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica. Fabricado em PVC translúcido, 
atóxico, possui capa protetora para soluções fotossensíveis, embalagem individual em papel grau 
cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio. Externamente a embalagem deve trazer 

struções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de 

Comprimento mínimo de 2,20 metros, volume de prime entre 14 e 20 mL, com câmara gotejadora 
e entrada de ar 

lateral com filtro hidrofóbico e tampa protetora, tubo de PVC cristal, conjunto intermediário de 
silicone, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante, pinça rolete, válvula antirefluxo e luer 

iltro de membrana hidrofóbica. Fabricado em PVC translúcido, 
atóxico, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao 
manuseio. Externamente a embalagem deve trazer dados de identificação, instruções de uso, 

nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de 

300 3600 

ara infusão de soluções fotossensíveis, comprimento 
mínimo de 2,20 metros, volume de prime entre 14 e 20 mL, com câmara gotejadora flexível com 
ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 µm e entrada de ar lateral com filtro 

bico bacteriológico e tampa protetora, tubo de PVC fotoprotetor, conjunto intermediário de 
silicone, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante, pinça rolete, válvula antirefluxo e luer 

fóbica. Fabricado em PVC translúcido, 
atóxico, possui capa protetora para soluções fotossensíveis, embalagem individual em papel grau 
cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio. Externamente a embalagem deve trazer 

struções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de 

150 1800 
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4 

Equipo de bomba bureta foto com valvula anti
desenvolvido para uso exclusivo em bomba de infusão, comprimento total aproximado de 2,75 
metros), volume de prime entre 14 e 20 mL, com bureta graduada de 150 mL com ponta perfurante 
universal e entrada de ar com filtro hidrofóbico bacteriológico, injetor integrado com membran
autocicatrizante e tampa protetora, e câmara gotejadora flexível com filtro de retenção de partículas, 
tubo de PVC fotoprotetor, conjunto intermediário de silicone, injetor lateral em Y com membrana 
autocicatrizante, válvula antirefluxo, pinça rolete e l
membrana hidrofóbica. Fabricado em PVC translúcido, atóxico, possui capa protetora para soluções 
fotossensíveis e embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao 
manuseio. Externamente a embalagem deve trazer dados de identificação, instruções de uso, 
procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de validade.
 

5 

Equipo de bomba bureta com valvula anti
para uso exclusivo em bomba de infusão, comprimento mínimo de 2,20 metros, volume de prime 
entre 14 e 20 mL, com bureta graduada de 150 mL com ponta perfurante universal e entrada de ar 
com filtro hidrofóbico bacteriológico, injetor integrado com membrana autocicatrizante e tampa 
protetora, e câmara gotejadora flexível com filtro de retenção de partículas, tubo de PVC, conjunto 
intermediário de silicone, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante, válvula anti
pinça rolete e luer lock retrátil com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica. Fabricado 
em PVC translúcido, atóxico, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro 
resistente ao manuseio. Externamente a embalagem
de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de
validade 
 

HOSPITAL DA MULHER “MARIA JOSÉ DOS 
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Equipo de bomba bureta foto com valvula anti-refluxoEquipo para infusão de soluções fotossensíveis, 
exclusivo em bomba de infusão, comprimento total aproximado de 2,75 

metros), volume de prime entre 14 e 20 mL, com bureta graduada de 150 mL com ponta perfurante 
universal e entrada de ar com filtro hidrofóbico bacteriológico, injetor integrado com membran
autocicatrizante e tampa protetora, e câmara gotejadora flexível com filtro de retenção de partículas, 
tubo de PVC fotoprotetor, conjunto intermediário de silicone, injetor lateral em Y com membrana 
autocicatrizante, válvula antirefluxo, pinça rolete e luer lock retrátil com tampa protetora com filtro de 
membrana hidrofóbica. Fabricado em PVC translúcido, atóxico, possui capa protetora para soluções 
fotossensíveis e embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao 

io. Externamente a embalagem deve trazer dados de identificação, instruções de uso, 
procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de validade. 

Equipo de bomba bureta com valvula anti-refluxo Equipo para infusão de soluções, desenvolvido 
para uso exclusivo em bomba de infusão, comprimento mínimo de 2,20 metros, volume de prime 
entre 14 e 20 mL, com bureta graduada de 150 mL com ponta perfurante universal e entrada de ar 

ológico, injetor integrado com membrana autocicatrizante e tampa 
protetora, e câmara gotejadora flexível com filtro de retenção de partículas, tubo de PVC, conjunto 
intermediário de silicone, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante, válvula antirefluxo, 
pinça rolete e luer lock retrátil com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica. Fabricado 
em PVC translúcido, atóxico, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro 
resistente ao manuseio. Externamente a embalagem deve trazer dados de identificação, instruções 
de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de

 
 
 
 
 

LUIZ ANTONIO DE GIANNI FILHO 
GERENTE DE ENFERMAGEM 

HOSPITAL DA MULHER “MARIA JOSÉ DOS SANTOS STEIN” – FUABC - OSS

Equipo para infusão de soluções fotossensíveis, 
exclusivo em bomba de infusão, comprimento total aproximado de 2,75 

metros), volume de prime entre 14 e 20 mL, com bureta graduada de 150 mL com ponta perfurante 
universal e entrada de ar com filtro hidrofóbico bacteriológico, injetor integrado com membrana 
autocicatrizante e tampa protetora, e câmara gotejadora flexível com filtro de retenção de partículas, 
tubo de PVC fotoprotetor, conjunto intermediário de silicone, injetor lateral em Y com membrana 

uer lock retrátil com tampa protetora com filtro de 
membrana hidrofóbica. Fabricado em PVC translúcido, atóxico, possui capa protetora para soluções 
fotossensíveis e embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao 

io. Externamente a embalagem deve trazer dados de identificação, instruções de uso, 

50 600 

para infusão de soluções, desenvolvido 
para uso exclusivo em bomba de infusão, comprimento mínimo de 2,20 metros, volume de prime 
entre 14 e 20 mL, com bureta graduada de 150 mL com ponta perfurante universal e entrada de ar 

ológico, injetor integrado com membrana autocicatrizante e tampa 
protetora, e câmara gotejadora flexível com filtro de retenção de partículas, tubo de PVC, conjunto 

refluxo, 
pinça rolete e luer lock retrátil com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica. Fabricado 
em PVC translúcido, atóxico, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro 

deve trazer dados de identificação, instruções 
de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de  

50 600 

OSS 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
EQUIPOS DESTINADOS À INFUSÃO, EM REGIME DE 
BOMBAS DE INFUSÃO, 
MULHER “MARIA JOSÉ D
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
 
 
 
Pelo presente Instrumento Particular de Contrato de Fornecimento de 
Equipos destinados à Infusão, em regime de COMODATO
FUNDAÇÃO DO ABC 
SANTOS STEIN” - OSS
CNPJ/MF, sob o nº 57.571.275/0008
285, Parque Novo Oratório 
CONTRATANTE, neste ato representado por sua Diretora Geral, Sandra 
Regina Giron Gallo, portadora da Cédula de Identidade 
SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº. 919.506.358/72, e, do outro lado, 
XXXXXXXXXXX, pessoa jurídi
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
com sede na XXXXXXX, doravante denominada 
representada por seu representante legal, XXXXXXXXXXX, portador(a) da 
Cédula de Identidade 
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ANEXO II 
 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 
EQUIPOS DESTINADOS À INFUSÃO, EM REGIME DE COMODATO
BOMBAS DE INFUSÃO, PARA A FUNDAÇÃO DO ABC - HOSPITAL DA 
MULHER “MARIA JOSÉ DOS SANTOS STEIN” - OSS. Nº 0235

EMENTA: CONTRATO DE 
DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 
EQUIPOS DESTINADOS À INFUSÃO, 
EM REGIME DE COMODATO DE 
BOMBAS DE INFUSÃO, 
FUNDAÇÃO DO ABC - HOSPITAL DA 
MULHER “MARIA JOSÉ D
STEIN” - OSS. 

CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Instrumento Particular de Contrato de Fornecimento de 
Equipos destinados à Infusão, em regime de COMODATO, de 
FUNDAÇÃO DO ABC - HOSPITAL DA MULHER “MARIA JOSÉ DOS 

OSS, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
CNPJ/MF, sob o nº 57.571.275/0008-79, com sede na Rua América do Sul, nº 
285, Parque Novo Oratório – Santo André - SP, doravante denominada 

, neste ato representado por sua Diretora Geral, Sandra 
Regina Giron Gallo, portadora da Cédula de Identidade - RG nº. 657.8909
SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº. 919.506.358/72, e, do outro lado, 
XXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito XXXXXXXXXXXX, inscrita no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ/MF, sob o nº XXXXXXXXXXX, 
com sede na XXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA
representada por seu representante legal, XXXXXXXXXXX, portador(a) da 

entidade - RG nº.XXXXX e inscrito(a) no CPF/MF, sob o 

DE FORNECIMENTO DE 
COMODATO DE 

HOSPITAL DA 
0235/2019. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE FORNECIMENTO DE 

EQUIPOS DESTINADOS À INFUSÃO, 
EM REGIME DE COMODATO DE 
BOMBAS DE INFUSÃO, PARA A 

HOSPITAL DA 
MULHER “MARIA JOSÉ DOS SANTOS 

Instrumento Particular de Contrato de Fornecimento de 
, de um lado a 

MARIA JOSÉ DOS 
, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – 

79, com sede na Rua América do Sul, nº 
ravante denominada 

, neste ato representado por sua Diretora Geral, Sandra 
RG nº. 657.8909-

SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº. 919.506.358/72, e, do outro lado, 
ca de direito XXXXXXXXXXXX, inscrita no 

CNPJ/MF, sob o nº XXXXXXXXXXX, 
CONTRATADA, neste ato 

representada por seu representante legal, XXXXXXXXXXX, portador(a) da 
RG nº.XXXXX e inscrito(a) no CPF/MF, sob o 
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nº.XXXXXXXX, tendo em vista o constante e decidido no 
Compras n.º 0235/2019
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
 
1.1 - Constitui objeto do presente Contra
Fornecimento de descartáveis destinados à infusão, por diante 
denominados Equipos, em regime de COMODATO de Bombas de Infusão
em quantidade, conformidade e descrições constantes do
Referência - Anexo I, parte inte
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
 
2.1 – O fornecimento dos Equipos
média mensal de consumo e nas especificações constantes do Anexo I deste 
Contrato, nas dependências da CONTRATANTE em até o 10 (dez) dias úteis 
da sua assinatura e, sucessivamente, em até no máximo no 10 (décimo) 
corrido dos meses subseqüentes, até o seu encerramento;
 
2.2 - Todos os Equipos e os bens cedidos em COMODATO, a serem 
fornecidos pela CONTRATADA, deverão ter a Garantia de Qualidade 
aceitáveis dentro dos padrões do mercado, reservando
direito de solicitar a troca daqueles que considerar fora destes padrões;
 
2.3 - Eventual(is) pedido(s) de troca de equipo(s), e/ou dos bens cedidos em 
COMODATO, que não esteja(m) à contento da CONTRATANTE, deverá(am) 
ser atendido(s) pela CONTRATADA no 
horas, contados da solicitação;
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
 
 São obrigações da CONTRATANTE, além das já estabelecidas neste 
Contrato: 
  
3.1 - Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste contrato; 
 
3.2 - Promover os pagamentos avençados pelos serviços efetivamente 
prestados, nas condições e prazos especificados e acordados neste contrato;
 
3.3 – Realizar a supervisão das atividades 
quando entender por necessária;
 
3.4 - Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, a fim de verificar se, 
no seu desenvolvimento, estão sendo observadas pela CONTRATADA as 
especificações e demais requisitos nele previs
rejeitar os serviços que, a seu critério, não forem considerados satisfatórios;
 
3.5 - Comunicar, por e
deficiência que venha constatar na execução do contrato;
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nº.XXXXXXXX, tendo em vista o constante e decidido no 
/2019, têm justo e contratado o que se segue: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

Constitui objeto do presente Contrato, a Prestação dos Serviços de
Fornecimento de descartáveis destinados à infusão, por diante 
denominados Equipos, em regime de COMODATO de Bombas de Infusão

quantidade, conformidade e descrições constantes do
parte integrante deste Contrato.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

O fornecimento dos Equipos deverão ser realizados de forma única, na 
média mensal de consumo e nas especificações constantes do Anexo I deste 
Contrato, nas dependências da CONTRATANTE em até o 10 (dez) dias úteis 
da sua assinatura e, sucessivamente, em até no máximo no 10 (décimo) 
corrido dos meses subseqüentes, até o seu encerramento; 

Todos os Equipos e os bens cedidos em COMODATO, a serem 
fornecidos pela CONTRATADA, deverão ter a Garantia de Qualidade 
aceitáveis dentro dos padrões do mercado, reservando-se à CONTRATANTE
direito de solicitar a troca daqueles que considerar fora destes padrões;

Eventual(is) pedido(s) de troca de equipo(s), e/ou dos bens cedidos em 
COMODATO, que não esteja(m) à contento da CONTRATANTE, deverá(am) 
ser atendido(s) pela CONTRATADA no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contados da solicitação; 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

São obrigações da CONTRATANTE, além das já estabelecidas neste 

Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste contrato; 

Promover os pagamentos avençados pelos serviços efetivamente 
prestados, nas condições e prazos especificados e acordados neste contrato;

Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, 
quando entender por necessária; 

Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, a fim de verificar se, 
no seu desenvolvimento, estão sendo observadas pela CONTRATADA as 
especificações e demais requisitos nele previstos, reservando-se o direito de 
rejeitar os serviços que, a seu critério, não forem considerados satisfatórios;

Comunicar, por e-mail, à CONTRATADA, sobre qualquer defeito ou 
deficiência que venha constatar na execução do contrato; 

nº.XXXXXXXX, tendo em vista o constante e decidido no Processo de 
 

a Prestação dos Serviços de  
Fornecimento de descartáveis destinados à infusão, por diante 
denominados Equipos, em regime de COMODATO de Bombas de Infusão, 

quantidade, conformidade e descrições constantes do Termo de 

deverão ser realizados de forma única, na 
média mensal de consumo e nas especificações constantes do Anexo I deste 
Contrato, nas dependências da CONTRATANTE em até o 10 (dez) dias úteis 
da sua assinatura e, sucessivamente, em até no máximo no 10 (décimo) dia 

Todos os Equipos e os bens cedidos em COMODATO, a serem 
fornecidos pela CONTRATADA, deverão ter a Garantia de Qualidade 

se à CONTRATANTE o 
direito de solicitar a troca daqueles que considerar fora destes padrões; 

Eventual(is) pedido(s) de troca de equipo(s), e/ou dos bens cedidos em 
COMODATO, que não esteja(m) à contento da CONTRATANTE, deverá(am) 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

São obrigações da CONTRATANTE, além das já estabelecidas neste 

Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste contrato;  

Promover os pagamentos avençados pelos serviços efetivamente 
prestados, nas condições e prazos especificados e acordados neste contrato; 

desenvolvidas pela CONTRATADA, 

Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, a fim de verificar se, 
no seu desenvolvimento, estão sendo observadas pela CONTRATADA as 

se o direito de 
rejeitar os serviços que, a seu critério, não forem considerados satisfatórios; 

mail, à CONTRATADA, sobre qualquer defeito ou 
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3.6 - Indicar preposto para acompanhar a execução deste contrato;
 
3.7 - Manter os equipamentos colocados à sua disposição, pela 
CONTRATADA, em perfeito estado de conservação, utilizando
apenas para o fim a que se destinam e a não efetuar, por si ou por seus
empregados e/ou por terceiros, reparos, consertos, modificações ou 
adaptações. 
 
CLÁUSULA QUARTA - 
 
 São obrigações da CONTRATADA, além das já estabelecidas neste 
Contrato: 
 
4.1 - Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusul
 
4.2 - Admitir e dirigir todo o pessoal que necessitar para a execução dos 
serviços contratados, sob sua inteira e exclusiva responsabilidade pela 
remuneração, encargos trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscal e 
fundiário e demais encargos, além do dever de fornecer crachás, uniformes e  
EPIs adequados, que decorram dos compromissos assumidos neste Contrato;
 
4.3 - Responder exclusivamente e integralmente pelos danos causados à 
CONTRATANTE e à TERCEIROS EM GERAL, decorrentes de
por seus empregados, técnicos ou prepostos, na execução do presente 
contrato, sejam provocados por culpa (imperícia; negligência; imprudência)  ou 
por dolo; 
 
4.4 - Responsabilizar-se exclusivamente e integralmente em caso de ações 
judiciais decorrentes de atos praticados pelos seus empregados, técnicos ou 
prepostos, na execução do presente contrato, sejam provocados por culpa 
(imprudência, negligência; imperícia) ou por dolo;
 
4.5 - Observar todas as normas, mesmo as de caráter admi
pelas autoridades públicas, aplicáveis à exploração dos serviços de que trata 
este contrato; 

 
4.6 - Atender todas as obrigações de natureza tributária, comercial, fiscal e 
afins que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contrat

 
4.7 - Responsabilizar-se pelo pagamento das despesas decorrentes de 
utilização de telefone, estacionamento, refeição e afins, de seus empregados, 
técnicos e prepostos; 

 
4.8 - Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas, e, mediante entrega de documento escrito e devidamente protocolizado, 
qualquer alteração no seu quadro societário;
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eposto para acompanhar a execução deste contrato;

Manter os equipamentos colocados à sua disposição, pela 
CONTRATADA, em perfeito estado de conservação, utilizando-se dos mesmos 
apenas para o fim a que se destinam e a não efetuar, por si ou por seus
empregados e/ou por terceiros, reparos, consertos, modificações ou 

 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

São obrigações da CONTRATADA, além das já estabelecidas neste 

Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste contrato; 

Admitir e dirigir todo o pessoal que necessitar para a execução dos 
serviços contratados, sob sua inteira e exclusiva responsabilidade pela 
remuneração, encargos trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscal e 

mais encargos, além do dever de fornecer crachás, uniformes e  
EPIs adequados, que decorram dos compromissos assumidos neste Contrato;

Responder exclusivamente e integralmente pelos danos causados à 
CONTRATANTE e à TERCEIROS EM GERAL, decorrentes de atos praticados 
por seus empregados, técnicos ou prepostos, na execução do presente 
contrato, sejam provocados por culpa (imperícia; negligência; imprudência)  ou 

se exclusivamente e integralmente em caso de ações 
judiciais decorrentes de atos praticados pelos seus empregados, técnicos ou 
prepostos, na execução do presente contrato, sejam provocados por culpa 
(imprudência, negligência; imperícia) ou por dolo; 

Observar todas as normas, mesmo as de caráter administrativo, impostas 
pelas autoridades públicas, aplicáveis à exploração dos serviços de que trata 

Atender todas as obrigações de natureza tributária, comercial, fiscal e 
afins que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados;

se pelo pagamento das despesas decorrentes de 
utilização de telefone, estacionamento, refeição e afins, de seus empregados, 

Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
mediante entrega de documento escrito e devidamente protocolizado, 

qualquer alteração no seu quadro societário; 

eposto para acompanhar a execução deste contrato; 

Manter os equipamentos colocados à sua disposição, pela 
se dos mesmos 

apenas para o fim a que se destinam e a não efetuar, por si ou por seus 
empregados e/ou por terceiros, reparos, consertos, modificações ou 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

São obrigações da CONTRATADA, além das já estabelecidas neste 

as deste contrato;  

Admitir e dirigir todo o pessoal que necessitar para a execução dos 
serviços contratados, sob sua inteira e exclusiva responsabilidade pela 
remuneração, encargos trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscal e 

mais encargos, além do dever de fornecer crachás, uniformes e  
EPIs adequados, que decorram dos compromissos assumidos neste Contrato; 

Responder exclusivamente e integralmente pelos danos causados à 
atos praticados 

por seus empregados, técnicos ou prepostos, na execução do presente 
contrato, sejam provocados por culpa (imperícia; negligência; imprudência)  ou 

se exclusivamente e integralmente em caso de ações 
judiciais decorrentes de atos praticados pelos seus empregados, técnicos ou 
prepostos, na execução do presente contrato, sejam provocados por culpa 

nistrativo, impostas 
pelas autoridades públicas, aplicáveis à exploração dos serviços de que trata 

Atender todas as obrigações de natureza tributária, comercial, fiscal e 
ados; 

se pelo pagamento das despesas decorrentes de 
utilização de telefone, estacionamento, refeição e afins, de seus empregados, 

Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
mediante entrega de documento escrito e devidamente protocolizado, 
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4.9 - Apresentar “relatório circunstanciado” das ocorrências atípicas ao objeto 
do presente contrato; 

 
4.10 - Zelar para que seus funcionários 
normas legais e as estipuladas pela CONTRATANTE;

 
4.11 - Não explorar mão
automática e imediata, sem qualquer direito a indenização nos termos da Lei 
Municipal nº 7.643 de 13 de abril de 1.998;

 
4.12 - Manter, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições exigidas no aspecto jurídico 
e de qualificação técnica, econômica e financeira, bem como a regularidade 
perante o fisco, sob pena de retenção de pagamento, até efetiva regularização; 

 
4.13 - Apresentar relatório mensal detalhado dos serviços executados;
 
4.14 - Comprovar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, a quitação das 
obrigações trabalhistas, fundiárias, sociais e tributárias pertinentes a seus 
empregados; 
 
4.15 - Manter, durante a execução deste contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificações exigidas na época da contratação;
 
4.16 - Manter quadro pessoal suficiente para o atendimento dos serviços, 
objeto deste contrato, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso 
semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de empregados;
 
4.17 - Dar a destinação correta aos produtos inservíveis e aos resíduos 
descartáveis e nos termos das normas federais, estaduais e/ou municipais que 
se aplicam; 
 
4.18 - Não operar de qualquer forma, seja com outros empresas ou com 
instituições financeiras,
CONTRATANTE;  
 
4.19 - Abster-se, sob qualquer pretexto, de encaminhar à apontamento, em 
qualquer cartório, eventuais títulos por ela e
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DESTE CONTRATO:
 
O prazo de vigência inicial deste contrato será por 12 (doze) meses, contados a 
partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado pelo mesmo prazo, desde 
que haja interesse das partes, até o limite de 60 (sessenta) meses, ou até o 
limite máximo de 72 (setenta
devidamente justificado(s).
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Apresentar “relatório circunstanciado” das ocorrências atípicas ao objeto 

Zelar para que seus funcionários e prepostos sigam e respeitem as 
normas legais e as estipuladas pela CONTRATANTE; 

Não explorar mão-de-obra infantil, sob pena de rescisão contratual 
automática e imediata, sem qualquer direito a indenização nos termos da Lei 

3 de abril de 1.998; 

Manter, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições exigidas no aspecto jurídico 
e de qualificação técnica, econômica e financeira, bem como a regularidade 

nte o fisco, sob pena de retenção de pagamento, até efetiva regularização; 

Apresentar relatório mensal detalhado dos serviços executados;

Comprovar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, a quitação das 
obrigações trabalhistas, fundiárias, sociais e tributárias pertinentes a seus 

Manter, durante a execução deste contrato, todas as condições de 
es exigidas na época da contratação; 

Manter quadro pessoal suficiente para o atendimento dos serviços, 
objeto deste contrato, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso 
semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de empregados;

Dar a destinação correta aos produtos inservíveis e aos resíduos 
descartáveis e nos termos das normas federais, estaduais e/ou municipais que 

Não operar de qualquer forma, seja com outros empresas ou com 
instituições financeiras, os títulos de crédito emitidos em face da 

se, sob qualquer pretexto, de encaminhar à apontamento, em 
qualquer cartório, eventuais títulos por ela emitidos em face da 

DO PRAZO DESTE CONTRATO: 

prazo de vigência inicial deste contrato será por 12 (doze) meses, contados a 
partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado pelo mesmo prazo, desde 
que haja interesse das partes, até o limite de 60 (sessenta) meses, ou até o 
limite máximo de 72 (setenta e dois) meses, em caso(s) excepcional(is) 
devidamente justificado(s). 

Apresentar “relatório circunstanciado” das ocorrências atípicas ao objeto 

e prepostos sigam e respeitem as 

obra infantil, sob pena de rescisão contratual 
automática e imediata, sem qualquer direito a indenização nos termos da Lei 

Manter, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições exigidas no aspecto jurídico 
e de qualificação técnica, econômica e financeira, bem como a regularidade 

nte o fisco, sob pena de retenção de pagamento, até efetiva regularização;  

Apresentar relatório mensal detalhado dos serviços executados; 

Comprovar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, a quitação das 
obrigações trabalhistas, fundiárias, sociais e tributárias pertinentes a seus 

Manter, durante a execução deste contrato, todas as condições de 

Manter quadro pessoal suficiente para o atendimento dos serviços, 
objeto deste contrato, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso 
semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de empregados; 

Dar a destinação correta aos produtos inservíveis e aos resíduos 
descartáveis e nos termos das normas federais, estaduais e/ou municipais que 

Não operar de qualquer forma, seja com outros empresas ou com 
os títulos de crédito emitidos em face da 

se, sob qualquer pretexto, de encaminhar à apontamento, em 
mitidos em face da 

prazo de vigência inicial deste contrato será por 12 (doze) meses, contados a 
partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado pelo mesmo prazo, desde 
que haja interesse das partes, até o limite de 60 (sessenta) meses, ou até o 

e dois) meses, em caso(s) excepcional(is) 
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CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS E DOS PAGAMENTOS:
 
6.1 – O preço a ser obedecido, durante a vigência deste contrato, é aquele 
constante da proposta comercial da CONTRATADA, inserta às fls
Processo Administrativo nº 
anual de R$ xxx (xxx reais);
 
6.2 – O pagamento deverá ser efetuado pelo setor competente da 
CONTRATANTE, até no 15º (décimo quinto) dia útil após o mês da Prestação 
dos Serviços desde que tenha sido executado de acordo com este Contrato, 
mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal, que deverá ser emitida até o 
5º (quinto) dia útil subseqüente ao mês da prestação dos serviços e 
apresentada até o 10º (décimo) dia úti
Preposto; 
 
6.3 - A CONTRATADA obriga
em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições 
exigidas no aspecto jurídico e de qualificação técnica, ec
bem como de regularidade perante o Fisco;
 

6.3.1- A regularidade perante o Fisco será comprovada com a 
apresentação de Certidões Negativa de Débito ou, Positiva com efeito de 
Negativa, junto ao INSS e Certidão de Regularidade do FGTS 
apresentação das Notas Fiscais para pagamento;
 
6.4 - A CONTRATANTE por intermédio de preposto designado, poderá 
proceder, a qualquer tempo, auditorias e/ou controle do contrato, mesmo em 
serviços já realizados e pagos; 
 

6.4.1 - Caso haja inco
CONTRATADA será informada para as devidas conferências, 
encaminhamentos de correções e oferta de recursos; 
 
6.5 - A CONTRATADA, declara, neste ato, estar ciente de que os recursos 
utilizados para o pagamento dos serviços
repassados pela P.M.S.A. em razão do 
firmado entre a CONTRATANTE e a P.M.S.A., para gestão do Hospital da 
Mulher “Maria José dos Santos Stein”, ou outro instrumento que o venha a 
substituir; 

 
6.6 - A CONTRATANTE compromete
da CONTRATADA, desde que não ocorram atrasos e/ou paralisação dos 
repasses pela P.M.S.A. para a CONTRATANTE, em face ao 
Gestão 522/2018, ou outro instrumento que o venha a 
 
6.7 - No caso de eventuais atrasos, os valores serão atualizados de acordo 
com a legislação vigente, salvo quando não decorram de atrasos e/ou 
paralisação dos repasses pela P.M.S.A. para a CONTRATANTE, em 
consonância com o disposto nos itens 6

 

Rua América do Sul, 285, Parque Novo Oratório. 

SP. CEP: 09270-410. Tel. (11) 4478-5000. 

er.org.br 

DOS PREÇOS E DOS PAGAMENTOS: 

O preço a ser obedecido, durante a vigência deste contrato, é aquele 
constante da proposta comercial da CONTRATADA, inserta às fls
Processo Administrativo nº 0235/19, no valor mensal de R$ xxx (xxx reais) e 
anual de R$ xxx (xxx reais); 

O pagamento deverá ser efetuado pelo setor competente da 
, até no 15º (décimo quinto) dia útil após o mês da Prestação 

os Serviços desde que tenha sido executado de acordo com este Contrato, 
mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal, que deverá ser emitida até o 
5º (quinto) dia útil subseqüente ao mês da prestação dos serviços e 
apresentada até o 10º (décimo) dia útil à CONTRATANTE para o ateste de seu 

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução contratual, 
em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições 
exigidas no aspecto jurídico e de qualificação técnica, econômica e financeira, 
bem como de regularidade perante o Fisco; 

A regularidade perante o Fisco será comprovada com a 
apresentação de Certidões Negativa de Débito ou, Positiva com efeito de 
Negativa, junto ao INSS e Certidão de Regularidade do FGTS 
apresentação das Notas Fiscais para pagamento; 

A CONTRATANTE por intermédio de preposto designado, poderá 
proceder, a qualquer tempo, auditorias e/ou controle do contrato, mesmo em 
serviços já realizados e pagos;  

Caso haja inconformidades que couberem glosas, a 
CONTRATADA será informada para as devidas conferências, 
encaminhamentos de correções e oferta de recursos;  

A CONTRATADA, declara, neste ato, estar ciente de que os recursos 
utilizados para o pagamento dos serviços ora contratados serão aqueles 
repassados pela P.M.S.A. em razão do Contrato de Gestão nº. 522/2018, 
firmado entre a CONTRATANTE e a P.M.S.A., para gestão do Hospital da 
Mulher “Maria José dos Santos Stein”, ou outro instrumento que o venha a 

A CONTRATANTE compromete-se a pagar o preço constante da proposta 
da CONTRATADA, desde que não ocorram atrasos e/ou paralisação dos 
repasses pela P.M.S.A. para a CONTRATANTE, em face ao 

ou outro instrumento que o venha a substituir; 

No caso de eventuais atrasos, os valores serão atualizados de acordo 
com a legislação vigente, salvo quando não decorram de atrasos e/ou 
paralisação dos repasses pela P.M.S.A. para a CONTRATANTE, em 
consonância com o disposto nos itens 6.5 e 6.6, deste contrato; 

O preço a ser obedecido, durante a vigência deste contrato, é aquele 
constante da proposta comercial da CONTRATADA, inserta às fls._______, do 

/19, no valor mensal de R$ xxx (xxx reais) e 

O pagamento deverá ser efetuado pelo setor competente da 
, até no 15º (décimo quinto) dia útil após o mês da Prestação 

os Serviços desde que tenha sido executado de acordo com este Contrato, 
mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal, que deverá ser emitida até o 
5º (quinto) dia útil subseqüente ao mês da prestação dos serviços e 

l à CONTRATANTE para o ateste de seu 

se a manter, durante toda a execução contratual, 
em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições 

onômica e financeira, 

A regularidade perante o Fisco será comprovada com a 
apresentação de Certidões Negativa de Débito ou, Positiva com efeito de 
Negativa, junto ao INSS e Certidão de Regularidade do FGTS na época da 

A CONTRATANTE por intermédio de preposto designado, poderá 
proceder, a qualquer tempo, auditorias e/ou controle do contrato, mesmo em 

nformidades que couberem glosas, a 
CONTRATADA será informada para as devidas conferências, 

A CONTRATADA, declara, neste ato, estar ciente de que os recursos 
ora contratados serão aqueles 

Contrato de Gestão nº. 522/2018, 
firmado entre a CONTRATANTE e a P.M.S.A., para gestão do Hospital da 
Mulher “Maria José dos Santos Stein”, ou outro instrumento que o venha a 

se a pagar o preço constante da proposta 
da CONTRATADA, desde que não ocorram atrasos e/ou paralisação dos 
repasses pela P.M.S.A. para a CONTRATANTE, em face ao Contrato de 

 

No caso de eventuais atrasos, os valores serão atualizados de acordo 
com a legislação vigente, salvo quando não decorram de atrasos e/ou 
paralisação dos repasses pela P.M.S.A. para a CONTRATANTE, em 
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6.8 - A CONTRATADA deverá indicar com a documentação fiscal o número da 
conta corrente e a agência do Banco Santander S/A, a fim de agilizar o
pagamento; 

 
6.9 - Em nenhuma hipótese serão aceitos títulos via cobrança bancária.
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME E REAJUSTE DE PREÇOS:
 
7.1 - Este contrato será executado sob o regime de preço fixo e irreajustável no 
período de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura;
 
7.2 - O presente Contrato poderá ser reajustado anualmente, ficando 
IGPM, índice Geral de Preços básico (ou índice oficial que o venha a 
substituir), a ser utilizado na variação ocorrida no período de 
a contar do mês do contrato, observada a retroação de 2 (dois) meses na 
eleição dos índices. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO:
 
8.1 - Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, 
mediante decisão fundamentada de sua Direção Geral, com notificação prévia 
à CONTRATADA, no prazo de 30 (trinta) dias corridos; 
 
8.2 - Este contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da CONTRATANTE, 
em se verificando a ocorrência de descumprimento de cláusulas contratuais 
pela CONTRATADA, assegurados o contraditório e a ampla defesa, nos caso 
em que ocorrer:  
 

8.2.1 - O não cumprimento de qualquer cláusula deste contrato;
 
8.2.2 - Imperícia, negligência, imprudência ou desídia na prestação de 

serviços; 
 

8.2.3 - interrupção dos serviços, salvo por motivo de força maior 
devidamente comprovado.
 
8.3 – O não cumprimento das 
rescisão contratual, sendo lícito a qualquer das partes denunciá
tempo, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias corridos, sem que caiba 
a outra parte direito de indenização de qualquer espécie
 
8.4 – Dar-se-á, automaticamente, a rescisão do presente contrato, no caso de 
rescisão do Contrato de Gestão nº. 
CONTRATANTE e a P.M.S.A.
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A CONTRATADA deverá indicar com a documentação fiscal o número da 
conta corrente e a agência do Banco Santander S/A, a fim de agilizar o

Em nenhuma hipótese serão aceitos títulos via cobrança bancária.

DO REGIME E REAJUSTE DE PREÇOS:

Este contrato será executado sob o regime de preço fixo e irreajustável no 
período de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura; 

O presente Contrato poderá ser reajustado anualmente, ficando 
IGPM, índice Geral de Preços básico (ou índice oficial que o venha a 
substituir), a ser utilizado na variação ocorrida no período de 12 
a contar do mês do contrato, observada a retroação de 2 (dois) meses na 

DA RESCISÃO: 

Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, 
mediante decisão fundamentada de sua Direção Geral, com notificação prévia 
à CONTRATADA, no prazo de 30 (trinta) dias corridos;  

poderá ser rescindido por ato unilateral da CONTRATANTE, 
em se verificando a ocorrência de descumprimento de cláusulas contratuais 
pela CONTRATADA, assegurados o contraditório e a ampla defesa, nos caso 

não cumprimento de qualquer cláusula deste contrato;

Imperícia, negligência, imprudência ou desídia na prestação de 

interrupção dos serviços, salvo por motivo de força maior 
devidamente comprovado. 

O não cumprimento das obrigações contratuais pelas partes ensejará 
rescisão contratual, sendo lícito a qualquer das partes denunciá
tempo, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias corridos, sem que caiba 
a outra parte direito de indenização de qualquer espécie; 

á, automaticamente, a rescisão do presente contrato, no caso de 
Contrato de Gestão nº. 522/2018, firmado entre a 

CONTRATANTE e a P.M.S.A. 

A CONTRATADA deverá indicar com a documentação fiscal o número da 
conta corrente e a agência do Banco Santander S/A, a fim de agilizar o 

Em nenhuma hipótese serão aceitos títulos via cobrança bancária. 

DO REGIME E REAJUSTE DE PREÇOS: 

Este contrato será executado sob o regime de preço fixo e irreajustável no 

O presente Contrato poderá ser reajustado anualmente, ficando definido o 
IGPM, índice Geral de Preços básico (ou índice oficial que o venha a 

12 (doze) meses, 
a contar do mês do contrato, observada a retroação de 2 (dois) meses na 

Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, 
mediante decisão fundamentada de sua Direção Geral, com notificação prévia 

poderá ser rescindido por ato unilateral da CONTRATANTE, 
em se verificando a ocorrência de descumprimento de cláusulas contratuais 
pela CONTRATADA, assegurados o contraditório e a ampla defesa, nos caso 

não cumprimento de qualquer cláusula deste contrato; 

Imperícia, negligência, imprudência ou desídia na prestação de 

interrupção dos serviços, salvo por motivo de força maior 

obrigações contratuais pelas partes ensejará 
rescisão contratual, sendo lícito a qualquer das partes denunciá-lo a qualquer 
tempo, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias corridos, sem que caiba 

á, automaticamente, a rescisão do presente contrato, no caso de 
, firmado entre a 
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8.5 - Eventuais concessões ou tolerâncias não importarão em alteração e/ou 
renovação contratual; 
 
8.6 - Deverá a CONTRATADA retirar os equipamentos locados no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data do encerramento e/ou da  
rescisão do presente Contrato.
 
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES:
 
 Ficam previstas as seguintes penalidade
9.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato ou infração a qualquer das 
cláusulas contratuais, incorrerá a CONTRATADA nas seguintes sanções:

 
I – advertência, no caso da primeira infringência às cláusulas contratuais, 

exceto àquelas com as sanções
 
II – multa de 5 % (cinco por cento), sobre o valor mensal do contrato, a 

partir da segunda infringência às cláusulas contratuais,  exceto àquelas com as 
sanções pré-estabelecidas;

 
III – multa de 10 % (dez por cento), sobre o valor men

inexecução parcial do contrato, podendo, a CONTRATANTE, autorizar a 
continuação do Contrato;

 
IV – multa de 20 % (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, por 

inexecução total do mesmo, podendo, a CONTRATANTE, autorizar a 
continuação do Contrato;

 
V – rescisão contratual no caso de infringência de qualquer das cláusulas 

contratuais. 
 

9.2 - As penalidades previstas nesta cláusula poderão ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente, conforme a gravidade da situação;

 
9.3 – O(s) valor(es) relativo(s) a(s) multa(s), eventualmente aplicada(s) à 
CONTRATADA, será(ão) deduzido(s) da(s) Notas Fiscais/fatura(s)  do(s) 
mês(es) subseqüente(s); 

 
9.4 - A aplicação das penalidades observará o contraditório e a ampla defesa, 
concedendo-se á CONTRATADA o prazo de 05 (cinco) dias corridos da 
notificação para apresentação de defesa.
 
CLÁUSULA DÉCIMA – 
 
10.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições iniciais, 
acréscimos ou supressões, até o limite de
valor inicial atualizado do presente instrumento, quando devidamente 
justificado os motivos que ensejam o acréscimo ou a supressão;
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Eventuais concessões ou tolerâncias não importarão em alteração e/ou 

Deverá a CONTRATADA retirar os equipamentos locados no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data do encerramento e/ou da  
rescisão do presente Contrato. 

DAS PENALIDADES: 

Ficam previstas as seguintes penalidades: 
Pela inexecução total ou parcial do contrato ou infração a qualquer das 

cláusulas contratuais, incorrerá a CONTRATADA nas seguintes sanções:

advertência, no caso da primeira infringência às cláusulas contratuais, 
exceto àquelas com as sanções pré-estabelecidas; 

multa de 5 % (cinco por cento), sobre o valor mensal do contrato, a 
partir da segunda infringência às cláusulas contratuais,  exceto àquelas com as 

estabelecidas; 

multa de 10 % (dez por cento), sobre o valor mensal do contrato, por 
inexecução parcial do contrato, podendo, a CONTRATANTE, autorizar a 
continuação do Contrato; 

multa de 20 % (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, por 
inexecução total do mesmo, podendo, a CONTRATANTE, autorizar a 

inuação do Contrato; 

rescisão contratual no caso de infringência de qualquer das cláusulas 

As penalidades previstas nesta cláusula poderão ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente, conforme a gravidade da situação; 

valor(es) relativo(s) a(s) multa(s), eventualmente aplicada(s) à 
CONTRATADA, será(ão) deduzido(s) da(s) Notas Fiscais/fatura(s)  do(s) 
mês(es) subseqüente(s);  

A aplicação das penalidades observará o contraditório e a ampla defesa, 
ONTRATADA o prazo de 05 (cinco) dias corridos da 

notificação para apresentação de defesa. 

DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES: 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições iniciais, 
acréscimos ou supressões, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do presente instrumento, quando devidamente 
justificado os motivos que ensejam o acréscimo ou a supressão; 

Eventuais concessões ou tolerâncias não importarão em alteração e/ou 

Deverá a CONTRATADA retirar os equipamentos locados no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data do encerramento e/ou da  

Pela inexecução total ou parcial do contrato ou infração a qualquer das 
cláusulas contratuais, incorrerá a CONTRATADA nas seguintes sanções: 

advertência, no caso da primeira infringência às cláusulas contratuais, 

multa de 5 % (cinco por cento), sobre o valor mensal do contrato, a 
partir da segunda infringência às cláusulas contratuais,  exceto àquelas com as 

sal do contrato, por 
inexecução parcial do contrato, podendo, a CONTRATANTE, autorizar a 

multa de 20 % (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, por 
inexecução total do mesmo, podendo, a CONTRATANTE, autorizar a 

rescisão contratual no caso de infringência de qualquer das cláusulas 

As penalidades previstas nesta cláusula poderão ser aplicadas isolada ou 

valor(es) relativo(s) a(s) multa(s), eventualmente aplicada(s) à 
CONTRATADA, será(ão) deduzido(s) da(s) Notas Fiscais/fatura(s)  do(s) 

A aplicação das penalidades observará o contraditório e a ampla defesa, 
ONTRATADA o prazo de 05 (cinco) dias corridos da 

 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições iniciais, 
25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado do presente instrumento, quando devidamente 
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10.2 - As partes somente poderão alterar ou renovar as cláusulas desse 
contrato através de celebração do respectivo Instrumento de Aditamento, 
obedecidos os ditames legais;
 
10.3 – Resta permitido, via aditamento, e nos termos acima, a reavaliação dos 
Equipos e dons bens cedidos em COMODATO, quanto a seus quantitativos 
(inclusões e exclusões). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 
11.1 - Fica designado pela CONTRATANTE, como preposto, o(a) 
funcionário(a) xxx, a quem caberá, por ela, a responsabilidade pelo 
acompanhamento, fiscalização  e ateste deste contrato;
 
11.2 - Fica designado, pel
xxx, a quem caberá, por ela, responder pela regular execução deste Contrato.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
 
A CONTRATADA se obriga por si ou qualquer pessoa a ele ligada a manter 
sigilo e confidencialidade sobre quaisquer informações, folhetos de instrução, 
manuais, brochuras, documentos ou dados técnicos da CONTRATANTE, 
suscetíveis ou não de proteção legal, a que tiver acesso, em virtude da 
presente contratação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCE
 
As partes não poderão ceder, transferir ou, de qualquer modo, alienar direitos e 
obrigações decorrentes do presente contrato, sem prévia e expressa 
concordância da outra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
 
14.1 - A CONTRATADA disponibilizará um canal de comunicação, através de 
telefone ou email, de segunda à sexta
horas, arcando com todas as despesas, diretas e indiretas, para o atendimento 
das chamadas e notificações, se
 
14.2- A CONTRATADA disponibilizará Suporte Técnico Presencial, de segunda 
à sexta-feira, no horário das 08:00 às 17:00 horas devendo atender eventual 
acionamento, no prazo máximo de 24 horas, contados da chamada, arca
com todas as despesas diretas e indiretas, necessárias ao seu atendimento.
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
 
15.1 - Todos os bens cedidos em COMODATO, incluindo seus acessórios, 
deverão receber, por parte da CONTRATADA, o decorrer do contrato, 
manutenção, seja preventiva 
outras com este caráter), seja 
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As partes somente poderão alterar ou renovar as cláusulas desse 
e celebração do respectivo Instrumento de Aditamento, 

obedecidos os ditames legais; 

Resta permitido, via aditamento, e nos termos acima, a reavaliação dos 
Equipos e dons bens cedidos em COMODATO, quanto a seus quantitativos 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS PREPOSTOS:  

Fica designado pela CONTRATANTE, como preposto, o(a) 
funcionário(a) xxx, a quem caberá, por ela, a responsabilidade pelo 
acompanhamento, fiscalização  e ateste deste contrato; 

Fica designado, pela CONTRATADA, como seu preposto o (a) Sr.(a) 
xxx, a quem caberá, por ela, responder pela regular execução deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO SIGILO E CONFIDENCIALIDADE:

A CONTRATADA se obriga por si ou qualquer pessoa a ele ligada a manter 
lo e confidencialidade sobre quaisquer informações, folhetos de instrução, 

manuais, brochuras, documentos ou dados técnicos da CONTRATANTE, 
suscetíveis ou não de proteção legal, a que tiver acesso, em virtude da 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA:

As partes não poderão ceder, transferir ou, de qualquer modo, alienar direitos e 
obrigações decorrentes do presente contrato, sem prévia e expressa 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO SUPORTE TÉCNICO: 

A CONTRATADA disponibilizará um canal de comunicação, através de 
telefone ou email, de segunda à sexta-feira, no horário das 08:00 às 17:00 
horas, arcando com todas as despesas, diretas e indiretas, para o atendimento 
das chamadas e notificações, sem custo adicional para a CONTRATANTE;

A CONTRATADA disponibilizará Suporte Técnico Presencial, de segunda 
feira, no horário das 08:00 às 17:00 horas devendo atender eventual 

acionamento, no prazo máximo de 24 horas, contados da chamada, arca
com todas as despesas diretas e indiretas, necessárias ao seu atendimento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA MANUTENÇÃO: 

Todos os bens cedidos em COMODATO, incluindo seus acessórios, 
deverão receber, por parte da CONTRATADA, o decorrer do contrato, 

preventiva (tais como limpeza, ajustes e calibrações, dentre 
outras com este caráter), seja corretiva (tais como reparo, substituição de 

As partes somente poderão alterar ou renovar as cláusulas desse 
e celebração do respectivo Instrumento de Aditamento, 

Resta permitido, via aditamento, e nos termos acima, a reavaliação dos 
Equipos e dons bens cedidos em COMODATO, quanto a seus quantitativos 

Fica designado pela CONTRATANTE, como preposto, o(a) 
funcionário(a) xxx, a quem caberá, por ela, a responsabilidade pelo 

a CONTRATADA, como seu preposto o (a) Sr.(a) 
xxx, a quem caberá, por ela, responder pela regular execução deste Contrato. 

DO SIGILO E CONFIDENCIALIDADE: 

A CONTRATADA se obriga por si ou qualquer pessoa a ele ligada a manter 
lo e confidencialidade sobre quaisquer informações, folhetos de instrução, 

manuais, brochuras, documentos ou dados técnicos da CONTRATANTE, 
suscetíveis ou não de proteção legal, a que tiver acesso, em virtude da 

DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA: 

As partes não poderão ceder, transferir ou, de qualquer modo, alienar direitos e 
obrigações decorrentes do presente contrato, sem prévia e expressa 

A CONTRATADA disponibilizará um canal de comunicação, através de 
feira, no horário das 08:00 às 17:00 

horas, arcando com todas as despesas, diretas e indiretas, para o atendimento 
m custo adicional para a CONTRATANTE; 

A CONTRATADA disponibilizará Suporte Técnico Presencial, de segunda 
feira, no horário das 08:00 às 17:00 horas devendo atender eventual 

acionamento, no prazo máximo de 24 horas, contados da chamada, arcando 
com todas as despesas diretas e indiretas, necessárias ao seu atendimento. 

Todos os bens cedidos em COMODATO, incluindo seus acessórios, 
deverão receber, por parte da CONTRATADA, o decorrer do contrato, a devida 

(tais como limpeza, ajustes e calibrações, dentre 
(tais como reparo, substituição de 
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peças, dentre outras deste caráter) mantendo
condições de funcioname
Anexo I, deste Contrato, correndo, por si, todas as despesas diretas e indiretas 
incidentes e sem custo adicional para a CONTRATANTE;
 
15.2 - A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, até 5 (cinco) 
dias da assinatura deste Contrato cronograma de Manutenção Preventiva, 
como periodicidade mensal dos bens cedidos em COMODATO;
 
15.3 - A CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, relatório das 
manutenções preventivas e corretivas realizadas nos bens cedidos
COMODATO; 
 
15.4 - A CONTRATADA deverá identificar todos os bens cedidos em 
COMODATO, quanto à manutenção preventiva, calibração e aferição, através 
de etiqueta autocolante resistente, contendo o número do equipamento, data 
da execução e da próxima manu
 
15.5 - Quando necessária a realização de manutenção(ões), com a retirada do  
bens cedidos em COMODATO, deverá a CONTRATADA fornecer, no mesmo 
ato, outro equivalente, sem custo adicional para a CONTRATANTE;
 
15.6 - Eventual(ais) manutenção(ões), 
deverá(ao) ser realizada(s) de 2ª. às 6ª. feiras, no horário das 08:00 às 17:00 
horas; 
 
15.7 - Quando da execução dos serviços na sede da CONTRATATE, a 
CONTRATADA deverá adotar medidas, precauções e cuidados tendentes a 
evitar danos materiais e pessoais a seus funcionários, a seus prepostos, a 
funcionários da CONTRATANTE e a terceiros, sendo que será única e 
inteiramente responsável por eventual evento danoso;
 
15.8 - Os técnicos da CONTRATADA indicados para as manutenções, a
estarem devidamente capacitados, treinados, identificados, uniformizados e 
equipados com EPIs adequados, deverão c
normativas a ele inerentes e as estabelecidas pela CONTRATANTE;
 
15.9 - A CONTRATADA deverá documentar as ações preventivas e corretivas, 
através de ordens de serviço
que consta da cláusula 15.3 supra.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
 
16.1 - Serão objeto de COMODATO as 
conformidade e descrições constantes do
deste Contrato;  
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peças, dentre outras deste caráter) mantendo-os em perfeitas e plenas 
condições de funcionamento e de acordo com as especificações constantes do 
Anexo I, deste Contrato, correndo, por si, todas as despesas diretas e indiretas 
incidentes e sem custo adicional para a CONTRATANTE; 

A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, até 5 (cinco) 
as da assinatura deste Contrato cronograma de Manutenção Preventiva, 

como periodicidade mensal dos bens cedidos em COMODATO; 

A CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, relatório das 
manutenções preventivas e corretivas realizadas nos bens cedidos

A CONTRATADA deverá identificar todos os bens cedidos em 
COMODATO, quanto à manutenção preventiva, calibração e aferição, através 
de etiqueta autocolante resistente, contendo o número do equipamento, data 
da execução e da próxima manutenção;   

Quando necessária a realização de manutenção(ões), com a retirada do  
bens cedidos em COMODATO, deverá a CONTRATADA fornecer, no mesmo 
ato, outro equivalente, sem custo adicional para a CONTRATANTE;

manutenção(ões), sem a retirada do equipamento,  
deverá(ao) ser realizada(s) de 2ª. às 6ª. feiras, no horário das 08:00 às 17:00 

Quando da execução dos serviços na sede da CONTRATATE, a 
CONTRATADA deverá adotar medidas, precauções e cuidados tendentes a 

ar danos materiais e pessoais a seus funcionários, a seus prepostos, a 
funcionários da CONTRATANTE e a terceiros, sendo que será única e 
inteiramente responsável por eventual evento danoso; 

Os técnicos da CONTRATADA indicados para as manutenções, a
estarem devidamente capacitados, treinados, identificados, uniformizados e 
equipados com EPIs adequados, deverão cumprir, integramente, todas as 
normativas a ele inerentes e as estabelecidas pela CONTRATANTE;

A CONTRATADA deverá documentar as ações preventivas e corretivas, 
ordens de serviço, de modo a subsidiar a confecção de relatório de 

que consta da cláusula 15.3 supra. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO COMODATO: 

Serão objeto de COMODATO as Bombas de Infusão em  
conformidade e descrições constantes do Termo de Referência 

os em perfeitas e plenas 
nto e de acordo com as especificações constantes do 

Anexo I, deste Contrato, correndo, por si, todas as despesas diretas e indiretas 

A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, até 5 (cinco) 
as da assinatura deste Contrato cronograma de Manutenção Preventiva, 

 

A CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, relatório das 
manutenções preventivas e corretivas realizadas nos bens cedidos em 

A CONTRATADA deverá identificar todos os bens cedidos em 
COMODATO, quanto à manutenção preventiva, calibração e aferição, através 
de etiqueta autocolante resistente, contendo o número do equipamento, data 

Quando necessária a realização de manutenção(ões), com a retirada do  
bens cedidos em COMODATO, deverá a CONTRATADA fornecer, no mesmo 
ato, outro equivalente, sem custo adicional para a CONTRATANTE; 

sem a retirada do equipamento,  
deverá(ao) ser realizada(s) de 2ª. às 6ª. feiras, no horário das 08:00 às 17:00 

Quando da execução dos serviços na sede da CONTRATATE, a 
CONTRATADA deverá adotar medidas, precauções e cuidados tendentes a 

ar danos materiais e pessoais a seus funcionários, a seus prepostos, a 
funcionários da CONTRATANTE e a terceiros, sendo que será única e 

Os técnicos da CONTRATADA indicados para as manutenções, além de 
estarem devidamente capacitados, treinados, identificados, uniformizados e 

umprir, integramente, todas as 
normativas a ele inerentes e as estabelecidas pela CONTRATANTE; 

A CONTRATADA deverá documentar as ações preventivas e corretivas, 
, de modo a subsidiar a confecção de relatório de 

Bombas de Infusão em  quantidade, 
Termo de Referência - Anexo I 
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16.2 - Os bens cedidos em COMODATO deverão ter, no máximo, 2 (dois) anos 
de uso, a contar da data de sua fabricação e  entregues com o
manuais em português; 
 
16.3 – O fornecimento e a instalação dos bens cedidos em Comodato deverão 
ser realizados, de forma única, nas dependências da CONTRATANTE em até 
10 (dez) dias úteis da assinatura do correspondente Contrato;
 
16.4 - A cessão dos bens em COMODATO é gratuita e deve ser compatível 
com os Equipos constantes do mesmo Anexo I;  
 
16.5 - A CONTRATADA providenciará, quando da entrega dos bens cedidos 
em COMODATO, ou quando a ela for solicitado, treinamento e orientação à 
equipe assistencial da CONTRATANTE, quanto ao seu funcionamento, 
cuidados e uso extensível a todas as escalas de plantão;    
 
16.6 - Após a entrega dos bens cedidos em COMODATO, no endereço da 
CONTRATANTE, esta se torna responsável pela guarda e cuidado dos 
mesmos; 
 
16.7 - A CONTRATANTE terá direito de plena utilização dos bens cedidos em 
COMODATO, a partir da data de sua entrega, obrigando
 
 16.7.1 – Usar os bens cedidos em COMODATO exclusivamente para o 
fim a que se destinam, mantendo
 
 16.7.2 - Usar os bens cedidos em COMODATO corretamente sendo 
vedada a sublocação ou transferência a terceiros sem prévio e expresso 
consentimento da CONTRATADA;
 
 16.7.3 - Não introduzir ou fazer modificações de qualquer natureza nos
bens cedidos em COMODATO sem prévio e expresso consentimento da 
CONTRATADA; 
 
 16.7.4 - Defender e fazer valer todos os direitos de propriedade da 
CONTRATADA sobre os bens cedidos em COMODATO, inclusive impedindo 
sua penhora, arresto, seqüestro e arrecada
sobre os direitos de propriedade da CONTRATADA;
 
 16.7.5 - Restituir os bens cedidos em COMODATO à CONTRATADA, 
quando encerrado o contrato, no mesmo estado em que os recebeu, salvo os 
desgastes resultantes de seu uso norm
ressarcimento por parte da CONTRATANTE;
 
 16.7.6 - Notificar a CONTRATADA sobre defeitos ou problemas 
apresentados nos bens cedidos em COMODATO.      
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Os bens cedidos em COMODATO deverão ter, no máximo, 2 (dois) anos 
de uso, a contar da data de sua fabricação e  entregues com os correspectivos 

 

O fornecimento e a instalação dos bens cedidos em Comodato deverão 
ser realizados, de forma única, nas dependências da CONTRATANTE em até 
10 (dez) dias úteis da assinatura do correspondente Contrato; 

cessão dos bens em COMODATO é gratuita e deve ser compatível 
com os Equipos constantes do mesmo Anexo I;   

A CONTRATADA providenciará, quando da entrega dos bens cedidos 
em COMODATO, ou quando a ela for solicitado, treinamento e orientação à 

e assistencial da CONTRATANTE, quanto ao seu funcionamento, 
cuidados e uso extensível a todas as escalas de plantão;     

Após a entrega dos bens cedidos em COMODATO, no endereço da 
CONTRATANTE, esta se torna responsável pela guarda e cuidado dos 

A CONTRATANTE terá direito de plena utilização dos bens cedidos em 
COMODATO, a partir da data de sua entrega, obrigando-se a: 

Usar os bens cedidos em COMODATO exclusivamente para o 
fim a que se destinam, mantendo-os e conservando-os como se seu fosse;

Usar os bens cedidos em COMODATO corretamente sendo 
vedada a sublocação ou transferência a terceiros sem prévio e expresso 
consentimento da CONTRATADA; 

Não introduzir ou fazer modificações de qualquer natureza nos
bens cedidos em COMODATO sem prévio e expresso consentimento da 

Defender e fazer valer todos os direitos de propriedade da 
CONTRATADA sobre os bens cedidos em COMODATO, inclusive impedindo 
sua penhora, arresto, seqüestro e arrecadação, por terceiros, notificando
sobre os direitos de propriedade da CONTRATADA; 

Restituir os bens cedidos em COMODATO à CONTRATADA, 
quando encerrado o contrato, no mesmo estado em que os recebeu, salvo os 
desgastes resultantes de seu uso normal, sem que caiba qualquer 
ressarcimento por parte da CONTRATANTE; 

Notificar a CONTRATADA sobre defeitos ou problemas 
apresentados nos bens cedidos em COMODATO.       

Os bens cedidos em COMODATO deverão ter, no máximo, 2 (dois) anos 
s correspectivos 

O fornecimento e a instalação dos bens cedidos em Comodato deverão 
ser realizados, de forma única, nas dependências da CONTRATANTE em até 

cessão dos bens em COMODATO é gratuita e deve ser compatível 

A CONTRATADA providenciará, quando da entrega dos bens cedidos 
em COMODATO, ou quando a ela for solicitado, treinamento e orientação à 

e assistencial da CONTRATANTE, quanto ao seu funcionamento, 

Após a entrega dos bens cedidos em COMODATO, no endereço da 
CONTRATANTE, esta se torna responsável pela guarda e cuidado dos 

A CONTRATANTE terá direito de plena utilização dos bens cedidos em 

Usar os bens cedidos em COMODATO exclusivamente para o 
s como se seu fosse; 

Usar os bens cedidos em COMODATO corretamente sendo 
vedada a sublocação ou transferência a terceiros sem prévio e expresso 

Não introduzir ou fazer modificações de qualquer natureza nos  
bens cedidos em COMODATO sem prévio e expresso consentimento da 

Defender e fazer valer todos os direitos de propriedade da 
CONTRATADA sobre os bens cedidos em COMODATO, inclusive impedindo 

ção, por terceiros, notificando-os 

Restituir os bens cedidos em COMODATO à CONTRATADA, 
quando encerrado o contrato, no mesmo estado em que os recebeu, salvo os 

al, sem que caiba qualquer 

Notificar a CONTRATADA sobre defeitos ou problemas 
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16.8 - Em caso de perda, roubo, extravio ou destruição parcial ou total de b
cedido em COMODATO, será a CONTRATADA indenizada, pela 
CONTRATANTE, com base no seu valor de mercado, considerando
período de seu uso.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 
 
17.1 - Este contrato regular
tais como Memorial Descritivo, Anexo I, proposta da CONTRATADA, legislação 
vigente e demais normas de direito aplicáveis;
 
17.2 - Para o fornecimento dos Equipos, objeto do presente contrato, e para a 
cessão dos bens em COMODATO, a CONTR
devidamente habilitada e registrada nos órgãos competentes;
 
17.3 - As partes farão avaliações mensais do andamento do presente contrato, 
ou sempre que se fizer necessário, em relação aos seguintes aspectos:
 
 17.3.1 - Cumprimento
 
 17.3.2 - Reavaliação dos Equipos e dos bens cedidos em COMODATO  
quanto a seus  quantitativos (inclusões e exclusões) e especificações. 
 
17.4 - O presente instrumento não estabelece entre as partes nenhuma forma 
de sociedade, agência, associação, consórcio, ou responsabilidade solidária.
 
17.5 - As pessoas que assinam o presente contrato representando a 
CONTRATANTE e a CONTRATADA
todas as responsabilidades de caráter civil e criminal de
encontram-se investidas dos componentes poderes de ordem legal e societária 
para tanto, motivo pelo qual assegurarão, em qualquer hipótese e situação, a 
veracidade da presente declaração.
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 
 
Dá-se ao presente contrato o valor mensal de R$ xxx (xxx reais) e anual de R$ 
xxx  (xxx reais). 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA 
 
Fica eleito o foro da Comarca de Santo André/SP, para dirimir quaisquer 
questões oriundas do presente contrato.
 
E, por estarem às partes de
condições do presente instrumento, firmam
forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.
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Em caso de perda, roubo, extravio ou destruição parcial ou total de b
cedido em COMODATO, será a CONTRATADA indenizada, pela 
CONTRATANTE, com base no seu valor de mercado, considerando

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Este contrato regular-se-á pelas suas disposições e partes integrantes 
tais como Memorial Descritivo, Anexo I, proposta da CONTRATADA, legislação 
vigente e demais normas de direito aplicáveis; 

Para o fornecimento dos Equipos, objeto do presente contrato, e para a 
cessão dos bens em COMODATO, a CONTRATADA declara que se acha 
devidamente habilitada e registrada nos órgãos competentes; 

As partes farão avaliações mensais do andamento do presente contrato, 
ou sempre que se fizer necessário, em relação aos seguintes aspectos:

Cumprimento dos prazos de atendimento; 

Reavaliação dos Equipos e dos bens cedidos em COMODATO  
quanto a seus  quantitativos (inclusões e exclusões) e especificações. 

O presente instrumento não estabelece entre as partes nenhuma forma 
agência, associação, consórcio, ou responsabilidade solidária.

As pessoas que assinam o presente contrato representando a 
CONTRATANTE e a CONTRATADA declaram, sob as penas da lei, assumindo 
todas as responsabilidades de caráter civil e criminal decorrentes, que 

se investidas dos componentes poderes de ordem legal e societária 
para tanto, motivo pelo qual assegurarão, em qualquer hipótese e situação, a 
veracidade da presente declaração. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO VALOR: 

te contrato o valor mensal de R$ xxx (xxx reais) e anual de R$ 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO: 

Fica eleito o foro da Comarca de Santo André/SP, para dirimir quaisquer 
questões oriundas do presente contrato. 

E, por estarem às partes de comum acordo com as cláusulas, termos e 
condições do presente instrumento, firmam-no em 03 (três) vias, de igual teor e 
forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

Em caso de perda, roubo, extravio ou destruição parcial ou total de bem 
cedido em COMODATO, será a CONTRATADA indenizada, pela 
CONTRATANTE, com base no seu valor de mercado, considerando-se o 

 

partes integrantes 
tais como Memorial Descritivo, Anexo I, proposta da CONTRATADA, legislação 

Para o fornecimento dos Equipos, objeto do presente contrato, e para a 
declara que se acha 

As partes farão avaliações mensais do andamento do presente contrato, 
ou sempre que se fizer necessário, em relação aos seguintes aspectos: 

Reavaliação dos Equipos e dos bens cedidos em COMODATO  
quanto a seus  quantitativos (inclusões e exclusões) e especificações.  

O presente instrumento não estabelece entre as partes nenhuma forma 
agência, associação, consórcio, ou responsabilidade solidária. 

As pessoas que assinam o presente contrato representando a 
declaram, sob as penas da lei, assumindo 

correntes, que 
se investidas dos componentes poderes de ordem legal e societária 

para tanto, motivo pelo qual assegurarão, em qualquer hipótese e situação, a 

te contrato o valor mensal de R$ xxx (xxx reais) e anual de R$ 

Fica eleito o foro da Comarca de Santo André/SP, para dirimir quaisquer 

comum acordo com as cláusulas, termos e 
no em 03 (três) vias, de igual teor e 
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FUNDAÇÃO DO ABC
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Testemunhas: 
 
 
 
1 - ____________________________________
Nome: 
CPF: 
 
 
 
2 - ____________________________________

Nome: 
CPF:  
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                                             Santo André,         de                       de 2019.

______________________________________________________________
FUNDAÇÃO DO ABC-HOSPITAL DA MULHER “MARIA JOSÉ DOS 

SANTOS STEIN” - OSS 

________________________________________________________
                                               EMPRESA 

____________________________________ 

____________________________________ 

de                       de 2019. 

______________________________________________________________ 
HOSPITAL DA MULHER “MARIA JOSÉ DOS 

________________________________________________________ 


