
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviço emergencial
de implantação de (1) unidade móvel estacionaria para realização de

exames de Tomografia Computadoriza, incluindo mão de obra especializada,
equipamentos, materiais, insumos, infraestrutura para funcionamento de

toda unidade, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças

e acessórios dos equipamentos e laudo radiométrico, destinado aos
pacientes do COMPLEXO HOSPILTAR e ficará alocada em frente ao Complexo
Hospitalar, na Avenida Vital Brasil Filho n 50, nesta cidade, podendo

ser alterado se houver necessidade e a critério da CONTRATANTE;

1.1) A presente contraçãose faznecessária para equipar as unidades
hospitalares com serviçosde Tomografia Computadorizada, frente a demanda
causada pela pandemia ocasiona pelo COVID-19, conforme permissivo leg

previsto nos termos da Lei 13.99^4/2020 j^y Decretos do Muncipio n

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL, pessoa jurídica de direito

público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n 59.307.595/0001-75, através

da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede na Rua Prudente de Moraes n
81, 3 andar, Bairro Santa Paula, neste ato representada pela sua
Secretária, REGINA MAURA ZETONE GRESPAN, brasileira, médica, portadora da

Cédula de Identidade RG n 11.909.873 e inscrita no CPF/MF sob o n
032.797.338-2, doravante denominada simplesmente "CONTRATANTE", e, de
outro lado, a FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNÓSTICO POR

IMAGEM - FIDI, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n 55.401.178/0001-

36, com sede Alameda Santos n 1165 - 5o andar, Bairro Cerqueira César,
CEP 01419-002, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, neste ato
representada por seu DIRETOR ADJUNTO, Dr. MARCOS HIDEKI IDAGAWA, portador

da Cédula de Identidade RG n 24.348.940 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob

o n 128.385.838-08, e seu DIRETOR, ROBERTO GOMES NOGUEIRA, portador da

Cédula de Identidade RG n RG 3.172.038-9 e inscrito no CPF/MF sob o n
495.234.738-9, doravante denominada simplesmente "CONTRATADA", têm entre

si, justo e acordado, celebrar Contrato de Prestação de Serviços,
consoante as cláusulas e condições a seguir pactuadas, que as partes

mutuamente concordam e aceitam, prometendo cumprir e respeitar, a saber:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EMERGENCIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E
A FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - FIDI, NO VALOR
ESTIMADO DE R$ 2.190.468,66 (DOIS MILHÕES

GENTO E NOVENTA MIL QUATROCENTOS E SESSENTA

E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).
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11.522/2020 e 11.524/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA
2.1)A unidade móvel deverá conter, no mínimo:

•Iluminação;
•Isolamento Termoacústico;

•Instalação Elétrica;
•Instalação Hidráulica;

•Ar Condicionado;
•Área total: 60 m2;
•Área de preparo do paciente;

•Sala de comando;

•Sala do tomógrafo;

•Sanitário;

•Vestiário;

2.2)A unidade móvel e os equipamentos que compõe a mesma deverão passar

higienização atendendo os requisitos minimos exigidos em lei;
2.3)Laudo  Radiométrico:  A empresa  CONTRATADA será  responsável por

providenciar os laudos radiométricos com os respectivos certificados;
2.4)Licença de Funcionamento: A empresa CONTRATADA será responsável por

providenciar a licença de funcionamento da Unidade móvel;
2.5)Equipamentos:  A  empresa  vencedora  deverá  fornecer  Tomógrafo

Computadorizado de no minimo 16 canais que permita a realização de exames
de Tomografia sem uso de contraste, em especial, tomografias de Tórax

para o enfrentamento do coronavirus, sem perda da qualidade da imagem.

Estes equipamentos devem estar em perfeitas condições de conservação com

todas as suas funcionalidades ativas, bem como deverão ser entregues
testados e calibrados conforme normativas técnicas vigentes, dando inicio
ao programa de manutenção preventiva, que deverá ser repetida a cada 30

(trinta) dias. Todos os aparelhos deverão estar com o registro junto ao

ministério da saúde vigente.2.6)Manutenção preventiva e corretiva, inclusive troca de peças será de

responsabilidade da CONTRATADA.
2.6.1)Os serviços de manutenção preventiva deverão contemplar a execução
de rotinas de testes para verificação, diagnóstico e reconfiguração das

facilidades existentes no sistema, devendo ser efetuados, no minimo, a

cada 30 (trinta) dias, realizados por técnicos especializados.
2.6.2)Deverá ser emitido relatório dos serviços executados a cada

visita, abrangendo no minimo os seguintes pontos: Inspeção completa e

teste  de  funcionamento;  Regulagem  completa  objetivando  manter  o
equipamento dentro dos limites de tolerância exigidos pelo fabricante ou
estabelecidos por determinação normativa; Ajuste e calibração de acordo

com as normas técnicas de fabricação e do usuário; Limpeza e lubrificação
dos  componentes  que  interferem  diretamente  no  funcionamento  do

equipamento; Substituição de peças ou componentes, gastos pelo uso ou
defeituosos,  e  que  impeçam  o  bom  funcionamento  do  equipamento;
Modificações impostas pelo fabricante, com o objetivo de atualização do

equipamento.

CLÁUSULA TERCEIRA: Será responsabilidade da CONTRATADA os itens abaixo:

3.1) Implantação, no melhor nivel disponível, de protoc

realização dos exames a serem realizados sempre em cons

melhor prática médica;
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3.2)A CONTRATADA deverá realizar em cada unidade móvel exames de

Tomografia Computadorizada,  em especial Tomografia de Tórax ou outra

necessária para o diagnóstico clinico de Coronavirus.
3.3)Admissão, abertura de fichas, cadastro e agendamento dos pacientes

para realização de exames que será feito no setor de diagnóstico por

imagem da Unidade de Saúde;
3.4)Laudos Médicos para 100% dos exames descritos nesta proposta e

disponibilização das imagens via Portal do Paciente:
3.5)Os Laudos serão disponibilizados em até 2 horas para pacientes de

urgência e internados. No momento de sua admissão é entregue ao paciente

o protocolo contendo o login e senha para acesso ao portal.

3.6)Fornecer  insumos médico-hospitalar,  insumos  administrativos,  ou
qualquer outro tipo de insumos para realização dos exames descritos no

termo de referência e na proposta;
3.7)Fazer o armazenamento de imagens, laudos e documentos pertinentes

aos exames descritos na proposta;
3.8)Disponibilizar  recursos  humanos  devidamente  habilitados  para
execução  dos  serviços  contratados,  em pacientes  adultos,  idosos  e
pediátrico/RN,  de acordo com as diretrizes deste Termo de Referência

(incluindo todos os profissionais médicos, de enfermagem, técnicos e
administrativos necessários para a recepção, realização, entrega do laudo

e quantificação dos exames realizados).
3.8.1)o serviço deverá ser executado por equipe técnica especializada

nas  atividades de  realização dos  exames de diagnóstico por imagem,

procedendo  à  realização  dos  exames  e  cumprindo  rigorosamente  as
determinações  emanadas  pelos  respectivos   órgãos   responsáveis  e

fiscalizadores da atividade inerente, responsabilizando-se em todos os

aspectos, sem exceção de qualquer modalidade.
3.8.2)Os médicos que executam os exames ou emitem os laudos deverão ter
formação compatível com a modalidade de exame a ser realizada conforme

Resolução CFM no 2116/2015.
3.8.3)Disponibilizar listagem com todos os profissionais que prestarão

serviços que deverá ser atualizada sempre que houver alteração no quadro

de empregados;3.8.4)Garantir a não paralisação do  serviço por  falta de  recursos
humanos providenciando a substituição de funcionários em casos de faltas

(em até três horas nos serviços de urgência), férias, licenças médicas, e
outras causas que impliquem em redução da equipe prevista como necessária

a prestação dos serviços.3.8.5)Manter seus funcionários devidamente uniformizados, com crachás de

identificação e providos de todos os Equipamentos de Proteção  Individual

- EPIs.3.8.6)Cumprir, obrigatoriamente, as normas legais vigentes de segurança

e medicina do trabalho.3.8.7)Responsabilizar-se pela contratação, capacitação, treinamento de
todos os profissionais necessários à prestação dos serviços contratados.

3.8.8)É de  responsabilidade  exclusiva  e  integral  da  CONTRATADA  a
utilização de pessoal para execução do objeto deste contrato, incluídos

os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais
resultantes de vinculo empregaticio, cujos ônus e obrigações em nenhuma

hipótese poderão ser transferidos para a CONTRATANTE.
3.8.9)Atender em no máximo 48 (quarenta e oito) horas a solicitação

substituição de qualquer profissional ou preposto, feita pelo Gestor

Contrato, após a devida notific
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3.8.10)A solicitação do gerente local deverá ser encaminhada ao GESTOR
DO CONTRATO e deverá ser motivada, com apresentação das situações de fato

que justifiquem o pedido.
3.8.11)Será garantido o contraditório à CONTRATADA para apresentação de

defesa, justificativa ou proposta alternativa de solução do problema

apontado.3.8.12)O prazo previsto no caput é contato a partir da notificação da

CONTRATADA  pelo  GESTOR  DO  CONTRATO  referente  à  decisão  final  da

Administração.3.8.13)Fornecer todos os insumos e materiais médico hospitalares e
administrativos necessários à realização dos exames e emissão de laudos.

3.8.14)Garantir a não paralisação do serviço por falta de insumos e

materiais (médicos e administrativos).
3.8.15)Todo insumo necessário à prestação de serviço, disponibilizado

pela CONTRATADA deverá atender a normatização da ANVISA e ABNT.
3.8.16)Todo   equipamento   necessário   à   prestação   de   serviço,
disponibilizado pela CONTRATADA deverá atender a regularização da ANVISA

e normas ABNT.3.8.17)Os equipamentos deverão ser de primeira linha, e compatíveis com
o tipo e volume de exames contratados, em perfeito estado de conservação

e funcionamento.3.8.18)Todos os equipamentos ferramentas e utensílios de sua propriedade

deverão estar identificados.3.8.19)Executar o Serviço de Limpeza e Higienização da unidade móvel

durante todo o periodo de funcionamento;
3.8.20)Garantir  a  confidencialidade  de  dados  e  informações  sobre

pacientes.3.8.21)Esclarecer pacientes e/ou responsáveis legais sobre seus direitos

e assuntos pertinentes aos serviços oferecidos.
3.8.22)Responsabilizar-se pelos danos causados a pacientes, aos órgãos
do SUS e a terceiros, decorrentes de ação ou omissão voluntária; de

negligência, impericia ou imprudência, praticada por seus empregados.
3.8.23)Responsabilizar-se por todas as despesas necessárias à reparação

de  danos  ou  prejuízos  impostos  a  CONTRATANTE  e/ou  a  terceiros,
resultantes de atos ou omissões dos seus empregados quando no desempenho

das atividades contratadas.3.8.24)Notificar a CONTRATANTE de eventual  alteração de  seus atos

constitutivos ou de sua diretoria, enviando-lhe, no prazo de sessenta
(60) dias, contados da data de registro da alteração, cópia autenticada

dos respectivos documentos registrados junto a JUCESP (Junta Comercial do

Estado de São Paulo) e com a devida atualização do CNPJ;

CLÁUSULA QUARTA: Os casos suspeitos ou confirmados para COVID-19 pelo

pedido médico, deverão ser identificados no sistema PACS/RIS para
priorização do laudo, com disponibilização imediata ao médico

solicitante. Em seguida, a empresa CONTRATADA deverá fazer o
acompanhamento do número de casos através de relatórios periódicos de

modo a prover métricas da pandemia dos casos detectados através da

tomografia computadorizada.

CLÁUSULA QUINTA: A CONTRATADA deverá garantir a cobertura dos serviços

com funcionamento de 2 4 horas, de segunda a domingo.

CLÁUSULA SEXTA: Será responsabilida
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6.1)Emitir a ordem de inicio dos serviços contratados.
6.2)Realizar a manutenção da estrutura física (predial), fornecimento

de água e esgoto nos espaços cedidos para a realização dos exames.
6.3)Fiscalizar  e  gerenciar  o  serviço  contratado,  notificando  a

contratada sobre eventuais irregularidades.
6.4)Estabelecer  controle  de  quantidade  e  qualidade  dos  serviços

executados.6.5)Permitir o acesso de funcionários da CONTRATADA nas instalações das

unidades  de  saúde  relacionadas  no  Termo de  Referência,  devidamente

identificados de acordo com a  escala  de serviços da CONTRATADA.
6.6)Providenciar as alterações do presente contrato para excluir ou

incorporar  serviços  de  diagnósticos  por  imagem que  venham  a  ser

instalados   em  estabelecimentos   de   saúde   existentes   ou   novos
estabelecimentos de saúde que vierem a ser inaugurados por meio de Termo

Aditivo.6.7)Efetuar o pagamento dos serviços executados pela CONTRATADA nas

condições previstas no contrato.6.8)Indicar formalmente os gestores e fiscais para o acompanhamento da

execução contratual.Parágrafo Único: Caso a Contratante não disponibilizar condições

elétricas adequadas, será oferecido gerador a um custo adicional conforme

item 3, tabela 1 da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA: 0 prazo de vigência deste contrato e da execução dos

serviços contratados é de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a

partir da assinatura da ordem de serviço.

CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$

365.078,11 (trezentos e sessenta e cinco mil setenta e oito reais e

onze centavos) por mês, totalizando o valor estimado de R$

2.191.468,66 (dois milhões cento e noventa e um mil quatrocentos e

sessenta e oito reais e sessenta e seis reais).

CLÁUSULA NONA: 0 valor da prestação dos serviços não terá reajuste face o

lapso temporal da contratação ser inferior ao periodo de 12 (doze) meses

permitidos por lei.

CLÁUSULA DÉCIMA: O pagamento pelos serviços contratados será de forma
MENSAL, mediante apresentação da nota fiscal/fatura, acompanhada de

relatório mensal dos serviços executados, devidamente avalizado pelo

Gestor do Contrato.10.1)As faturas serão emitidas após 30 dias de prestação de serviços,

para pagamento após 15 dias da sua apresentação na Secretaria da Saúde.
10.2)Havendo divergência ou erro na emissão dos documentos fiscais,

ficará interrompido o prazo para pagamento, sendo iniciada nova contagem

somente após a regularização da documentação.
10.3)Os pagamentos serão efetuados mediante depósito na conta corrente

n 13006118-8, Agência 3566 do Banco Santander.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A CONTRATADA deverá manter durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA CONFIDENCIALIDADE:  Cada  uma das  partes
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compromete a manter absoluto sigilo no tocante às informações, dados e
documentos que vier a receber uma da outra ou por outra forma vier a

tomar conhecimento em virtude do presente contrato, especialmente no que
tange às informações dos pacientes regulada pela Lei Geral de Proteção de

Dados. Esta obrigação permanecerá válida e eficaz durante a vigência do

presente contrato e nos 07 (sete) anos subsequentes ao seu término.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A CONTRATADA, declara estar ciente das normas
legais e éticas de anticorrupção e antissuborno, que se abstêm da prática

de qualquer ato que atente contra o patrimônio público, contra os
princípios da administração pública ou contra os compromissos

internacionais assumidos pelo Brasil, sob as penas da lei.
Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA, se obriga a não praticar, e a tomar
medidas para impedir que seus representantes legais ou por terceiros a

ele relacionados, se abstenha da prática de qualquer ato de suborno,
independentemente do valor envolvido, não efetuando qualquer tipo de

pagamento, dação, doação, presente, entretenimento, transporte,

patrocínio, ou qualquer outro ato que possa ser caracterizado subornos ou
propinas, ou ainda, prometer vantagens para garantir negócios com os
representantes da CONTRATANTE ou entes da Administração Pública Direta ou

Indireta.
Parágrafo Segundo: A CONTRATADA, assume sua postura de repúdio ao
trabalho infantil e utilização de mão de obra escrava, em qualquer uma de

suas fases da prestação de serviços.
Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA reforça o seu compromisso com a ética e

seus valores de respeito às normais legais, em especial, à legislação

previdenciária e trabalhista.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: É proibida a cobrança de qualquer taxa ao
paciente do SUS. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por cobrança indevida

feita ao paciente ou seu representante, por profissional empregado ou

preposto, em razão da execução do contrato firmado;

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A fiscalização ou acompanhamento da execução

deste contrato pelos órgãos competentes da CONTRATANTE, não exclui nem

reduz a responsabilidade da CONTRATADA nos termos da legislação

referentes a licitações;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: O não cumprimento das normas estabelecidas neste

contrato e aceitas pela CONTRATADA implicará em penalidades previstas na

legislação municipal e federal referente à matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: As despesas decorrentes do presente contrato

correrão por conta da verba n 02.12.01.10.302.0550.2.147.3.3.90.39.00

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Sem prejuizo das penalidades previstas no Decreto

Municipal n 7.350/95 e na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, a
parte que infringir qualquer cláusula do presente contrato, para a qual

não haja penalidade especifica prevista, ficará sujeita às seguintes

penalidades, assegurado o direito à prévia defesa:
I- Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por inexecução

parcial;
II- Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratual, no caso de

inexecução total do contrat
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Parágrafo Primeiro: A aplicação de qualquer das multas apontadas não

exclui a aplicação das outras;
Parágrafo Segundo: Os valores devidos em face de aplicação das
penalidades previstas serão descontados dos pagamentos devidos à

CONTRATADA, e se não existentes, serão inscritos na divida ativa

do Município;

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: 0 presente contrato poderá ser rescindido

imotivadamente pela CONTRATANTE, antes de seu termo final, através de

comunicação por escrito com 30 (noventa) dias de antecedência. A
CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE previstos nos artigos 79

e 80 da Lei Federal n. 8.666/93 no caso de rescisão contratual. A
rescisão poderá ocorrer em qualquer das hipóteses previstas nos artigos

78 e seguintes da Lei Federal n. 8.666/93;

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Os casos omissos serão resolvidos pela aplicação das

disposições contidas na Lei Federal n 8.666/93 e pelos princípios gerais

de Direito e demais legislações pertinentes;

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O gestor da presente contratação será o SRA.
ADRIANA BERRINGER STEPHAN e na sua ausência a Secretária Municipal de

Saúde, nos termos do Decreto Municipal no 11.093/2017 e da Lei de
Licitações em seu artigo 67 e parágrafos, o qual será responsável pelo

acompanhamento e fiscalização da execução do termo contratual objeto do

presente certame, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as

providências necessárias ao fiel cumprimento do ajuste, bem como,

responsabilizar-se á pela vigência, com o conseqüente controle dos prazos
de início e término contratual, aditamentos e instauração de novo
processo de licitação, caso seja deliberado pela continuidade dos

serviços ou fornecimento.
Parágrafo Primeiro: Compreenderá na fiscalização aludida no item

anterior, a atestação e aprovação dos serviços prestados, de que os
mesmos atendem as especificações e finalidades contratuais, de forma a
ser concretizado o pagamento, nos termos do Decreto Municipal n 9.839,

de 05/01/2009 e Decreto n 10.728 de 24/01/2014.
Parágrafo Segundo: O Gestor responderá administrativamente, civil e

penalmente pelo cumprimento do contrato ou instrumento equivalente,
quando verificado a não observância dos requisitos acima causando
prejuízo à Administração ou comprometimento das atividades procedimentais

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: O foro da Comarca de São Caetano do Sul é o

competente para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas do

ajuste ora firmado.

E assim, por estarem justas e acordadas as partes, lavrei o presente
contrato, que lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelas

partes e pelas testemunhas "a" e "b", a tudo presentes e de tudo cientes,

para que produza os regulares efeitos de lei e de direito
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