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CARTA CONVITE 229/2020 

 

O Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde – INTS, associação sem fins lucrativos, 

inscrito no CNPJ sob o nº 11.344.038/0001-06, qualificado como Organização Social, 

torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar Processo Seletivo 

objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

processamento de produtos para a saúde não-críticos, semicríticos e críticos de 

conformação complexa e não complexa, a serem prestados no HOSPITAL DE 

CAMPANHA ITUMBIARA, localizado na Praça Sebastião Xavier, 66 - Centro, Itumbiara - 

GO, 75.503-970. 

 

1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES: 

1.1. Prazo de publicidade do presente processo seletivo será do dia 01 de setembro ao 

dia 10 de setembro de 2020.  

1.2. A data limite para o envio dos documentos da habilitação e da proposta será dia 10 

de setembro de 2020 até as 17:00hs. 

1.3. O envio dos documentos e proposta deve ser por e-mail eletrônico para o e-mail: 

contratos@ints.org.br. 

1.4. Não serão considerados documentos e propostas enviados após a data informada no 

item 1.2. 

1.5 Após publicação de resultado pelo site www.ints.org.br, a empresa vencedora será 

convocada em até 05 (cinco) dias úteis. 

1.6 Previsão de início: 15 de setembro de 2020. 

 

2. PARTICIPAÇÃO: 

2.1. Poderão participar do certame todas em empresas interessadas em contratar com o 

INTS, desde que atuem em atividade econômica compatível com o seu objeto. 

2.2. Não será admitida a participação, nesta contratação, de pessoas jurídicas: 

2.2.1. Que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública federal, 

estadual ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

2.2.2. Que possuam vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou 

trabalhista com gestores do INTS ou da gestão municipal; 

2.2.3. Que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativamente ou judicialmente;  

2.2.4. Que estejam reunidas em consórcio ou sejam controladoras, coligadas ou 
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subsidiárias entre si; 

2.2.5. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública em virtude de 

sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do 

art. 72, § 8°, inciso V, da Lei Federal n° 9.605/1998. 

2.2.6. Que tenham sido proibidas de contratar com o Poder Público em razão de 

condenação por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei 

Federal nº 8.429/1992; 

2.2.7. Que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou declaradas inidôneas 

para licitar ou contratar com a Administração Pública estadual, direta e indireta, por 

desobediência à Lei de Acesso à Informação, nos termos do artigo 33, incisos IV e V, da 

Lei Federal nº 12.527/2011 e do artigo 74, incisos IV e V, do Decreto Estadual nº 

58.052/2012. 

2.3. Não será admitida a participação, nesta contratação, de pessoas físicas. 

2.4. O envio da proposta vinculará a participante ao cumprimento de todas as condições e 

obrigações inerentes ao processo de contratação. 

2.5 O prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 

de apresentação da proposta. 

 

3. DA DOCUMENTAÇÃO 

3.1.   O julgamento das cotações se processará mediante comparação dos preços 

apresentados e, do Participante com o Menor Preço, será realizado o exame dos 

documentos a seguir relacionados, os quais dizem respeito a: 

 

3.1.1. Habilitação Jurídica, será exigida a seguinte documentação: 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores; 

b) Documentos pessoais dos sócios ou dirigentes (RG e CPF); 

c) Cartão de CNPJ (Comprovante de inscrição e situação cadastral). 

 

3.1.2. Qualificação Técnica, será exigida: 

a) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, que comprove que a empresa participante executou ou executa serviços e está 

apta para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características e 

quantitativos com o objeto do presente processo seletivo, ou tenha profissional com 

experiência na área comprovada; 
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3.1.3. Regularidade Fiscal, será exigida a seguinte documentação:  

a) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio 

ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.  

b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 

através de Certidão de Regularidade de Fornecedor - CRF, emitida pela Caixa Econômica 

Federal.  

c) Prova de regularidade relativa junto à Justiça do Trabalho através da Certidão Negativa 

de Débitos Trabalhistas - CNDT. 

d) Licença/Alvará de Funcionamento expedido pela prefeitura do município em que estiver 

localizado o estabelecimento prestador do serviço. 

e) Alvará/Licença Sanitária expedida pelo órgão competente, do ano vigente, para atuar 

como empresa especializada na prestação de serviço objeto deste processo seletivo se a 

atividade exigir. 

f) Declaradas inidôneas pela Administração Pública federal, estadual ou municipal. 

3.4. Os documentos poderão ser apresentados em cópias sem autenticação, sendo 

necessária a apresentação de documentos originais ou copias autenticadas para a efetiva 

contratação ou se solicitado pelo CONTRATANTE.  

3.5. A não apresentação da totalidade dos documentos exigidos ou ainda a apresentação 

de documentos ou certidões vencidas, poderá ensejar inabilitação do proponente. 

 

4. DAS IMPUGNAÇÕES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS  

Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o Ato Convocatório por irregularidade na 

aplicação deste, devendo protocolar o pedido no prazo de até 05 (cinco) dias corridos 

após a data da publicação ou do recebimento do Ato Convocatório. 

 

5. JULGAMENTO E ANÁLISE 

5.1 O Processo Seletivo será processado e julgado, e serão classificadas as propostas 

que estiverem de acordo com os critérios de avaliação constantes deste Processo 

Seletivo. 

5.2 Serão desclassificadas as propostas de preços:  

a) Que não atendam às exigências deste Processo. 

 b) Que não apresentem os documentos conforme solicitados neste Edital.  

c) Com preços excessivos ou manifestamente inexequíveis. 

5.3 Será considerado a proposta mais vantajosa aquela que apresentar o menor valor. 

5.4 O INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE publicará em seu website 

mailto:contato@ints.com.br


Endereço: Avenida Professor Magalhães Neto, 1856, Sala 806 
Edf. TK Tower, Pituba, Salvador, Bahia, CEP 41810-012 
Telefone: +55 71 3018-1212 
E-mail: contato@ints.com.br 

w w w. int s. com o m. b r 
conheça mais sobre o INTS on-line 

Página 4 de 1 
Conteúdo confidencial, todos os direitos reservados® 

 

 

institucional www.ints.org.br a empresa vencedora. 

5.5 O INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE poderá, a qualquer tempo 

que anteceda a celebração do instrumento contratual e a seu exclusivo critério, cancelar o 

Processo Seletivo, sem que caibam aos participantes quaisquer direitos, vantagens ou 

indenizações. 

5.6 Após publicação de resultado será concedido prazo de 03 (três) úteis para 

interposição de recurso por e-mail, contendo qualificação das partes e razões recursais, 

sendo este julgado pela Gestão de Contratos. 

5.7 Havendo interposição recursal serão automaticamente suspensos o prazo para 

homologação, até que haja julgamento do mérito recursal, e confirmação da empresa 

vencedora. 

 

6. DA CONTRATAÇÃO 

6.1. As obrigações decorrentes do presente processo seletivo serão formalizadas através 

da assinatura de contrato de prestação de serviços, do qual fará parte, 

independentemente de transcrição, o presente Edital, seus anexos e a proposta do 

Contratado, no que couber. 

6.2 Após a homologação do chamamento, o proponente vencedor será convocado por 

escrito, para, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, apresentar novas certidões de 

regularidade e, sendo estas válidas, retirar, assinar e devolver o instrumento contratual. 

6.4. A minuta poderá, a critério do INTS, ser encaminhada por e-mail. 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS:  

7.1. É facultado ao INTS, em qualquer fase do presente Processo Seletivo, promover 

diligências com o fim de esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

7.2 As decisões referentes a este Processo Seletivo poderão ser comunicadas aos 

proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou ainda 

mediante publicação no www.ints.org.br. 

7.3 Os casos não previstos neste Edital serão decididos exclusivamente pelo INTS. 

7.4 A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas 

e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo seletivo bem como no 

fornecimento/execução do objeto contratado. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 

desclassificação da proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido vencedora, 

na rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
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7.5. Não serão aceitas propostas que apresentem preços incompatíveis com os preços 

executados pelo mercado e pela atividade exercida. 

7.6 O Contrato será anulado nos casos de subcontratação total ou parcial do objeto 

registrado, associação do Contratado com outrem, fusão, cisão ou incorporação, salvo 

com expressa autorização do CONTRATANTE.  

7.7. A Contratada deverá comunicar à Coordenação Contratos da CONTRATANTE todas 

as alterações porventura ocorridas nos dados cadastrais para atualização.  

7.8 Integram o presente instrumento os seguintes Anexos: 

Anexo I - Termo de Referência 

Anexo II - Minuta do Contrato 

 

 

Salvador, 31 de agosto de 2020. 

Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

1. OBJETO 

A presente cotação tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação 

de serviços de processamento de produtos para a saúde não-críticos, semicríticos e 

críticos de conformação complexa e não complexa, passíveis de processamento, para 

atendimento  no HOSPITAL DE CAMPANHA ITUMBIARA. 

 

2. DA PROPOSTA 

2.1 A Proposta deve ser enviada nos termos exigidos neste Edital, redigida com clareza, 

em língua portuguesa, em papel timbrado da empresa, sem rasuras ou emendas, 

numeradas em todas as folhas, datada e assinada na última folha pelo representante 

legal da empresa, devendo ainda necessariamente: 

a) Conter as especificações técnicas dos serviços de acordo com este Termo de 

Referência com seus respectivos preços unitários e total, em moeda corrente nacional, 

em algarismos, inclusive todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o 

objeto deste Processo Seletivo; 

b) O prazo total para execução da obra e serviços, conforme definido neste edital; 

c) Preço total expresso em reais, em algarismos e por extenso, quantidade de parcelas 

e forma de pagamento pelo qual a proponente se compromete a executar a obra e 

serviços; 

2.2 A avaliação das propostas será feita com a observância no conjunto de melhor 

técnica e preço relativos aos serviços e estrutura ofertados. 

2.3. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Termo de Referência. 

2.4 O INTS se reserva ao direito de realizar, se necessária, eventual negociação para 

obtenção de condições mais vantajosas, junto às empresas classificadas. 

2.5 A obtenção de propostas substitutivas mais vantajosas importará na obrigatoriedade 

de sua apresentação escrita e assinada pelo Proponente, não cabendo qualquer direito 

de reclamação às demais proponentes. 

 

3. LOCAL DOS SERVIÇOS 

3.1 Os serviços contratados deverão ser executados de forma a atender as necessidades 

para perfeito funcionamento do HOSPITAL DE CAMPANHA – ITUMBIARA/GO, PRAÇA 

Sebastião Xavier, 66 – Centro Itumbiara, GO - CEP: 75503-230, bem como respeitar 

todos os requisitos técnicos da RDC-15, de 15 março de 2012. 

3.2 A realização da prestação de serviços de esterilização poderá ser realizada em 
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estrutura própria da contratada, ficando sob sua responsabilidade a logística de 

transporte, tanto para coleta como para entrega, em conformidade com a legislação 

vigente. Os produtos para saúde devem ser encaminhados para processamento na 

empresa processadora após serem submetidos à pré-limpeza no serviço de saúde, 

conforme Procedimento Operacional Padrão (POP), definido em conjunto pela empresa 

e o serviço de saúde contratante. 

3.3 A contratada que opte por utilizar a estrutura de CME já existente no HOSPITAL DE 

CAMPANHA ficará responsável pela aquisição de equipamentos complementares que 

se façam necessários para produção na unidade, bem como reparos nos equipamentos 

ja existentes, sempre respeitando os manuais e recomendações dos fabricantes de cada 

equipamento. 

3.4 O local que será executado o serviço deverá obedecer a todas as regras de fluxo 

unidirecional da área suja para a área limpa, sem cruzamento de materiais ou 

profissionais. 

3.5 É responsabilidade da contratada as manutenções preventivas e corretivas dos 

equipamentos próprios e dos já existentes na unidade que sejam utilizados, bem como o 

fornecimento e custeio de todos os insumos, recursos humanos e despesas 

operacionais inerentes da decorrência da prestação de serviço. 

3.6 A contratada deve garantir e responsabilizar-se por todo o transporte dos produtos, 

antes e depois da esterilização. 

3.7 A empresa participante desse processo seletivo poderá realizar visita técnica no 

local onde serão executados os serviços. 

3.8 A empresa processadora deve realizar todas as fases do processamento incluindo 

limpeza, inspeção, preparo e acondicionamento, esterilização, armazenamento e 

devolução para o serviço de saúde. 

 
4. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

4.1 Os serviços solicitados deverão ser executados no mínimo de acordo com este 

Termo de Referência, com a possibilidade de inclusão de outros serviços por ventura 

não mencionados, mas que sejam essenciais a uma perfeita execução dos serviços, 

devendo o fornecedor se obrigar a executá-los independentemente de estarem ou não 

explicitamente relacionados neste instrumento. 
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4.2 A contratada deverá cumprir os requisitos de boas práticas para o processamento 

de produtos para saúde, conforme Resolução- RDC Nº 15, DE 15 DE MARÇO DE 2012, 

visando a segurança do paciente e dos profissionais envolvidos. 

4.3 A contratada deverá ter todos os protocolos para bom funcionamento do serviço, 

em conformidade com a legislação vigente e validados pelo SCIH- Serviço de Controle 

de Infecção Hospitalar, não excluindo qualquer outra recomendação que vise a garantir 

a qualidade do serviço prestado. 

4.4 A contratada deverá designar um responsável técnico, profissional de nível 

superior legalmente habilitado e com registro em conselho de classe, que assume 

perante a vigilância sanitária a responsabilidade técnica pelo serviço executado 

conforme legislação vigente. 

4.5 A contratada deve garantir o dimensionamento adequado de funcionários 

conforme legislação vigente, sendo responsável por todas as despesas necessárias para 

o atendimento do objeto do contrato (mão de obra, uniformes, EPIs, insumos, 

ferramentas, etc.), bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de e quaisquer outros custos 

ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente. 

4.6 É responsabilidade da contratada a realização de todas as fases do 

processamento incluindo limpeza, inspeção, preparo e acondicionamento, esterilização, 

armazenamento e devolução para o serviço de saúde. 

4.7 Os produtos para saúde recebidos pela empresa processadora e que não forem 

aceitos para o processamento devem ser listados com a indicação do motivo da não 

aceitação e devolvidos para o serviço de saúde de origem. 

4.8 A empresa contratada deve dispor de um sistema de informação manual ou 

automatizado com registro do monitoramento e controle das etapas de limpeza e 

desinfecção ou esterilização, bem como da manutenção e monitoramento dos 

equipamentos. 

4.9 Os registros devem ser arquivados digitalmente, de forma a garantir a sua 

rastreabilidade, em conformidade com o estabelecido em legislação específica ou, na 

ausência desta, por um prazo mínimo de cinco anos, para efeitos de inspeção sanitária. 

4.10 A contratada deverá apresentar regularmente os indicadores de controle de 

qualidade do processamento dos produtos sob sua responsabilidade e seus resultados. 

4.11 A contratada deverá contribuir com as ações de prevenção de infecções 

relacionadas a assistência à saúde, em consonância com o SCIH- Serviço de Controle 

de Infecção Hospitalar. 
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4.12 A contratada deverá orientar as unidades usuárias dos produtos para saúde 

processados na CME quanto, ao transporte e armazenamento destes produtos. 

4.13 Garantir a qualificação de instalação, operação e desempenho para os 

equipamentos utilizados na limpeza automatizada e na esterilização de produtos para 

saúde, com periodicidade mínima anual. 

4.14 Os equipamentos e produtos utilizados pela empresa devem ser regularizados 

junto a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

4.15 É responsabilidade da contratada registrar todos os produtos para saúde 

recebidos para processamento no momento da coleta, e na entrega cumprir todas 

especificações relacionadas a identificação correta das embalagens dos produtos 

submetidos a esterilização. 

4.16 Os produtos esterilizados devem ser armazenados em local limpo e seco, sob 

proteção da luz solar direta e submetidos à manipulação mínima. 

4.17 O responsável pelo CME deve estabelecer as regras para o controle dos eventos 

que possam comprometer a integridade e selagem da embalagem dos produtos para 

saúde. 

4.18 O transporte dos produtos para saúde a serem encaminhados para 

processamento deve ser feito em recipiente fornecido pelo contratado, exclusivo para 

este fim, rígido, liso, com sistema de fechamento estanque, contendo a lista de produtos 

a serem processados e o nome do serviço solicitante. 

4.19 Os produtos para saúde processados devem ser transportados para o serviço de 

saúde em recipientes fechados que resistam às ações de punctura e ruptura, de forma 

a manter a integridade da embalagem e a esterilidade do produto. 

4.20 Os profissionais deverão utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e 

Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) nas áreas compatíveis com o risco inerente, 

normatizados pela resolução vigente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

4.21 Realizar capacitação específica e periódica dos profissionais da unidade, com 

registro da ação. 

4.22 Prover do dimensionamento, materiais e climatização adequadas as suas 

diversas áreas em função da demanda e dos métodos de processamento adequado. 

4.23 Os serviços serão executados em horários pré acordados e convenientes para o 

pleno funcionamento do HOSPITAL DE CAMPANHA – ITUMBIARA/GO, e em casos 

emergenciais, a contratada deverá garantir a entrega no mesmo dia, sem custo 

adicional ao serviço. 
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5. OBRIGAÇÕES CONTRATANTE: 
 
5.1 Realizar os pagamentos devidos pelo presente instrumento; 

 
5.2 Orientar e acompanhar a execução deste contrato; 

 
5.3 Controlar e administrar os procedimentos realizados pela CONTRATADA; 

 
5.4 Exigir a fiel observância das especificações do serviço, bem como recusar os que 

não contenham as especificações, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE; 

 
5.5 Manter em arquivo toda a documentação relacionada ao presente contrato, 

disponibilizando- a para a CONTRATADA sempre que está solicitar. 

 
 

6. OBRIGAÇÕES CONTRATADA: 

 
6.1 Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor, as especificações e exigências 

emanadas pelo CONTRATANTE; 

 

6.2 Conduzir a os serviços, de acordo com as melhores técnicas profissionais, com 

estrita observância às leis vigentes e ao estabelecido no presente Contrato, 

sujeitando-se à Coordenação do CONTRATANTE, que poderá estabelecer 

prioridades, sugerir modificações, substituições de métodos e de procedimentos que 

julgar necessários; 

 
6.3 Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e 

despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus 

empregados e prepostos, obrigando-se igualmente por quaisquer responsabilidades 

decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigida 

por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente contrato; 

 
6.4 Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, 

diretamente ao  CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo; 

 
6.5 Prestar esclarecimentos ao CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos 

desabonadores noticiados que a envolvam, independentemente de solicitação; 

 
6.6 Assumir, com exclusividade, todos os encargos, impostos e taxas que forem devidos 

em decorrência do objeto deste contrato, bem como as contribuições devidas à 

Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de 

trabalho e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto 

pactuado; 
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ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CTR Nº XXXXXXXXXXXX 
 
 
 

Pelo presente instrumento particular, o INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE 

– INTS, empresa referência na vertical de saúde pública brasileira, detentora do contrato de gestão 

com o XXXXXXXXXXXX, para fornecimento de serviços, inscrita no CNPJ inscrita sob o CNPJ n.º 

XXXXXXXXXXXX, com sede na XXXXXXXXXXXX, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato 

representada por seu presidente o Sr. Emanoel Marcelino Barros Sousa, inscrito sob o CPF n°. 

XXXXXXXXXXXX e de outro lado, XXXXXXXXXXXX., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 

XXXXXXXXXXXX, com sede XXXXXXXXXXXX, neste ato, representada, na forma de seu contrato social, 

XXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, ajustam e convencionam o presente Con- 

trato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas e condições subsequentes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente cotação tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de processamento de produtos para a saúde não-críticos, semicríticos e críticos de 
conformação complexa e não complexa, passíveis de processamento, para atendimento  no 
HOSPITAL DE CAMPANHA ITUMBIARA. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 
 

O presente instrumento vigerá pelo prazo (02) dois meses, iniciando em 15 de setmebro de 2020. 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
 

Pela execução do presente contratado, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, de acordo com a 

quantidade de serviços efetivamente entregues, mediante apresentação de relatório de evidências, 

os valores conforme tabela abaixo: 

 
 

XXXXXXXXXXXX 
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Parágrafo Primeiro – A medição se dará mensalmente, quando o CONTRATANTE emitirá o 

correspondente boletim de medição dos exames realizados, o qual deverá ser atestado por um 

representante indicado pelo CONTRATANTE. 

 
 

Parágrafo Segundo – Estão inclusos no preço acima, todos os tributos, inclusive ICMS, ISS e Imposto 

de Renda, e outros encargos e obrigações trabalhistas e previdenciárias, lucros, fretes e demais 

despesas incidentes, tais como taxa de administração, suprimentos de gêneros alimentícios e 

embalagens, enfim, todos os custos necessários para a perfeita execução, assim que nada mais 

poderá ser cobrado do CONTRATANTE. 

 
 

Parágrafo Terceiro – O pagamento deve ser efetuado mediante apresentação de Nota Fiscal, por 

meio de boleto bancário ou depósito em conta corrente indicada pela CONTRATADA na nota fiscal, 

no prazo de 30 (trinta) dias. 

 
 

Parágrafo Quarto – Os pagamentos referentes a prestação de serviço do contrato supracitado, estão 

condicionados à apresentação da Nota Fiscal de serviços que deverão ser apresentadas junto com as 

seguintes certidões negativas de débitos ou positivas com efeito negativa, abrangendo a data de 

emissão da Nota Fiscal: 
 

• Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 

-Federal e INSS; 
 

• Certidão Negativa de Débitos Tributários - Estadual; 
 

• Certidão Negativa de Débitos Mobiliários – Municipal; 
 

• Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, mediante apresentação de 

Certificado de Regularidade de Situação – CRF; 
 

• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
 
 
 

Parágrafo Quinto – Os pagamentos descritos no caput estarão condicionados ao recebimento por 

parte do CONTRATANTE, dos recursos repassados previstos no Contrato de Gestão XXXXXXXXXXXX 

celebrado entre o CONTRATANTE e o XXXXXXXXXXXX. 

 
 

Parágrafo Sexto – Na hipótese de atraso no repasse dos valores do contrato firmado entre o 

CONTRATANTE e o XXXXXXXXXXXX, a CONTRATADA declara, desde este momento, que não terá 
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direito a qualquer remuneração compensatória, a qualquer título, isentando o CONTRATANTE de 

qualquer ônus sobre as parcelas atrasadas. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 

4.1 Cabe ao CONTRATANTE: 
 

4.1.1. Realizar os pagamentos devidos pelo presente instrumento; 
 

4.1.2. Orientar e acompanhar a execução deste contrato; 
 

4.1.3. Controlar e administrar os procedimentos realizados pela CONTRATADA; 
 

4.1.4. Exigir a fiel observância das especificações do serviço, bem como recusar os que não 

contenham as especificações, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE; 
 

4.1.5. Manter em arquivo toda a documentação relacionada ao presente contrato, disponibilizando- 

a para a CONTRATADA sempre que está solicitar. 

 
 

5. CLÁUSULA QUINTA - Cabe à CONTRATADA: 
 

5.1. Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor, as especificações e exigências emanadas 

pelo CONTRATANTE, bem como todas as cláusulas deste Contrato; 

5.2. Cumprir o objeto do contrato, nos moldes da cláusula primeira deste instrumento; 

5.3. Conduzir a os serviços, de acordo com as melhores técnicas profissionais, com estrita observância 

às leis vigentes e ao estabelecido no presente Contrato, sujeitando-se à Coordenação do 

CONTRATANTE, que poderá estabelecer prioridades, sugerir modificações, substituições de 

métodos e de procedimentos que julgar necessários; 

5.4. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 

decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, 

obrigando-se igualmente por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas 

por terceiros, que lhe venham a ser exigida por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente 

contrato; 

5.5. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao  

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo; 

5.6. Prestar esclarecimentos ao CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos desabonadores 

noticiados que a envolvam, independentemente de solicitação; 

5.7. Assumir, com exclusividade, todos os encargos, impostos e taxas que forem devidos em 

decorrência do objeto deste contrato, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, 

encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho e outras despesas que se 

fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado; 
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5.8. Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal e as normas 

internas de segurança e medicina do trabalho NR 32; 

5.9. Assegurar que todos os equipamentos para a execução do contrato estejam em perfeito estado 

5.10. Responsabilizar-se pela manutenção dos equipamentos necessários à execução do contrato; 

5.11. Executar os trabalhos de forma a garantir os melhores resultados, cabendo á CONTRATADA 

otimizar a gestão de seus recursos – quer humanos quer materiais – com vistas à qualidade dos 

serviços à satisfação do CONTRATANTE, praticando produtividade adequada aos vários tipos de 

trabalhos. 

5.12. Responsabilizar-se-á integralmente pelos serviços contratados, cumprindo evidentemente, as 

disposições legais que interfiram em sua execução, destacando-se a legislação ambiental; 

5.13. Responsabilizar-se pelo recolhimento dos tributos que venham incidir sobre os serviços 

fornecidos, reservando ao CONTRATANTE o direito de deduzir, dos valores a serem pagos à 

CONTRATADA, as quantias correspondentes aos tributos eventualmente não recolhidos; 

5.14. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pelo 

CONTRATANTE na execução do presente contrato, atendendo, com a diligência possível, às 

determinações na unidade Fiscalizadora, voltadas ao saneamento de faltas e correção das 

irregularidades verificadas; 

5.15. A CONTRATADA responderá por qualquer dano causado, desde que devidamente 

comprovada a responsabilidade dos mesmos através de sindicância administrativa, devendo o 

fato ser comunicado pelo CONTRATANTE à CONTRATADA em até 12 (doze) horas após a 

ocorrência; 

5.16. Contratar às suas expensas todas as modalidades de seguros necessárias à atividade 

desenvolvida; 

5.17. Efetuar a prestação de serviços com zelo, diligência e pontualidade; 

5.18. Todos os equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, bem como as 

peças e componentes para substituição, serão exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. 

 
 

Parágrafo Primeiro – É vedado à CONTRATADA, bem como aos seus profissionais, interferir nas 

atividades de rotina do CONTRATANTE, exceto quando necessário à execução dos trabalhos, o que, 

obrigatoriamente, deverá ser informado de forma prévia e expressa ao CONTRATANTE. 

 
 

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA se compromete a exibir todo e qualquer documento 

relacionado ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas e previdenciárias, licenças, exames, 

habilitações e certificados de cursos de seus funcionários, bem como todo e qualquer documento 

relacionado aos serviços contratados. 
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Parágrafo Terceiro – O presente contrato não implica em qualquer vínculo de solidariedade entre os 

contratantes, ficando cada qual responsável pelas obrigações derivadas de suas respectivas 

atividades, sejam elas de caráter fiscal, trabalhista, previdenciário, sem exclusão de qualquer outra. 

 
 

Parágrafo Quarto – A CONTRATADA em caso de reclamações trabalhistas, processos judiciais, multas 

por fiscalizações, desde que seja, referentes a seus funcionários ou prepostos que prestam ou 

prestaram serviços ao CONTRATANTE, compromete-se a requerer a exclusão imediata da 

CONTRATANTE, bem como será de responsabilidade pecuniária da CONTRATADA, quaisquer ônus 

que venham recair sobre o CONTRATANTE, tais como custas, taxas, valores de condenação, 

honorários, etc. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA– RESPONSABILIDADES FISCAIS 
 

O CONTRATANTE se responsabiliza pela retenção que lhe impuser a Legislação vigente, das taxas e 

impostos incidentes sobre as faturas mensais da prestação de serviços ora CONTRATADA, bem como 

pelo recolhimento das mesmas aos respectivos órgãos credores. 

 
 

CLÁUSULA SETIMA – RESPONSABILIDADE CIVIL 
 

A CONTRATADA responderá por todos os danos causados ao CONTRATANTE, aos empregados, 

prestadores de serviços, prepostos, representantes ou terceiros, a que venha a dar causa, por ação 

ou omissão, em razão da execução do objeto deste contrato. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA – DA TOLERÂNCIA 
 

Todas as obrigações decorrentes deste instrumento, se vencerão independentemente de qualquer 

notificação, interpelação ou aviso judicial ou extrajudicial. Qualquer tolerância no recebimento dos 

encargos em atraso, por qualquer das partes, não implicará em novação, permanecendo exigíveis as 

sanções contratuais independentemente de reforço. 

 
 

CLÁUSULA NONA – DA CONFIDENCIALIDADE 
 

As partes reconhecem que todas as informações confidenciais são essenciais para o sucesso e os 

negócios de ambas as partes, e por isso se obrigam entre si, por seus empregados e prepostos a 

manter sigilo sobre os dados, fotos, documentos, especificações técnicas ou comerciais e demais 

informações de caráter confidencial, de que venham a ter conhecimento em virtude deste contrato, 

mesmo após a sua vigência, não podendo divulgá-las de forma alguma, salvo autorização prévia por 

escrito do CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA DECIMA – COMPROMISSO DA CONTRATADA 
 

A CONTRATADA, neste ato, compromete-se a: 
 
10.1. Não utilizar mão de obra infantil, ressalvado o menor aprendiz nos termos lei; 
10.2. Não utilizar trabalho forçado ou equivalente; 
10.3. Respeitar a legislação ambiental. 

 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – COMUNICAÇÕES 
 

Toda e qualquer notificação ou comunicação, exigida ou decorrente do presente Contrato deverá ser 

enviada formalmente, com a respectiva confirmação do recebimento, aos endereços das partes 

constantes neste instrumento. Admite-se comunicação por meio de telefone, fax e e-mail. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 
 

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, XXXXXXXXXXXX ou em caso de rescisão 

do Contrato de Gestão XXXXXXXXXXXX celebrado entre o CONTRATANTE e o XXXXXXXXXXXX, sem 

qualquer indenização cabível, porém sem prejuízo do pagamento proporcional na prestação de 

serviços já realizados. 

 
 

Parágrafo Primeiro – O CONTRATANTE, isoladamente e independentemente de aviso, notificação ou 

interpelação judicial ou extrajudicial, poderá rescindir o presente contrato, a qualquer tempo, se a 

CONTRATADA: 
 

a) Descumprir qualquer das obrigações estipuladas no contrato; 
 

b) Desatender as determinações do CONTRATANTE; 
 

c) Paralisar os serviços, ou não fornecer os dados relativos ao objeto do contrato, sem 

justa causa e sem prévia comunicação ao CONTRATANTE; 
 

d) Entrar em liquidação judicial ou extrajudicial, requerer recuperação judicial ou 

extrajudicial, for à falência ou se dissolver; 

e) Transferir o contrato a outrem, no todo ou em parte, sem aprovação expressa do 

CONTRATANTE. 

 
 

Parágrafo Segundo – Na ocorrência da hipótese de sucessão da CONTRATADA, o presente Contrato 

poderá prosseguir ou ser rescindido, a critério exclusivo do CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 
 

O descumprimento total ou parcial, por parte da CONTRATADA, das obrigações estabelecidas neste 

Contrato, ficará sujeito às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa: 
 

I – multa pelo descumprimento de cláusula contratual: 2,5% sobre o valor contratual; 
 

II – multa por desatendimento das determinações do funcionário do CONTRATANTE 

designado para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato: 2,5% sobre o valor 

contratual; 
 

III – multa pela inexecução parcial do contrato: 10% sobre o valor contratual; 

IV– multa pela inexecução total do contrato: 20% sobre o valor contratual; 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 
 

Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto no instrumento, os chamados 

casos omissos, estes deverão ser resolvidos entre as partes, respeitados o objeto deste Contrato o 

código civil vigente, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de 

direito privado, não se constituindo em novação ou renúncia ao direito de aplicar as sanções previstas 

neste contrato ou decorrentes de lei. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
 

Fica eleito o Foro da Comarca de XXXXXXXXXXXX , para dirimir as questões oriundas da execução 

deste instrumento, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E assim por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes, a 

seguir, firmam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito. 

 
 

XXXXXXXXXXXX 
 
 

 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE – INTS 
 
 

 

XXXXXXXXXXXX 
 
 
 

Testemunhas: 
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