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ATO CONVOCATÓRIO 04/2023 
 

 

SELEÇÃO DE PROJETO COM SOLUÇÕES EM 

SERVIÇOS DE TELEMEDICINA, COM 

FORNECIMENTO DE SOFTWARE, 

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, PARA APOIAR A 

FAUSCS NA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS 

ESPECIFÍCOS CONFORME DEMANDA. 
 

 

 

 

O presente Ato convocatório ficará disponível 

no sítio eletrônico da FAUSCS durante                       

10 (dez) dias corridos, devendo as empresas 

interessadas disporem até o dia 09/03/2023 

às 17h, para apresentação dos envelopes               

01 (Proposta Comercial) e 02 (Documentos de 

Habilitação). 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2023 

MODALIDADE – CONTRATAÇÃO ESPECIAL 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO – TÉCNICA E PREÇO, SEGUINDO OS FATORES 

APLICÁVEIS PREVISTOS NO ARTIGO 12º DO REGULAMENTO DE COMPRAS E 

CONTRATAÇÕES DA FAUSCS 

 

 

A FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - 

FAUSCS torna público que se encontra aberto procedimento de compra na modalidade 

Contratação Especial, com critério de julgamento baseado na melhor técnica e preço, conforme 

descrito neste Ato convocatório e seus Anexos, e em conformidade com seu Regulamento de 

Gestão de Compras e Contratações, com aplicação subsidiária de leis que versem sobre 

contratação pública. 

 

APOIO ADMINISTRATIVO: 

FAUSCS 

ENDEREÇO: R. Alegre, 470 - 8°andar – sala 804 - Santa Paula, São Caetano do Sul - SP, 09550-

250. Telefone – (11) 4234-2053 / (11) 4234-2479 e-mail – fauscs@fauscs.org.br. 

 
 

DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO: 

Os envelopes contendo a Proposta de Preços (01) e os Documentos de Habilitação (02) 

definidos neste Ato convocatório deverão ser entregues presencialmente na sede da FAUSCS 

até o dia 09/03/2023 às 17h. 

 

 

1. DO OBJETO  

 

1.1. O presente procedimento de contratação tem por objeto a SELEÇÃO DE PROJETO 

COM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE TELEMEDICINA, COM FORNECIMENTO DE 

SOFTWARE, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, PARA APOIAR A FAUSCS NA 

IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS ESPECIFÍCOS CONFORME DEMANDA, conforme 

especificações e condições constantes no Termo de Referência e Referências Técnicas, 

ANEXO I e II deste Ato convocatório.  

 

2. DO PREÇO 

2.1     Para uma melhor apresentação de proposta, a(s) empresa(s) interessada(s) poderá 

agendar reunião com a Diretoria Executiva e a Equipe Operacional da FAUSCS para 
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apresentação prévia das demandas, projetos e necessidades existentes na Fundação, 

na qual o sistema a ser implantado irá gerir esse fluxo interno. 

 

 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  

 

3.1. Neste procedimento de contratação poderão participar todas as empresas interessadas, 

cujo ramo de atividade seja pertinente e esteja legalmente apta a exercer e que atendam 

a todas as exigências constantes deste Ato Convocatório e seus Anexos.  

3.2. Pessoa jurídica regularmente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, que 

atenda às exigências deste Ato Convocatório e cuja atividade abranja o objeto proposto. 

3.3. Toda a documentação deverá ser encaminhada em papel timbrado, devidamente 

carimbada, assinada e datada, para o endereço principal e oficial da FAUSCS, 

identificando o procedimento de contratação a que se refere. 

3.4. Além das vedações estabelecidas pelo artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93, não será 

permitida a participação de empresas: 

a.    Estrangeiras que não funcionem no País;  

b.     Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 

c.    Impedidas e suspensas de licitar e/ou contratar com órgãos da Administração do 

Município de São Caetano do Sul, nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações e Súmula nº 51 do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo;  

d.     Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas.  

3.5. Não se admitirá oferta que não contemple a integralidade dos serviços, bem como a sua 

perfeita relação funcional. 

 
4. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES  

4.1. Os envelopes "Proposta Comercial" e "Documentos de Habilitação" serão recebidos pelo 

Apoio Administrativo da FAUSCS até o dia 09/03/2023 às 17h, e deverão ser 

apresentados fechados de forma indevassável, contendo os seguintes dizeres, 

respectivamente:   

 

Ato convocatório n° 04/2023 

Processo Administrativo nº 030/2023 

Data final de recebimento 09/03/2023 às 17h 

Envelope 01 – Proposta Comercial 

Razão Social da Proponente 

CNPJ:  

Endereço: 

Fone/Fax  

E-mail: 
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Ato Convocatório nº 04/2023 

Processo Administrativo nº 030/2023 

Data final de recebimento 09/03/2023 às 17h 

Envelope 02 – Documentação de Habilitação 

Razão Social da Proponente 

CNPJ:  

Endereço: 

Fone/Fax  

E-mail: 

 

 

5. DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

5.1. A proposta comercial e os documentos que a instruírem deverão ser apresentados em 

envelope fechado e indevassável, em papel timbrado do proponente, em língua 

portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem emendas ou 

rasuras, datada e assinada no local apropriado e rubricada nas demais folhas pelo 

representante legal da proponente. 

5.2. Além dos requisitos acima, a proposta deverá indicar e considerar: 

5.2.1. Identificação do proponente, indicando a razão social, endereço completo, telefone, fax e 

endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato; 

5.2.2. Fixar preço global, líquido, fixo e irreajustável, em moeda nacional, expressos com duas 

casas decimais, desprezando-se as frações remanescentes, em algarismos básicos para 

a data fixada para apresentação dos envelopes; 

5.2.3. Prazos de execução e vigência contratual, em conformidade com o Termo de Referência; 

5.2.4. Do faturamento e do pagamento, em conformidade com o Termo de Referência. 

5.3. Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da 

data final fixada para apresentação dos envelopes. 

5.4. A proposta deverá ser elaborada considerando as condições de fornecimento 

estabelecidas neste Ato convocatório e seus anexos, e os preços propostos deverão 

considerar todos os tributos, encargos e demais despesas diretas ou indiretas que 

interfiram no preço proposto, inclusive frete, seguro, vedada à inclusão de encargo 

financeiro ou previsão inflacionária, de sorte que o preço proposto corresponda ao valor 

final a ser despendido pela FAUSCS. 

5.5. Qualquer tributo, custo ou despesa direta ou indireta, omitido ou incorretamente cotado 

na proposta, será considerado como incluso no preço, não sendo possível pleitear 

acréscimos sob esse argumento. 
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5.6. A apresentação da proposta implica na declaração de conhecimento e aceitação de todas 

as condições do presente procedimento de compras. 

5.7. A oferta deverá ser firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição 

que induza o julgamento a ter mais de um resultado, não sendo considerada oferta de 

vantagem não prevista no Ato convocatório ou baseada nas propostas de outros 

proponentes. 

5.8. Cada proponente só poderá apresentar uma proposta escrita. Verificado que qualquer 

proponente, por intermédio de interposta pessoa, física ou jurídica, apresentou mais de 

uma proposta, todas serão excluídas, sujeitando-se os participantes eliminados às 

sanções cabíveis. 

 

 

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

6.1. Será considerada vencedora a proposta que atenda às especificações do objeto, com a 

melhor Técnica (Apresentação de Projeto), ou seja, a proposta mais vantajosa, seguindo 

os termos previstos no Anexo I e II – Termo de Referência e Referências Técnicas, e 

em consonância com os artigos 39 e 40 do Regulamento de Compras e Contratações 

da Fundação, disponíveis no site da contratante. 

 

6.2. Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preço o de mercado, desclassificando-se 

as propostas cujos preços excedam em mais de 50% a referência indicada neste ato 

convocatório ou que sejam manifestamente inexequíveis. Deve-se entender como 

inexequível aquela com valor simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatível com os 

preços de mercado. 

 

6.3. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias da 

empresa participante que a tiver formulado, com base na documentação apresentada no 

envelope 02. 

 

6.4. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades sanáveis nos documentos de 

habilitação poderão ser saneadas em prazo não superior a 72 horas. 

 

6.5. Constatado o atendimento pleno às exigências deste Ato Convocatório, será declarado o 

proponente vencedor no(s) respectivo(s) lote(s), encaminhando-se o procedimento de 

compras ao Diretor Presidente para adjudicação e demais trâmites para contratação. 

 

6.6. Se a proposta não for aceitável, se o proponente não atender às exigências habilitatórias 

ou se não for possível assinar o contrato com o licitante vencedor, a Comissão examinará 
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as ofertas subsequentes e a qualificação dos proponentes, na ordem de classificação, 

até apurar a melhor proposta válida. 

 
 
7. DA HABILITAÇÃO 

 

7.1. Os documentos de habilitação deverão ser entregues em envelope individual e 

indevassável, devidamente fechado, conforme relação a seguir:   

 

7.1.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 

7.1.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as 

sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos 

documentos comprobatórios de eleição de seus administradores; 

7.1.1.2. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada, quando 

couber, de prova do registro da ata da eleição da diretoria em exercício (Registro Civil 

de Pessoas Jurídicas); 

 

7.1.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

7.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

7.1.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (através da Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União nos 

termos da Portaria MF 358/2014 – unificada com a Certidão de Regularidade de 

Débitos relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros) e estadual 

(Certidão de Débitos Tributários inscritos na Dívida Ativa); 

7.1.2.2.1. No caso de isenção ou de não incidência dos impostos devidos ao Estado e/ou 

Município, deverá a proponente apresentar declaração assinada pelo representante 

legal, o qual se responsabilizará pela declaração, sob pena da lei; 

7.1.2.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através 

do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) ou do documento denominado 

"Situação de Regularidade do Empregador", com prazo de validade em vigor na data 

de entrega dos envelopes; 

7.1.2.4. Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou de 

Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito de negativa, nos termos do artigo 

642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com prazo de validade em vigor na data 

de entrega dos envelopes; 

7.1.2.5. Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativas. Não constando do 

documento seu prazo de validade, será aceito documento emitido até 180 (cento e 

oitenta) dias imediatamente anteriores à data marcada para entrega dos envelopes; 

 



 
 
 

7 
 
 
 

7.1.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

7.1.3.1. Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 

ou de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física. Não constando 

do documento seu prazo de validade, será aceito documento emitido até 180 (cento 

e oitenta) dias imediatamente anteriores à data marcada para entrega dos envelopes; 

7.1.3.1.1. Para fins da comprovação acima, entende-se por sede o principal estabelecimento da 

empresa (a matriz). 

 

7.1.4. Relativos à Qualificação Técnica: 

7.1.4.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento objeto do presente ato convocatório, 

estando de acordo com as características, quantidades e prazos compatíveis. A 

comprovação deverá ser feita por meio de atestado(s) fornecido(s) por pessoas 

jurídicas de direito público, privado ou agentes públicos competentes para tanto, 

sendo que os quantitativos mínimos de prova de execução obedecerão ao percentual 

entre 50% (cinquenta por cento) a 60% (sessenta por cento) nos termos da Súmula 

nº 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Somente serão considerados 

válidos atestados com timbre da entidade expedidora e com identificação do nome 

completo. O atestado deverá ser datado e assinado por pessoa física identificada pelo 

seu nome e cargo exercido na entidade, bem como dados para eventual contato, 

estando as informações sujeitas à conferência pela Comissão. Não serão aceitos 

atestados emitidos por empresas ou entidades que comercializem o objeto da 

licitação.  

7.1.4.1.1. O(s) quantitativo(s), quando não mencionado(s) no(s) atestado(s), poderá(ão) ser 

comprovado(s) por quaisquer documentos, tais como: contrato(s), nota(s) fiscal(is) ou 

outro(s) documento(s) equivalente(s). 

 

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

 

8.1. Os documentos constantes do envelope de habilitação, bem como os que 

acompanharem a proposta, poderão estar numerados, poderão ser apresentados no 

original, ou em cópia autenticada por cartório competente, sendo aceitas também 

publicações de órgão da imprensa oficial.  

8.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição 

aos documentos requeridos no presente Ato Convocatório e seus Anexos. 

8.3. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 

dispositivo deste Ato Convocatório e seus Anexos, o proponente será considerado 

inabilitado. 
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9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

9.1. Até às 17 horas do dia 09/03/2023, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório 

do procedimento de compras. 

9.1.1. Não será admitida a impugnação do ato convocatório por intermédio de fac-símile ou via 

e-mail. 

9.2. A impugnação será dirigida ao subscritor do Ato convocatório, que decidirá no prazo de 

01 (um) dia útil, anterior à data final fixada para recebimento das propostas. 

 

 

10. DOS RECURSOS 

 

10.1. As manifestações de recursos só poderão ser interpostas após o prazo final de 

recebimento das propostas, podendo os interessados apresentarem razões escritas no 

prazo de 1 (um) dia útil, devendo entregá-las no setor de Apoio Administrativo na sede 

da FAUSCS. 

10.1.1. Não será admitida a apresentação de razões de recurso por intermédio de fax ou via e-

mail. 

10.2. Verificada a situação prevista no item anterior, as demais participantes serão desde logo 

intimadas por e-mail para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos. 

10.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

10.4. Decididos os recursos interpostos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento e adjudicará o objeto à proponente 

vencedora. 

 
 

11. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA 

 

11.1. A FAUSCS firmará contrato com a(s) empresa(s) vencedora(s), por 12 (doze) meses 

consecutivos, contados da data de assinatura do contrato pelo Diretor Presidente da 

FAUSCS. 

 

 

12. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

12.1. O objeto deste procedimento de contratação deverá ser demonstrado pela emissão de 

relatórios mensais, com a identificação das horas técnicas despendidas e seu escopo, 

atendendo ao quanto previsto na cláusula sexta da Minuta Contratual – Anexo III.  
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13. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

13.1. No cumprimento deste contrato, a Contratada obriga-se a:  

13.1.1. Fornecer o objeto dos serviços rigorosamente de acordo com as especificações contidas 

no Termo de Referência - ANEXO I e Referências Técnicas – ANEXO II;  

13.1.2. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento 

de compras;  

13.1.3. A FAUSCS não assumirá nenhuma responsabilidade pelo pagamento de impostos e 

outros encargos que competirem à Contratada, nem se obrigará a fazer qualquer 

restituição ou reembolso de quantias ou acessórios que a mesma despender com esses 

pagamentos. 

 

14. DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO 

 

14.1. Não obstante ser a CONTRATADA a única e exclusiva responsável, inclusive perante 

terceiros, pela execução do objeto do contrato, reserva-se à FAUSCS o direito de, sem 

que de qualquer forma restrinja a plenitude da responsabilidade da contratada, exercer a 

mais ampla fiscalização para a consecução do objeto, sendo indicado o Sr. Ricardo 

Eugênio Mariani Burdelis, como responsável pelo acompanhamento e execução do termo 

contratual objeto do presente procedimento de contratação, procedendo ao registro das 

ocorrências e adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento do ajuste, bem 

como, responsabilizar-se-á pela vigência com o consequente controle dos prazos de 

início e término contratual, eventual prorrogação e aditamentos. 

 

 
15. DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO 

 

15.1. Para o recebimento dos valores contratados a CONTRATADA, quando da execução dos 

serviços, deverá comunicar por escrito o fato e emitir a respectiva Nota Fiscal, 

encaminhando-a com documentos que demonstrem sua regularidade fiscal e trabalhista, 

além de relatório próprio a demonstrar a execução dos serviços prestados à 

CONTRATANTE, que solicitará ao fiscal do contrato a confirmação dos serviços, para 

posterior liberação do pagamento. 

 

15.2. O pagamento desses serviços será efetuado à CONTRATADA em uma única parcela, no 

prazo de 10 (dez) dias, contados do primeiro dia seguinte ao recebimento da 

documentação fiscal completa dos serviços prestados (Nota Fiscal, Relatório e demais 

documentos exigíveis), pelo Apoio Administrativo da FAUSCS.  
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15.3. A emissão de confirmação e regularidade dos serviços prestados ou mesmo eventuais 

não conformidades deverá ocorrer no prazo de até 3 dias úteis, contados da comunicação 

formal dos serviços prestados. 

 

15.4. A ordem de pagamento será emitida pelo Apoio Administrativo da FAUSCS, a favor da 

CONTRATADA, em agência do Banco Santander, Agência nº 0109 e C/C 45000381-7.  

 

15.4.1. Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento 

ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subsequente. 

 

15.4.2. Havendo divergência ou erro na emissão da documentação fiscal, será interrompida a 

contagem do prazo para fins de pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após 

a regularização da documentação fiscal. 

 

 

15.4.3. A constatação de irregularidades na execução deste ajuste motivará o desconto da 

importância correspondente ao descumprimento, sem prejuízo da eventual rescisão e 

aplicação das penalidades fixadas em item próprio este Ato Convocatório e contrato. 

 
 
 
16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

16.1. Além das sanções previstas no Regulamento de Gestão de Compras e Contratação da 

FAUSCS, serão aplicadas as seguintes penalidades: 

16.1.1. Pela inexecução total do contrato, será aplicada à Contratada a multa de 30% (trinta por 

cento) sobre o valor total do ajuste; 

16.1.2. Pela inexecução parcial do contrato, será aplicada à Contratada a multa de 80% (oitenta 

por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; 

16.1.3. Pelo atraso injustificado a CONTRATADA incorrerá em multa diária de 0,1% (um décimo 

por cento) sobre o valor do contrato, excluída, quando for o caso, a parcela 

correspondente aos impostos incidentes, quando destacados no documento fiscal, sendo 

que a aplicação da multa terá início no primeiro dia seguinte ao término do prazo 

contratual ou de execução do serviço. 

16.1.4. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serão obrigatoriamente 

considerados inexecução total ou parcial, estando a Contratada sujeita às sanções 

previstas nos subitens 8.1.1; 8.1.2 e 8.1.3 do contrato. 

16.2. As multas a que aludem os subitens anteriores não impedem que a FAUSCS rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas nas Leis Federais e 

Municipais citadas que versem sobre contratação pública, a saber:  
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16.2.1. Advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades. 

16.2.1.1. A sanção de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos: 

I. Descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou defeitos 

observados na prestação dos serviços; 

II. Outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços 

da CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 

16.2.2. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a FAUSCS, 

pelo prazo de até dois anos, quando da inexecução contratual sobrevier prejuízo para a 

Fundação; 

16.2.2.1. A penalidade de suspensão será cabível quando a CONTRATADA participar do 

procedimento de compras e for verificada a existência de fatos que a impeçam de 

contratar com a Administração Pública. Caberá ainda a suspensão quando a 

CONTRATADA, por descumprimento de cláusula contratual tenha causado 

transtornos no desenvolvimento dos serviços da CONTRATANTE. 

16.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a FAUSCS, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação. 

16.2.3.1. Se a CONTRATADA deixar de entregar a documentação ou apresentá-la falsamente, 

ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar 

ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 

fraude fiscal, ficará, pelo prazo de até cinco anos, impedido de contratar com a 

FAUSCS, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e das demais cominações 

legais. 

16.2.4. Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado caracterizando a 

inexecução parcial, a FAUSCS poderá reter preventivamente, o valor da multa dos 

eventuais créditos que a CONTRATADA tenha direito, até a decisão definitiva, 

assegurada a ampla defesa. 

16.3. Independentemente das sanções retro citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, à 

recomposição das perdas e danos causados à FAUSCS decorrentes de sua 

inadimplência, bem como arcará com a correspondente diferença de preços verificada 

em nova contratação, na hipótese de os demais classificados não aceitarem a 

contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pelo inadimplente. 

16.4. É assegurada nos termos legais os prazos para exercício do direito da ampla defesa e 

do contraditório, na aplicação das sanções. 

 

 

17. DO REAJUSTE DE PREÇOS 

 

17.1. Os valores constantes deste contrato e expressos em reais não sofrerão reajustes pelo 

período de 12 meses, contados da data de apresentação da proposta. 
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17.1.1. Transcorridos 12 meses, da data de apresentação da proposta, o valor mensal poderá 

ser reajustado partir do 13º (décimo terceiro) mês, de acordo com a variação do Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, em conformidade com a legislação em 

vigor. 

 

 
18. DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA 

 

18.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto deste procedimento de contratação, 

correrão à conta dos recursos consignados no Centro de Custos FAUSCS. 

 

19. DA CONTRATAÇÃO 

 

19.1. A contratação decorrente deste procedimento será formalizada mediante assinatura de 

termo de contrato ou por intermédio da retirada do Instrumento equivalente.  

19.1.1. Se, por ocasião da formalização do contrato ou da retirada do instrumento equivalente, a 

prova de regularidade para com a Fazenda Federal (através da Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União nos termos 

da Portaria MF 358/2014 – unificada com a Certidão de Regularidade de Débitos relativos 

às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros) e a prova de regularidade para com 

o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através do Certificado de Regularidade do 

FGTS (CRF) ou do documento denominado "Situação de Regularidade do Empregador", 

estiver com os prazos de validade vencidos, o Apoio Administrativo da FAUSCS verificará 

a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo 

a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo 

impossibilidade devidamente justificada. 

19.1.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a adjudicatária 

será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a situação de 

regularidade fiscal e trabalhista, mediante a apresentação das certidões respectivas, com 

prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar. 

19.2. Quando a adjudicatária deixar de comprovar a regularidade fiscal, nos moldes dos 

subitens anteriores ou, convocada dentro do prazo de validade da proposta, não 

apresentar a situação regular prevista em Ato convocatório, ou se recusar a retirar o 

instrumento equivalente, serão convocadas as demais licitantes na ordem de 

classificação, com vistas à celebração da contratação. 

19.2.1. A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no site da FAUSCS. 

 
 
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

O presente Ato convocatório, seus Anexos e a(s) proposta(s) da(s) proponente(s) vencedora(s) 
integrarão o termo de contrato, independentemente de transcrição. 
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20.1. É facultada à FAUSCS, em qualquer fase deste procedimento de contratação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar ou ter sido 

providenciado durante o procedimento de compra. 

 

20.2. A FAUSCS poderá revogar a licitação por razões de interesse público derivado de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer 

pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a qualquer 

indenização. 

 

20.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua 

proposta e a FAUSCS não será, em nenhum caso, responsável por esses custos. 

 

20.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

20.5. Os proponentes que vierem a ser contratado, ficarão obrigados a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, de até 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

20.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Ato convocatório e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 

20.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 

da proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 

compreensão da sua proposta. 

 

20.8. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 

presente Ato convocatório e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, ao Apoio 

Administrativo da FAUSCS, na Rua Alegre, n.º 470 - 8°andar – sala 804 - Santa Paula, 

São Caetano do Sul - SP, 09550-250, ou por meio do documento escaneado e assinado 

enviado para o e-mail: fauscs@fauscs.org.br, até 2 (dois) dias úteis antes da data 

marcada para a apresentação dos envelopes. 

20.8.1. A íntegra dos esclarecimentos elaborados a partir dos questionamentos será divulgada 

no site da FAUSCS, sendo de responsabilidade dos interessados acompanhar as 

publicações. 

 

20.9. Para as demais condições de contratação, observar as disposições constantes do 

ANEXO I – Termo de Referência e ANEXO II – Referências Técnicas deste Ato 

convocatório. 
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20.10. Prazo para retirada do contrato ou instrumento equivalente será de 05 (cinco) dias úteis. 

 

20.11. Após a celebração do termo de contrato ou retirada do instrumento equivalente, os 

envelopes 02 - "Documentos de Habilitação" dos demais proponentes ficarão à 

disposição para retirada, que deverá ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias úteis, sendo 

que ao final deste prazo a FAUSCS poderá se desfazer de tais documentos. 

 

20.12. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes das Leis Federais 

que versem sobre a contratação pública. 

 

20.13. Para dirimir as questões oriundas deste Ato convocatório, não resolvidas na esfera 

administrativa, é competente o Foro da Comarca de São Caetano do Sul, por mais 

privilegiado que outro seja.  

 

20.14. Integram o instrumento convocatório, conforme o caso: 

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II        REFERÊNCIAS TÉCNICAS 

ANEXO III MINUTA DE CONTRATO   

  
 

São Caetano do Sul, 27 de fevereiro de 2023. 

 
 

RICARDO EUGÊNIO MARIANI BURDELIS 
Diretor Presidente 
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ANEXO I   

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

 

SELEÇÃO DE PROJETO COM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS 

DE TELEMEDICINA, COM FORNECIMENTO DE 

SOFTWARE, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, PARA 

APOIAR A FAUSCS NA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS 

ESPECÍFICOS CONFORME DEMANDA. 
 

 

MODALIDADE: A DEFINIR 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: TÉCNICA (apresentação de projeto)    

 

DATA LIMITE PARA ENTREGA DO PROJETO: 09.03.2023 

 

 

1.0 - ESPECIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO   

 

Trata o presente de Seleção do melhor Projeto em serviços de Telemedicina, com a 

disponibilização de software, equipamentos e serviços, com a finalidade de atender e apoiar às 

necessidades e atividades futuras nesta temática da FAUSCS na apresentação de propostas 

comerciais (propostas em sentido estrito, participação em editais e chamamentos públicos etc) 

e implementação de projetos específicos, conforme demanda. 

 

 

2.0 – JUSTIFICATIVA DA SELEÇÃO 

 

 
A FAUSCS almeja consolidar e ampliar sua atuação na área da saúde, notadamente, na gestão 

de serviços públicos em parceria com a administração pública, o que de toda sorte, vale observar, 

não afasta ações e preposições junto a empresas provadas, mormente na área de telemedicina. 

É certo que as demandas e a própria realidade dos serviços médicos, após cenário pandêmico, 

parecem consolidar como relevante solução a modalidade de atendimento por meio do que se 

nomeou telemedicina, inclusive já sendo regulada por órgãos próprios. Neste sentido, a FAUSCS 

busca de posicionar também nesta área, ampliando suas potencialidades de oferta de serviços 

com soluções técnicas, inteligentes e eficientes. 
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3.0 – DA SELEÇÃO DE PROJETOS 

 

O(s) interessado(s) deverá(ão) apresentar Projeto que apresente soluções em atendimento para 

a rede de atenção básica e hospitalar, com consultas de clínico geral, especialistas e 

interconsultas, através de telemedicina, disponibilizando software, equipamentos e mão de obra, 

sempre que for necessário e justificado. 

 

O projeto também deverá ter capacidade de adaptação, ainda que com limitações, para 

atendimento em medicina veterinária, ou seja, no mínimo permitir consultas de clínico geral e 

interconsultas, através de telemedicina veterinária, promovendo a interação entre tutor 

(responsável) do animal e médico veterinário. 

 

A seleção ocorrerá por classificação, sagrando-se vitorioso o projeto que alcançar da maior 

pontuação: 

 

O critério de seleção, após análise documental, se dará pela pontuação a ser obtida pela 

valoração dos documentos descritos na tabela abaixo: 

 
 

Tabela 01 - Critério de Pontuação: Melhor Técnica 

Critérios 
Pontuação 

Máxima 

01 
Projeto que apresente diferencial de atendimento tecnológico para 
telemedicina, incluindo medicina veterinária. 

50 pontos 

02 Software de telemedicina 20 pontos 

03 Aplicativo 20 pontos 

04 Equipamentos para a realização da teleconsulta 10 pontos 

TOTAL DE PONTOS ATRIBUÍDOS 100 pontos 

 

Critério 01: Não apresentou (Pontos:0); Apresentou projeto que atende (Pontos: 25); 

Apresentou projeto que atende e que possui diferenciais para área de acolhimento  e consultas 

(Pontos: 50).    

 

Critério 02: Não apresentou (Pontos: 0); Apresentou Software (Pontos: 10); Apresentou 

Software Próprio Desenvolvido com equipe interna (Pontos: 20).    
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Critério 03: Não apresentou (Pontos: 0); Apresentou Aplicativo (Pontos: 10); Apresentou 

o Aplicativo com diferenciais de classificação e acolhimento (Pontos: 20).   

 

Critério: 04: Não apresentou (Pontos: 0); Apresentou (Pontos: 10);  

 

O(s) participante(s) será(ão) desclassificado(s) caso receba(m) nota zero no critério 01 

conforme tabela. 

 

 

3.1 – Do Empate 

Havendo empate entre propostas, o desempate seguirá o seguinte critério:  

 

1) Apresentação do maior número de atestado(s) de Capacidade técnica, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou provado, comprovando que até a data prevista para entrega 

da(s) proposta(s) selecionada(s) executou serviço(s) compatível(eis) e similar(es) ao objeto 

solicitado no item 1. Cada atestado de Capacidade Técnica receberá 5 pontos.  

 

2) No caso, de desistência da primeira selecionada, será realizado o chamamento das 

demais, pela ordem de classificação. 

 

 

4.0 – DA BANCA JULGADORA 

 

A análise e seleção de projetos se dará de acordo com os critérios mencionados por meio 

de banca examinadora formada por pelo menos 03 (três) Professores da Universidade 

Municipal de São Caetano do Sul – USCS a ser designada por ato conjunto do magnífico Reitor 

da Universidade e o Diretor Presidente da Fundação. 

 

 

5.0 – DA(S) SELECIONADA(S) 

 

A(s) futura(s) selecionada(s) passará(ão) a apoiar a FAUSCS na formulação de propostas 

e implementação de serviços em telemedicina em projetos específicos, conforme demanda. 

 

 

6.0 – EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 

A empresa selecionada firmará termo próprio de parceria / cooperação técnica com a 

FAUSCS, cujo objeto será o apoio no desenvolvimento de propostas comerciais e 

implementação de serviços em telemedicina, incluindo medicina veterinária, de acordo com os 
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termos e soluções apresentadas no projeto selecionado. Os produtos e serviços previstos no 

projeto selecionado, serão remunerados de acordo com o valor de mercado, sendo fixados 

segundo demandas próprias e realidade de cada projeto consolidado para apoio na 

implementação pela Fundação. 

 

Para implementação de cada projeto se fara necessário que a(s) selecionada(s) 

demonstrem a manutenção de preços de mercado para os serviços de apoio a Fundação 

previstos no projeto selecionado. 

 

A(s) selecionada(s) deverá(ão) atender integralmente as regras do termo de parceria / 

cooperação técnica, obrigando-se a apoiar a Fundação em todas as soluções previstas no 

projeto selecionado, através de funcionários devidamente treinados e qualificados, atendendo 

aos melhores procedimentos e normas técnicas aplicáveis, seguindo as especificações 

demandadas. 

 

Obrigar-se-à também a(s) selecionada(s) a apresentar toda documentação habilitatórias 

prevista no regulamento de compras como condição preliminar para firmar termo de 

parceria/cooperação, bem como para toda e qualquer forma de pagamento pela Fundação. 

 

 

7.0 – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

O prazo para o início dos trabalhos será acordado entre as partes, sendo o efetivo início 

determinado por autorização de fornecimento expedida pela Diretoria Executiva. 

 

 
8.0 - CONFIDENCIALIDADE 

 

As informações recebidas pela empresa Selecionada não serão objeto de divulgação, devem, 

portanto, ser tratadas em caráter confidencial, sob pena de responsabilização. 

 
 
 

9.0 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

A FAUSCS poderá revogar ou anular este procedimento, no todo ou em parte. 

 

A apresentação da proposta implica plena e total aceitação das condições dispostas neste termo, 

documentos oficiais da Fundação (Estatuto Social e Regulamento de Compras), solicitação de 

proposta ou ato convocatório, ficando automaticamente prejudicada a proposta que 

expressamente contrarie suas normas. 
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Poderá a FAUSCS deixar de contratar com a proponente mais bem classificada, se tiver 

conhecimento de fato ou circunstância superveniente que comprometa sua idoneidade 

financeira, capacidade técnica ou administrativa, sem que a esta caiba o direito de indenização 

ou reembolso, seja a que título for. 

 

Todas as comunicações referentes a este certame serão publicadas no site da FAUSCS. 

 
 
 

 
 

DR. RICARDO EUGÊNIO MARIANI BURDELIS 
Diretor Presidente 
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ANEXO II – REFERÊNCIAS TÉCNICAS  
 
 
 
1 - DO OBJETIVO 
 

O presente Termo de Referência visa oferecer subsídios de natureza técnica para balizar a 

apresentação dos projetos para apoio em serviços de Telemedicina, com a disponibilização de 

software, equipamentos e serviços, destinadas aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), 

e parceria privadas que a Fundação de Apoio à Universidade Municipal de São Caetano do Sul 

(FAUSCS) possa firmar. 

 

 

 

2 - DA JUSTIFICATIVA 
 

Considerando o Sistema Único de Saúde (SUS), e a responsabilidade das Secretarias 

Municipais, Estaduais e Ministério da Saúde, bem como serviços privados nos atendimentos 

básicos em consultas médicas de clínico geral e especialidades, considerando que a FAUSCS 

faz gestão e presta serviços de saúde em diversos entes federativos e privados e visa expandir 

esses serviços através de telemedicina, surge a necessidade de seleção em empresa 

especializada parceira para sanar demandas de sistema e mão de obra para destinar prestação 

integral de serviços de assistência em saúde, através da teleconsultas, de forma complementar, 

especializada, nos atendimentos disponibilizados aos usuários do SUS e privados de forma 

preventiva, preditiva, curativa e reabilitação; 

 

Considerando a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes;  

 

 

Considerando a Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da 

comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 

financeiros na área da saúde;  

Considerando a Portaria n° 4.279/GM/MS, de 30 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes 

para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito SUS; 

 

 

Considerando a Resolução N° 2.228/2019 a qual define e disciplina a telemedicina como forma 

de prestação de serviços médicos;  

 

 

Considerando o Ofício 1.756/2020 que reconhece a eticidade da telemedicina, teleconsulta, 

teleorientação, telemonitoramento e tele interconsulta pelo Conselho Federal de Medicina (CFM);  
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Considerando a Lei n° 14.510, de 27 de dezembro de 2022, que altera a Lei n° 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, para autorizar e disciplinar a prática da telessaúde em todo o território 

nacional;  

 

 

Considerando a Resolução CFM N° 2.314/2022 que define e regulamenta a telemedicina, como 

forma de serviços médicos mediados por tecnologias de comunicação;  

 

 

Considerando o interesse das administrações públicas na ampliação da oferta de consultas 

especializadas;  

 

 

Considerando a demanda reprimida na atenção especializada, em razão da pandemia de Covid-

19, onde causou represamento no acesso das consultas especializadas e o contexto atual, com 

o avanço da vacinação, em que a população sente-se mais segura para procurar os serviços de 

saúde;  

 

 

Considerando a opção dos municípios em ofertar serviços na atenção especializada, mesmo não 

sendo de sua total responsabilidade, diante das longas filas de espera em encaminhamentos 

para a Rede Estadual e, considerando a dificuldade de contratação de médicos especialistas, 

justifica-se a presente seleção.  

 

 

3. DO OBJETO  

 

O presente ANEXO TÉCNICO tem como objeto oferecer elementos estruturais para a formulação 

e apresentação de projeto por empresa especializada em telemedicina, para teleconsultas 

médicas e especialidades. O quantitativo será estimado para cada especialidade e poderá ser 

alterado, a qualquer tempo, pela FAUSCS, conforme a necessidade e especificidades de projetos 

demandados.  

 

 

Os atendimentos serão realizados, remotamente, estando o usuário de forma presencial, em 

Unidade de Saúde, ou outro ponto a ser indicado pela FAUSCS. O espaço físico, a infraestrutura 

elétrica e lógica, o mobiliário e a conectividade à internet, serão disponibilizadas com o apoio da 

empresa que apresentar o projeto selecionado pela FAUSCS.  
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3.1. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  

 

O Prestador Parceiro selecionado poderá fornecer horas médicas, teleconsultas médicas em 

especialidades, aluguel de consoles e sistemas previstos no projeto e definidos pela FAUSCS 

conforme demandas dos projetos de interesse.  

 

 

3.2.DAS DESCRIÇÕES E REFERÊNCIAS QUANTITATIVAS  

 

Abaixo segue os descritivos mínimos que devem ser apresentados no projeto. 

 
 

Quantidade Descrição 
Valor 

ESTIMADO 

1 

Console: Conjunto de equipamentos específicos, 

composto por visor e outros componentes que 

possibilitem a realização da consulta de forma remota. 

R$ 

 

1 

Licença de uso do Software em telemedicina: A licença de 

uso da solução em telemedicina, concedida pelo tempo 

de validade do contrato, é a cessão do direito de uso não 

exclusivo do sistema, para a FAUSCS. O número de 

licenças será de acordo com o número de consoles 

demandados pelo FAUSCS. A licença de uso da 

plataforma de telemedicina, mensal, deverá ser por meio 

de um sistema com módulo de atendimento integrado e 

interoperável com o sistema de prontuário eletrônico, com 

possibilidade de agendamento, correspondendo a 

implantação dos serviços de gestão em telemedicina que 

deverá corresponder a instalação, configuração e testes 

"in loco" em local indicado pela contratante. O software 

para web conferência deverá atender todas as normas de 

criptografia e segurança dos dados, em consonância com 

as exigências da legislação vigente e relacionada 

R$  
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com o tema, e deverá estar dentro do módulo de 

atendimento de consulta para que o médico acesse e 

envie link para o profissional (designado pela FAUSCS) 

do ponto de telemedicina acessar e permitir a tele 

consulta entre o médico e o paciente. O link deverá ser 

gerado dentro da sala virtual de atendimento mantendo a 

segurança do paciente, sendo um link específico por 

usuário. O software deverá apresentar um módulo de 

anamnese, possibilitar elaboração de atestado, 

solicitação de exames, receitas, bem como observações 

que permaneçam gravadas no prontuário do paciente. 

R$  

1 

Hora médica de clínico Geral: Contratação de mão de 

obra médica, na especialidade de Clínico Geral para 

disponibilidade de atendimento em telemedicina, através 

de consoles, sistema e plataforma própria, de segundas 

às sextas-feiras das 8h às 12h e das 13h às 17h. 

R$  

1 
Teleconsulta com médico Cardiologista (conforme 

descrito no item 3.3) 
R$  

1 Teleconsulta com médico Neurologista (conforme 

descrito no item 3.3) 
R$  

1 Teleconsulta com médico Dermatologista (conforme 

descrito no item 3.3).  
R$  

1 
 Teleconsulta com médico Psiquiatra (conforme descrito 

no item 3.3). 
R$  

1 Teleconsulta com médico endocrinologista (conforme 

descrito no item 3.3). 
R$  

1 
Teleconsulta com médico nefrologista (conforme descrito 

no item 3.3). 
R$  

1 
Teleconsulta com médico reumatologista (conforme 

descrito no item 3.3). 
R$  

1 
Teleconsulta com médico gastrologista (conforme 

descrito no item 3.3).  
R$  

 
 
Será considerado como diferencial na análise do projeto, o prestador que ofertar, interconsultas 

médicas, telelaudos e tele orientação veterinária e/ou outros serviços e produtos que venham a 

contribuir na área da saúde, na esfera pública ou privada.  
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3.3 DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELECONSULTAS  
 
 

As especialidades iniciais que o projeto selecionado deverá disponibilizar, conforme necessidade 

da FAUSCS, são: Cardiologia, Gastroenterologia, Dermatologia, Nefrologia, Reumatologia, 

Endocrinologia, Neurologia Adulto e Psiquiatria.  

 

A agenda de cada consulta será de 15 minutos cada, de acordo com o horário de funcionamento 

do serviço, o profissional deverá prestar assistência médica através da teleconsultas; 

diagnosticar e tratar das doenças do corpo humano; Realizar o pronto atendimento médico nas 

urgências e emergências (caso ocorrer alguma intercorrência durante a consulta), dentro das 

possibilidades de sistema via telemedicina, dando as orientações e suporte necessários para a 

manutenção da vida do usuário até a chegada do suporte presencial; fornecer atestados quando 

houver indicação; encaminhar aos serviços presenciais, quando necessário, garantindo a 

continuidade do tratamento por meio de sistema de acompanhamento e referência e contra 

referência; Indicar internação hospitalar; tratar/acompanhar pacientes com doenças 

infectocontagiosas; solicitar exames complementares; Realizar notificação de agravos e ou 

doenças de notificação compulsória, regular especialidades médicas e exames de diagnóstico 

e/ou complementares; executar outras tarefas afins, de acordo com o que é possível ser feito de 

forma segura por meio da plataforma digital; Realizar o registro dos atendimentos no sistema de 

prontuário eletrônico; Basear sua conduta profissional em conformidade com os Protocolos 

Assistenciais dos contratantes e/ou Ministério da Saúde, bem como a gestão do cuidado; 

Executar outras tarefas afins, de acordo com o que é possível ser feito de forma segura por meio 

da plataforma digital. 

 

O serviço poderá ser realizado de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 8h às 12h e das 

13h às 17h, exceto feriados e, quando demandado de forma específicas em projetos de interesse 

da FAUSCS.  

 

O equipamento deverá ser instalado nos locais informados pela FAUSCS.  

 

O Prestador deverá submeter-se ao processo de regulação de consultas e exames em 

conformidade com protocolos assistenciais, bem como atender aos critérios, normas e fluxos do 

serviço de regulação.  

 

O acesso do usuário aos serviços se dará por meio de agendamento de consulta inicial, que será 

marcado conforme protocolo a ser definido.  

 

 

4. PÚBLICO-ALVO  

Os atendimentos serão ofertados à população em geral em apoio técnico especializado à 

FAUSCS, de acordo com o escopo do projeto selecionado.  
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5. DAS OBRIGAÇÕES MÍNIMAS DA SELECIONADA  

 

5.1 Apresentar, antes da assinatura de termo de parceria / cooperação técnica, os seguintes 

documentos: a) Lista de profissionais que prestarão os serviços, acompanhados da cópia do 

CPF, RG e Registro Profissional no Conselho correspondente. b) CERTIDÃO DE REGISTRO E 

QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, dentro da validade, da empresa selecionada junto ao 

Conselho Regional de Medicina (CRM) da localidade da sede da selecionada, com indicação do 

objeto social compatível com o objeto deste Anexo Técnico; c) CERTIDÃO DE REGISTRO E 

QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, dentro da validade, do(s) seu(s) Responsável(eis) Técnico(s) 

responsável(is) pelo objeto do presente Termo de Referência, junto ao Conselho Regional de 

Medicina (CRM) da localidade da sede da Selecionado. d) Registro junto ao Cadastro Nacional 

de Estabelecimentos de Saúde (CNES).  

 

5.2 Substituir, a partir do comunicado, os profissionais que estiverem em desacordo com as 

condições necessárias e estabelecidas pelos órgãos competentes;  

 

5.3 Assumir responsabilidade pela efetiva realização do serviço e efetuá-lo de acordo com as 

especificações e instruções deste instrumento, além dos princípios, normas e condutas 

específicas de cada profissão, sempre prezando pelos princípios éticos da mesma;  

 

5.4 Garantir que os profissionais que fizerem parte da referida prestação de serviço sejam 

maiores de idade e estar em dia com suas obrigações junto aos seus respectivos conselhos de 

classe, assumindo responsabilidade por todas as obrigações legais sob pena de rescisão da 

parceria e demais penalidades previstas em legislações relacionadas ao objeto; 

 

5.5 Garantir a reposição imediata dos profissionais que eventualmente não estiverem disponíveis 

para a prestação do serviço, visando não haver prejuízos aos usuários agendados, de acordo 

com a previsão de escala de trabalho dimensionada pela selecionada em conjunto com a 

FAUSCS para atender as necessidades;  

 

5.6 Garantir a efetiva execução do trabalho contratado, que serão controladas por formulários 

próprios ou, ainda, pela produtividade registrados nos sistemas informatizados;  

 

5.7 Manter, durante toda a execução deste contrato, as condições de habilitação e qualificação 

exigidas nos Regulamentos da FAUSCS;  

 

5.8 Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demanda, custos e despesas 

decorrentes de danos ocorridos por culpa sua, obrigando-se, outrossim, por quaisquer 

responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros e que lhe venham a ser 

exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento da parceria;  

 

5.9 Responder por qualquer dano físico, moral ou material causado diretamente aos municípios, 

estados, união ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo;  



 
 
 

26 
 
 
 

5.10 Seguir os Protocolos Técnicos implantados pelo município, Estado e/ou Ministério da 

Saúde;  

 

5.11 Utilizar certificação digital para toda a documentação fornecida ao usuário, ou seja, para 

tudo que haja necessidade de assinatura médica;  

 

5.12 Responsabilizar-se e responder, de acordo com a legislação vigente relacionada, quanto 

ao não cumprimento ou o cumprimento parcial da parceria, ou ainda, caso houver, ocorrência de 

qualquer irregularidade na prestação do serviço;  

 

5.13 Oferecer suporte técnico/administrativo, de forma online e/ou presencial, todos os dias da 

semana, sempre que a FAUSCS demandar; 

 

 

5.14 A selecionada será responsável pelo apoio no fornecimento de tecnologia e equipamentos 

necessários para a prestação do serviço objeto deste Anexo Técnico, garantindo o perfeito 

ambiente tecnológico que atenda aos requisitos ideais para a hospedagem, performance e 

segurança nos projetos demandados;  

 

5.15 A selecionada se responsabilizará pela origem, qualidade e controle da validade dos 

produtos que fará uso, além do transporte, carga e descarga, entrega do objeto, instalação e 

garantia total, inclusive da manutenção preventiva e corretiva;  

 

5.16 Os equipamentos que estiverem em estado anormal de conservação ou apresentarem 

defeitos deverão ser substituídos em sua totalidade, em prazo máximo de até 72 (setenta e duas) 

horas;  

 

5.17 Capacitar colaboradores da FAUSCS que irão auxiliar os usuários, para utilização da 

plataforma de teleconsultas, de forma presencial;  

 

5.18 As teleconsultas serão agendadas por intermédio de sistema;  

 

5.19 As agendas deverão ser disponibilizadas até o dia 05 (cinco) do mês anterior a sua 

execução;  

 

5.20 A selecionada deverá assumir integral responsabilidade pelo contrato de trabalho que 

celebrar, assim como pelas obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias e fiscais, pois estes 

não terão qualquer vínculo empregatício e/ou administrativo com a FAUSCS;  

 

5.21 Apresentar, no ato de assinatura do termo de parceria / cooperação técnica, declaração 

formal de adequação à Lei Geral De Proteção De Dados, assinada por sócio-gerente, presidente 

ou diretor, admissível assinatura por procurador e demais normas vigentes emanadas pelo 

Ministério da Saúde e Conselho Federal de Medicina;  
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5.22 Apresentar, no ato da assinatura da parceria, os documentos listados abaixo que 

comprovem a adequação à Lei Geral De Proteção De Dados: 

 

5.22.1 Política de privacidade, no qual deverá conter:  

5.22.1.1 disposições gerais  

5.22.1.2 objetivo  

5.22.1.3 abrangência  

5.22.1.4 definições  

5.22.1.5 diretrizes  

5.22.1.6 responsabilidades  

5.22.1.7 responsabilizações  

5.22.1.8 disposições finais  

 

5.22.2 Relatório de impacto, que deverá seguir o disposto no artigo 38, parágrafo único da lei 

13.709/2018 (LGPD), contendo, no mínimo, a descrição dos tipos de dados coletados, a 

metodologia utilizada para a coleta e para a garantia da segurança das informações e a análise 

do controlador com relação a medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco 

adotados.  

 

5.23 Cumprir os seguintes prazos de execução e adequação: 5 (cinco) dias úteis, a partir de 

solicitação, para apoiar na construção técnica de plano de trabalho, bem como submetê-lo a sua 

aprovação e realizar os ajustes necessários, quando houver; 20 (vinte) dias úteis, para entrar em 

operação, iniciando a prestação dos serviços contidos no projeto selecionado; e 30 (trinta) dias 

corridos, para se adequar inteiramente às exigências e demandas de projetos;  

 

5.24 Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre medicina, telemedicina e 

segurança do trabalho;  

 

5.25 Indicar preposto (profissional médico ou enfermeiro) para acompanhar toda a implantação 

do sistema e todos os procedimentos que garantam a perfeita execução dos serviços e durante 

a execução do contrato. 
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ANEXO III 
MINUTA TERMO DE PARCERIA 

 
TERMO DE PARCERIA QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

“FAUSCS” E A EMPRESA _______________________.” 

 

A Fundação de Apoio à Universidade Municipal de São Caetano do Sul - FAUSCS, inscrita 

no CNPJ sob nº 13.166.456/0001-78, sediada à Rua Alegre, n.º 470, 8°andar, sala 804 – Bairro 

Santa Paula - São Caetano do Sul - São Paulo, neste ato representada pelo seu Diretor 

Presidente, Dr. Ricardo Eugênio Mariani Burdelis, inscrito no Cadastro de Pessoa Física CPF, 

sob número XXX.XXX.XXX-XX, e, de outro lado, a empresa ____________________________, 

com fundamento no que consta no Processo Administrativo n.º 030/2023, assinam o presente 

Termo de Parceria, obedecendo as seguintes disposições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1. O presente Termo de Parceria tem por objeto o apoio pela empresa parceira nas 

necessidades e atividades futuras da FAUSCS, conforme demanda, para auxílio na elaboração 

de propostas comerciais e implementação de serviços de Telemedicina, com disponibilização de 

software, equipamentos e serviços em concordância com o quanto apresentado no projeto 

selecionado.  

 

1.2. A eficácia e execução do presente termo fica condicionada aos termos aditivos deste 

instrumento, sobretudo no que diz respeito ao início dos serviços e valor, em conformidade com 

o projeto selecionado da empresa parceira.  

 

1.3. Caberá unicamente à Fundação definir o termo inicial para a execução dos serviços, não 

sendo exigível qualquer antecipação do presente termo por parte da empresa parceira. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA EMPRESA 

PARCEIRA 

 

2.1. É de responsabilidade da empresa parceira manter durante toda a execução do Termo de 

Parceria, em compatibilidade com as obrigações que forem assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no processo administrativo n.º 030/2023, notadamente a 

regularidade fiscal e trabalhista, aplicando-se na hipótese de forma subsidiária o quanto previsto 

na legislação de compras públicas. 

 

2.2. Manter toda a estrutura necessária para a execução do projeto selecionado, para o perfeito 

desempenho de suas atividades, em consonância com as exigências da Fundação. 

 

2.3. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações sociais, civis, tributárias, fiscais e 

trabalhistas decorrentes da execução do Termo de Parceria, inexistindo qualquer tipo de vínculo 

empregatício entre seus empregados e/ou contratados e a Fundação. 

 

2.4. Apresentar os resultados que lhe incumbirem nas atividades ora ajustadas. 

 

2.5. Executar, utilizando procedimento da melhor técnica, e entregar os serviços em perfeitas 

condições, em estreita obediência à legislação vigente.  

 

2.6. Obedecer rigorosamente aos padrões de qualidade, prazos, custos e cronogramas 

estabelecidos, bem como as normas e orientações da Fundação. 

 

2.7. Respeitar os direitos autorais e outros privilégios de terceiros, responsabilizando-se pelas 

perdas e danos que, em virtude do descumprimento desta obrigação, mesmo após a execução 

do Termo de Parceria, vierem a ser atribuídos à Fundação. 

 

2.8. Preservar todos os documentos entregues pela Fundação para a consecução dos serviços, 

respondendo por seu mau uso, perda, extravio ou inutilização, salvo comprovado caso fortuito 

ou força maior. 
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2.9. Responsabilizar-se pelas multas e/ou penalidades que vierem a ser impostas à Fundação 

em decorrência de ato ou fato praticado pela empresa parceira, seus dirigentes, empregados e 

contratados, devendo ela não só agir imediatamente no sentido de sanar a situação, bem como 

arcar com as consequencias pecuniárias dela emergentes. 

 

2.10. Responsabilizar-se em caráter irrevogável e irrestrito por quaisquer reclamações 

trabalhistas ou qualquer ato de natureza administrativa ou judicial, inclusive os decorrentes de 

acidente de trabalho que venham a ser intentados por seus consultores, prepostos ou 

contratados em face da Fundação, durante a execução dos serviços objeto do Termo de 

Parceria, seja a que título for e a que tempo  decorrer, respondendo pelo pagamento de 

indenizações, multas, custas processuais e demais encargos. 

 

2.11. Responder por quaisquer danos causados por seus empregados, consultores ou prepostos 

aos bens ou quaisquer terceiros relacionados à Fundação, decorrente de atos ilícitos, 

negligência, imperícia ou imprudência, praticados pelos mesmos no exercícios das funções 

objeto deste instrumento, comprometendo-se a reembolsar a Fundação, incontinentemente, por 

quaisquer despesas que esta seja obrigada a efetuar, desde que seja devidamente comprovada 

a culpabilidade da empresa parceira. 

 

2.12. A empresa parceira declara-se ciente da retenção da contribuição previdenciária prevista 

no artigo 219 do Decreto n.º 3048/99, caso seja aplicável. 

 

2.13. O serviço deverá contemplar os requisitos mínimos exigidos e informados no Processo 

Administrativo n.º 030/2023, que automaticamente faz parte integrante deste Termo de Parceria. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA FUNDAÇÃO  

 

3.1. Efetuar o pagamento das Notas Fiscais/Faturas nas condições e prazos a serem pactuados, 

após a assinatura do Termo de Parceria, observados os dados bancários indicados pela empresa 

parceira. 
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3.2. Acompanhar os serviços a serem executados, notificando a empresa parceira. 

 

3.3. Disponibilizar suas instalações para a realização de reuniões destinadas ao apoio às 

necessidades e atividades futuras da FAUSCS em Telemedicina, na apresentação de propostas 

comerciais (propostas em sentido estrito, participação em editais e chamamentos públicos, etc.) 

e implementação de projetos específicos, conforme demanda. 

 

3.4. Encaminhar imediatamente todas as informações, dados, documentos, mídias, relativas à 

execução dos projetos, por seus canais de comunicação, à empresa parceira, podendo, para 

tanto, criar contas de e-mail compartilhado entre as partes. 

 

CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

4.1. Os pagamentos serão efetuados em até 5 (cinco) dias contados da apresentação da Nota 

Fiscal de Serviços. 

 

4.2. Eventuais reembolsos de despesas apresentadas pela empresa parceira, e previamente 

autorizadas pela Fundação, serão feitos mediante a apresentação dos comprovantes originais 

acompanhados da respectiva Nota de Débito. 

 

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

devidos em decorrência, direta ou indireta, do presente instrumento, ou de sua execução, serão 

de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na norma tributária, sem direito a 

reembolso. A Fundação, quando fonte retentora, descontará e recolherá nos prazos da lei, dos 

pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela legislação vigente. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

5.1. A empresa parceira não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o 

presente contrato, sem autorização expressa da Fundação. 
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CLÁUSULA SEXTA – DA ALTERAÇÃO DO TERMO DE PARCERIA 

 

6.1. Eventual alteração nas cláusulas do presente instrumento somente terá validade ou efeito 

se efetivada mediante mútuo acordo dos parceiros, por intermédio de documento assinado por 

representantes legalmente constituídos, e com menção expressa de tratar-se de alteração 

introduzida a este instrumento. 

 

6.2. A execução pela empresa parceira de qualquer serviço adicional não previsto no escopo 

deste instrumento ou no projeto selecionado terá validade ou efeito somente se atendidas as 

condições do item anterior. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO DO TERMO DE PARCERIA 

 

7.1. O Termo de Parceria poderá ser rescindido: 

 

(i) Automaticamente se ocorrer qualquer infração ou descumprimento das obrigações 

avençadas neste instrumento, sinalizadas em avaliação específica e não 

regularizadas no prazo de 15 dias; 

(ii) Ou ainda, por qualquer das partes, mediante simples comunicação escrita, feita com 

antecedência mínima de 30 dias, gerando obrigação ou direito a indenização de parte 

a parte, devendo ser pago, nesse caso, o valor correspondente aos serviços 

executados e ainda não remunerados. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO SIGILO 

 

8.1. A empresa parceira, em razão do presente instrumento, obriga-se a manter sigilo absoluto 

sobre os dados individuais, durante a futura execução do Termo de Parceria e após o seu 

término, sobre todas as informações individuais transmitidas e intercambiadas entre si e com 

órgãos e entidades interessados e envolvidos no atendimento do objeto, independentemente de 

serem privilegiados ou não, aplicando-se ainda o sigilo do dado individual em relação à coleta, 

armazenamento, manuseio, intepretação e geração de informações. 



 
 
 

33 
 
 
 

8.2. Entende-se por informações confidenciais toda a informação não conhecida pelo público em 

geral, quer sejam de origem técnica, negocial ou de qualquer outra natureza, manifestadas de 

forma tangível ou intangível. 

 

8.3. O descumprimento da obrigação de sigilo e confidencialidade importará: 

 

(i) Encerramento do Termo de Parceria, se ainda vigente; 

(ii) Em qualquer hipótese e cumulativamente, a responsabilidade civil e criminal, por 

violação de sigilo, em face da ação ou omissão de seus responsáveis; e 

(iii) A adoção de remédios jurídicos e sanções cabíveis. 

 

 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES  

 

9.1. Pela inexecução total do Termo de Parceria, será aplicada à empresa parceira a multa de 

30% (trinta por cento) sobre o valor total do ajuste; 

 

9.2. Pela inexecução parcial do Termo de Parceria, será aplicada à empresa parceira a multa de 

80% (oitenta por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; 

 

9.3. Pelo atraso injustificado a empresa parceira incorrerá em multa diária de 0,1% (um décimo 

por cento) sobre o valor do Termo de Parceria, excluída, quando for o caso, a  parcela  

correspondente aos impostos incidentes, quando destacados no documento fiscal, sendo que a 

aplicação da multa terá início no primeiro dia seguinte ao término do prazo contratual ou de 

execução do serviço; 

 

9.3.1. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serão obrigatoriamente 

considerados inexecução total ou parcial, estando a empresa parceira sujeita as sanções 

previstas nos subitens 9.1 ou 9.2;   
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9.4. As multas a que aludem os subitens anteriores não impedem que a FAUSCS rescinda 

unilateralmente o Termo de Parceria e aplique outras sanções previstas nas Leis Federais e 

Municipais pertinentes que versem sobre contratação pública, a saber:  

 

9.4.1. Advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades.  

 

9.4.1.1. A sanção de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos: 

 

I. Descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou defeitos 

observados na prestação dos serviços; 

II. Outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços 

da Fundação parceira, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 

 

9.4.2. Suspensão temporária do direito de participar de procedimentos de seleção de parceiros 

e celebrar parceria com a FAUSCS, pelo prazo de até dois anos, quando da inexecução 

contratual sobrevier prejuízo para a Fundação; 

 

9.4.3. Declaração de inidoneidade para participar de procedimentos de seleção de parceiros e 

celebrar parceria com a FAUSCS, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 

ou até que seja promovida a reabilitação. 

 

9.4.3.1. Se a empresa parceira deixar de entregar a documentação ou apresentá-la falsamente, 

ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 

na execução do Termo de Parceria, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 

ficará, pelo prazo de até cinco anos, impedida de contratar com a FAUSCS, sem prejuízo das 

multas previstas neste Termo de Parceria e das demais cominações legais. 

 

9.4.4. Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado caracterizando a 

inexecução parcial, a FAUSCS poderá reter preventivamente o valor da multa dos eventuais 

créditos que a empresa parceira tenha direito, até a decisão definitiva, assegurada a ampla 

defesa. 
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9.5. Independentemente das sanções retro citadas, a empresa parceira ficará sujeita, ainda, à 

recomposição das perdas e danos causados à FAUSCS e decorrentes de sua inadimplência, 

bem como arcará com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação ou 

parceria, na hipótese de os demais classificados não aceitarem a contratação pelos mesmos 

preços e prazos fixados pelo inadimplente. 

 

9.6. Serão assegurados nos termos legais os prazos para exercício do direito da ampla defesa e 

do contraditório, na aplicação das sanções. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – COMPLIANCE 

 

10.1. As partes, considerando seus empregados, administradores, estagiários, prepostos e/ou 

subcontratados, assumem e concordam que, para a realização dos serviços, não deverão 

oferecer, efetuar, prometer, autorizar ou aceitar qualquer pagamento ou dar algo de valor, 

incluindo, mas não se limitando a subornos e pagamentos de propina, direta ou indiretamente, 

para qualquer funcionário público ou governamental, oficial da administração pública, órgão da 

administração pública, autoridade regulatória, partido político, candidato e/ou qualquer outra 

pessoa física ou jurídica, a fim de influenciar, induzir ou recompensar qualquer ato, omissão ou 

decisão, de forma a assegurar ou obter uma vantagem imprópria ou indevida, ou obter ou reter 

negócios, e deverão cumprir todas as leis e regulamentações de anticorrupção e antissuborno 

aplicáveis. Os parceiros e seus empregados, administradores, estagiários, prepostos e/ou 

subcontratados não devem efetuar qualquer pagamento ou oferecer qualquer presente e/ou 

vantagem a um terceiro envolvido na prestação dos serviços. 

 

10.2. Não obstante qualquer disposição em contrário, os parceiros poderão imediatamente 

rescindir o Termo de Parceria, caso tomem ciência ou tenham evidências suficientes para 

acreditar que a outra parte ou qualquer de seus subcontratados tenham violado qualquer das 

disposições da cláusula. Em caso de rescisão nos termos desta cláusula, a parte infratora não 

fará jus a qualquer indenização por conta de tal rescisão. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESPONSABILIDADE ÉTICA E SOCIAL 

 

11.1. Os parceiros, na execução das atividades relacionadas ao presente Termo de Parceria, 

comprometem-se a: 

 

(i) Não utilizar mão de obra em condição de trabalho degradante, bem como, não adotar 

práticas de trabalho análogo ao escravo e trabalho ilegal de crianças e adolescentes; 

 

(ii) Não empregar menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz a partir de 

14 anos de idade, nos termos da legislação aplicável; e 

 

(iii) Não empregar adolescentes entre 16 e 18 anos de idade em locais prejudiciais à sua 

formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem como em locais e 

serviços perigosos ou insalubres, em horários que não permitam a frequência à escola e ou, 

ainda, em horário noturno, considerando este o período compreendido entre 22h e 5h. 

 

11.2. Os parceiros comprometem-se a proteger e preservar o meio ambiente, bem como prevenir 

práticas danosas ao meio ambiente, executando seus serviços em observância aos atos legais, 

normativos e administrativos relativos à área de meio ambiente e correlatas, emanadas das 

esferas Federal, Estadual e Municipal, incluindo, mas não limitando ao cumprimento da Lei 

Federal n.º 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente) e da Lei n.º 9.605/98 (Lei dos Crimes 

Ambientais). 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

12.1. Este instrumento não estabelece qualquer vínculo empregatício ou responsabilidade 

solidária ou subsidiária, entre a Fundação e os colaboradores ou prepostos da empresa parceira, 

sendo esta a única responsável como empregadora e por todas as despesas com esse pessoal, 
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inclusive encargos decorrentes da legislação vigente, trabalhistas, previdenciárias ou 

securitários, inclusive a reparação de danos civis causados por acidente de trabalho. 

 

12.2. Os parceiros se responsabilizam por todas as informações que prestarem para a execução 

do objeto do presente instrumento e seus aditivos. Quaisquer informações prestadas por eles, 

que vierem a ser avaliadas como falsas ou indutivas a erro, poderão ser causa de rescisão do 

instrumento, pela parte inocente, na forma determinada neste Termo de Parceria. 

 

12.3. A aceitação, a qualquer tempo, por quaisquer dos parceiros, do não cumprimento das 

cláusulas ou condições estabelecidas neste instrumento, será interpretada como mera 

liberalidade, não implicando em novação ou na renúncia do direito de exigir o fiel cumprimento 

das obrigações ora pactuadas.  

 

12.4. Toda e qualquer comunicação entre os parceiros, bem como notificações, somente poderão 

ser formalizadas por escrito, via e-mail ou carta protocolada, e endereçadas conforme indicado 

no preâmbulo, reputando-se efetuadas na data de seu recebimento. 

 

12.5. As cláusulas e termos do presente instrumento prevalecem sobre qualquer outro acordo 

estabelecido entre os parceiros, a partir da sua assinatura. 

 

12.6. O caso fortuito e a força maior, em conjunto ou isoladamente, serão interpretados e levados 

em consideração para efeitos indenizatórios caso quaisquer dos parceiros tenha concorrido para 

o prejuízo. 

 

12.7. Os parceiros declaram estar cientes dos termos da Lei n.º 13.709/18, que regula as 

atividades de tratamento de dados pessoais em território nacional, seguindo suas disposições 

para fins deste Termo de Parceria.  

 

12.8. Posteriormente à execução dos trabalhos e ao pagamento total do preço acordado em cada 

termo aditivo, dar-se-á o encerramento do respectivo projeto, nada mais podendo relativamente 

a ele ser exigido entre os parceiros. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

 

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, com expressa 

renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para toda e qualquer ação oriunda 

deste ajuste e que não possa ser resolvida de comum acordo entre as partes. 

 

13.2. E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em 2(duas) vias 

de igual teor e forma, perante a presença de 2(duas) testemunhas. 

 

São Caetano do Sul, XX de março de 2023. 

 

FAUSCS - FUNDACAO DE APOIO À 

UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL 

 

___________________________________________ 

RICARDO EUGÊNIO MARIANI BURDELIS 

Diretor Presidente 

 

 

EMPRESA PARCEIRA: 

 

_________________________________________ 

 

Sócio(a) Administrador(a) 

 

 

Testemunhas: 

 

                                             

TESTEMUNHA 1                 TESTEMUNHA 2 

RG xx.xxx.xxx-x      RG xx.xxx.xxx-x 


