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Credenciamento n° 007/2022  

Pedido de Compras nº 47388-22 

PREÂMBULO 

Considerando: 

a) o art. 207 da Constituição Federal e arts. 53 e 54 da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional – LDB), que asseguram às universidades autonomia didático-científica, 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial; 

b) a Lei do Estado de São Paulo nº 10.882/2001, que autoriza as universidades paulistas a 

priorizarem as respectivas fundações de apoio na celebração de convênios; 

c) a Lei nº 10.973/2004, art. 18 e o Decreto Paulista nº 62.817/2017, art. 11 e ss., que autorizam as 

Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação do Estado de São Paulo – ICTESP´s a 

delegarem às suas Fundações de Apoio a gestão de seus recursos; 

d) a Deliberação CONSU-A/UNICAMP nº 012/2018, que regulamenta os convênios 

administrativos a serem firmados com a FUNCAMP; 

e) o Convênio de Cooperação Técnica Científica, Cultural e de Assistência Administrativa firmado 

entre UNICAMP e FUNCAMP (1000), 14/09/2018, visando a conjugação de esforços e recursos 

para o desenvolvimento e promoção de cultura, ensino, pesquisa e prestação de serviços à 

comunidade; 

f) o Convênio ou Termo Aditivo identificado no subitem 2.1 abaixo, cujo objeto é – dentre outros – 

a administração, pela FUNCAMP, de recursos de interesse da Unidade Acadêmica ou 

Administrativa/Centro ou Núcleo de Pesquisa da UNICAMP; 

g) que o mencionado Convênio/Termo Aditivo não possui personalidade jurídica para exercer 

direitos e assumir obrigações; 

h) que a FUNCAMP é pessoa jurídica de direito privado com a finalidade de (i) proporcionar à 

UNICAMP recursos humanos e materiais para o atendimento de necessidades e objetivos 

econômicos, sociais, pedagógicos, assistenciais, previdenciários e culturais da comunidade e 

colaborar na realização de pesquisa científica, de ensino e no desenvolvimento institucional da 

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP; (ii) colaborar para o desenvolvimento 

tecnológico, a proteção e preservação do meio ambiente; e (iii) desenvolver atividades dirigidas 

à saúde no interesse de Hospitais Públicos, Universitários ou não, ao ensino, à pesquisa, 

tecnologia e assistência social; 

i) que a FUNCAMP deve observar, em suas atividades, os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade, previstos no art. 3º, inc. V, 

de seu Estatuto Social; 

j) que a FUNCAMP contrata fornecimento de bens, prestação de serviços e pessoal segundo 

políticas próprias, aprovadas por seu Conselho Curador e registradas no Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, após aprovação da Curadoria de Fundações do Ministério Público do Estado 

de São Paulo em Campinas; e 

k) que a FUNCAMP possui estrutura física, humana e de informática, concentrando gestão de 

compras e pessoal, com reflexo para redução de custos com despesas indivisíveis em razão da 

escala, bem como tem experiência de 40 anos na gestão de convênios de interesse da 

UNICAMP; 

A Fundação de Desenvolvimento da UNICAMP – FUNCAMP, fundação de direito privado (art. 1º, 

Estatuto Social), criada por escritura pública e mantida com recursos próprios, sem atribuição de qualquer 

titularidade de poderes públicos, que desenvolve atividades abertas à iniciativa privada, estando sujeita, 

portanto, ao regime jurídico de direito privado (nesse sentido, STF, ADI1.923/DF, ADI191-4/RS, 

http://www.funcamp.unicamp.br/


 

 
 

 

 

 

Av. Érico Veríssimo, 1251, Parque II do Polo de Alta Tecnologia - Distrito de Barão Geraldo - Caixa Postal 6078 - CEP 13083-970 - Campinas/SP 

Fone: (19) 3521-2700 - www.funcamp.unicamp.br                                

 

 

2 

MS24.427-5/DF, AgRg em MS32.703/DF), torna público que realizará Credenciamento para 

contratação de prestação de serviços. 

Os pedidos de credenciamento poderão ser apresentados a qualquer tempo, pelo site da internet abaixo 

indicado ou na Av. Érico Veríssimo, 1251, Parque II do Polo de Alta Tecnologia - Distrito de Barão 

Geraldo, Cep: 13.083-851, Município de Campinas, Estado de São Paulo ou por mensagem eletrônica 

para o endereço credenciamento@funcamp.unicamp.br. 

Este procedimento de contratação se processará seguindo os parâmetros da presente oferta pública e da 

Política de Aquisições e Contratações da FUNCAMP, disponível em sua página na internet 

(https://www.funcamp.unicamp.br/portal/Home/Publicacoes) e no endereço acima. 

1. Disposições Preliminares 

1.1. A oferta pública e anexos estão disponíveis para consulta e extração de cópias na página da 

FUNCAMP na internet (http://www.funcamp.unicamp.br) e no endereço de sua sede. 

1.2. As regras desta oferta pública serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a 

igualdade de oportunidade entre os participantes e desde que não comprometam o interesse público, 

a finalidade e a segurança da contratação. 

1.3. Qualquer pessoa poderá solicitar, por escrito, esclarecimentos, providências ou impugnar o 

Credenciamento. 

1.3.1. O pedido será dirigido ao Gerente de Compras da FUNCAMP, mediante protocolo na sede da 

FUNCAMP, no horário das 08h30m às 17h30m, ou através do endereço eletrônico 

credenciamento@funcamp.unicamp.br. 

1.3.2. As impugnações enviadas por mensagem eletrônica serão recebidas e conhecidas desde que 

enviadas em extensão “PDF” e assinadas mediante certificado digital ou outro meio que assegure 

a idoneidade do documento ou desde que os originais sejam apresentados em até 1 (um) dia útil 

contado da data do término do prazo. 

1.3.3. O Gerente de Compras decidirá no prazo de 01 (um) dia útil e disponibilizará as respostas na 

página da FUNCAMP na internet. 

1.3.4. Acolhido o pedido contra a oferta pública, uma nova corrigida será expedida. 

1.4. Os esclarecimentos prestados e as decisões sobre eventuais impugnações serão disponibilizados na 

página da FUNCAMP na internet e encaminhados aos que tenham manifestado interesse no presente 

procedimento de contratação. 

2. Do Objeto 

2.1. O objeto deste edital é a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos médicos 

na especialidade de medicina Enfermarias Clínicas, de acordo com as especificações detalhadas 

contidas no Memorial Descritivo/Anexo I, destinados à FUNCAMP/Convênio 411-AIU/HC/Apoio 

Institucional, cujos recursos financeiros serão onerados com a correspondente despesa. 

2.2. O valor a ser pago pelos serviços consta do Anexo I. 

2.3. A FUNCAMP é pessoa jurídica de direito privado que apenas administra recursos de convênios de 

interesse da UNICAMP – esta sim, de direito público – de modo que a Fundação está sujeita ao 

regime jurídico de direito privado, ainda que preste contas às instâncias competentes dos recursos 

públicos administrados (Ministério Público, agentes financiadores, etc). 

2.4. A contratação objeto desta oferta pública será firmada pela FUNCAMP em cumprimento ao 

objetivo institucional da Fundação de colaborar com a Universidade Estadual de Campinas – 

UNICAMP, no caso, administrando recursos financeiros extra-orçamentários, humanos e materiais 

de interesse da unidade acadêmica ou administrativa da UNICAMP indicada no nome do convênio 

acima. 

http://www.funcamp.unicamp.br/


 

 
 

 

 

 

Av. Érico Veríssimo, 1251, Parque II do Polo de Alta Tecnologia - Distrito de Barão Geraldo - Caixa Postal 6078 - CEP 13083-970 - Campinas/SP 

Fone: (19) 3521-2700 - www.funcamp.unicamp.br                                

 

 

3 

2.5. A unidade acadêmica ou administrativa da UNICAMP acima indicada é a responsável pelo poder de 

decisão quanto à conveniência e oportunidade da contratação, bem como a fixação dos parâmetros 

de ordem técnica pertinentes ao objeto contratado, na pessoa do Executor do Convênio, nomeado 

pela UNICAMP como ordenador de despesas e cujas responsabilidades estão normatizadas pela 

Resolução GR/UNICAMP nº 45/2008, cabendo a FUNCAMP a gestão dos recursos financeiros, 

humanos e materiais e a prestação de contas, no entanto, sob o regime jurídico de direito privado, 

por tratar-se de fundação de direito privado. 

2.6. A relação UNICAMP-FUNCAMP está fundamentada no art. 207 da Constituição Federal, na Lei nº 

9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB), arts. 53 e 54, na Lei do Estado 

de São Paulo nº 10.882/2001, na Lei nº 10.973/2004, art. 18, no Decreto Paulista nº 62.817/2017, 

art. 11 e ss., na Deliberação CONSU-A/UNICAMP 012/2018, no Convênio de Cooperação Técnica 

Científica firmado entre UNICAMP e FUNCAMP e no respectivos Termos Aditivos, sob as ordens 

do respectivo Executor, docente da UNICAMP formalmente nomeado pela Universidade. 

Lista de Anexos 

I. Especificações do Objeto; 

II. Modelos; 

III. Minuta de Contrato; 

3. Das Condições para Participação 

3.1. Poderão participar deste procedimento de contratação pessoas jurídicas que atenderem as 

condições deste Edital e seus Anexos. 

3.2. Não será permitida a participação de pessoas, direta ou indiretamente: 

3.2.1. que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto deste procedimento de 

contratação; 

3.2.2. com falência ou insolvência judicialmente decretadas; 

3.2.3. em dissolução ou em liquidação; 

3.2.4. inadimplentes com suas obrigações assumidas perante a FUNCAMP, por ela punidas com 

suspensão temporária do direito de licitar e contratar consigo ou com a Administração Pública, 

assim como as por esta declaradas inidôneas; 

3.2.5. pessoas jurídicas integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 

tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 

tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 

interesse econômico em comum; 

3.2.6. reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição. 

3.2.7. o(s) autor(es) do(s) projeto(s) executivo(s) ou pessoas jurídicas que, isoladamente ou em 

consórcio, sejam responsáveis pela elaboração dos projetos executivos ou da qual o autor do 

projeto seja dirigente, gerente, acionista detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com 

direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

4. Da Habilitação e Qualificação 

4.1. As interessadas deverão apresentar a seguinte documentação para serem credenciadas: 

Habilitação Jurídica 

4.1.1. Para Pessoa Jurídica: ato constitutivo da pessoa jurídica, acompanhado das alterações 

posteriores, ou consolidado, e ata de eleição dos atuais administradores – se nomeados ou eleitos 

em instrumento separado – devidamente registrados no órgão competente. 

 

http://www.funcamp.unicamp.br/
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Habilitação Fiscal e Trabalhista 

4.2.1. Para Pessoa Jurídica: 

a) prova de inscrição da participante no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda – CNPJ/Ministério da Economia; 

b) prova de regularidade da participante perante a Fazenda Federal relativa aos Tributos 

Federais e a Dívida Ativa da União e dos encargos sociais instituídos por lei em 

favor da Seguridade Social (CND); 

c) prova de regularidade da participante nos recolhimentos fundiários (FGTS) geridos pela 

Caixa Econômica Federal (CRF); 

d) prova de inscrição da participante no cadastro de contribuintes municipal, conforme o 

ramo de sua atividade e o objeto em contratação; 

e) prova de regularidade da participante perante a fazenda municipal, conforme o ramo de 

sua atividade e o objeto em contratação (CND); 

f) prova de regularidade da participante perante a Justiça do Trabalho (CNDT); 

Qualificação Econômico-Financeira 

4.3.1. certidão negativa de falência (pessoa jurídica), expedida pelo cartório distribuidor da comarca da 

justiça estadual da sede da participante, emitida no máximo 90 (noventa) dias antes da data do 

pedido de credenciamento; 

Qualificação Técnica  

4.4.1. Registro em Conselho de Classe do Estado de São Paulo. 

4.4.2. Cópia do certificado ou diploma de conclusão do curso superior de Medicina. 

4.4.3. Cópia do comprovante de Residência / Título de Especialista ou de estar cursando Residência 

em: Clínica Médica, suas sub-especialidades e áreas afins.       

Demais Documentos  

4.5.1. Para Pessoa Jurídica: 

a) declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme o 

modelo do Anexo II deste Edital; 

b) declaração de cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal/1988 

(trabalho de menores de idade, observada a Lei nº 9.854/1999), conforme o modelo do 

Anexo II deste Edital; 

4.6. Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, autenticada 

por cartório competente, ou cópia simples acompanhada do original para que seja autenticada pelo 

Gerente de Compras ou por um dos membros da sua equipe no ato de sua apresentação ou com a 

indicação do site para validação. 

4.7. A documentação relacionada nos subitens 4.1.1 e 4.2.1. (jurídica e fiscal) poderá ser substituída por 

prova de inscrição da participante, pertinente à categoria do objeto deste procedimento de 

contratação e válida, no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo – CAUFESP, 

cujas instruções para obtenção podem ser consultadas no site de licitações da UNICAMP, no 

endereço http://www.dga.unicamp.br/forn/fornecedores.html ou outro cadastro do gênero, emitido 

por órgão ou entidade pública (SICAF, etc). 

4.7.1. A verificação se dará mediante consulta on line, devendo o resultado ser anexado ao processo. 

4.7.2. Caso nos registros cadastrais conste algum documento com prazo de validade vencido, a 

participante deverá anexar comprovante com os respectivos prazos atualizados. 

http://www.funcamp.unicamp.br/
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4.8. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em 

nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz. 

5. Da Assinatura do Instrumento Contratual 

5.5. Recebida a documentação de habilitação e qualificação, a FUNCAMP convocará a interessada por 

mensagem eletrônica para assinatura do Contrato em sistema eletrônico. 

5.5.1. No valor do serviço indicado no Anexo I estão incluídos todos os custos e despesas, tais como: 

custos diretos e indiretos, tributos incidentes, frete, seguro, embalagens, lucro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto em contratação. 

5.5.2. As interessadas arcarão com todos os custos relativos à elaboração de suas propostas, não 

recaindo sobre a FUNCAMP quaisquer ônus de caráter indenizatório, independentemente do 

resultado do procedimento de contratação. 

5.5.3. Não serão admitidas alegações posteriores de enganos, erros ou distrações na apresentação das 

propostas, de desconhecimento do objeto, bem como de dificuldades técnicas não previstas, em 

especial, para justificar pedidos de acréscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações de 

qualquer natureza. 

5.5.4. O pedido de credenciamento implica pleno conhecimento e aceitação das condições 

estipuladas na Política de Aquisições e Contratações da FUNCAMP e nesta oferta pública e 

seus anexos, os quais serão parte integrantes do Contrato independente de transcrição. 

5.6. A CONTRATADA se obriga a manter, no momento da assinatura do contrato e durante toda a sua 

execução, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas neste procedimento, apresentando documentação revalidada se, 

no curso da contratação, algum documento perder a validade. 

6. Das Disposições Finais 

6.5. A FUNCAMP poderá cancelar este procedimento, a seu próprio critério ou por provocação de 

qualquer pessoa, por ilegalidade, sempre que forem constatados vícios no procedimento, ou por 

considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e 

fundamentado. 

6.5.1. O cancelamento da oferta pública induz à do contrato ou instrumento equivalente. 

6.5.2. As participantes não terão direito à indenização em decorrência do cancelamento do 

procedimento de contratação, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos 

encargos que tiver suportado no cumprimento da contratação. 

6.6. Os casos omissos do presente edital serão solucionados pela Gerência da FUNCAMP. 

6.7. Para dirimir as questões oriundas da presente oferta pública, não resolvidas extrajudicialmente, é 

competente o Foro da Comarca de Campinas, por mais privilegiado que outro seja. 

6.8. O resultado da presente oferta pública será divulgada no endereço eletrônico 

www.funcamp.unicamp.br. 
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Campinas, 16 de maio de 2022. 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

Giovana Regina Nascimento Emiliano 

Núcleo de Gestão de Projetos - Compras 

Fundação de Desenvolvimento da UNICAMP - FUNCAMP 

http://www.funcamp.unicamp.br/
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Credenciamento n° 007/2022  

Pedido de Compras nº 47388-22 

ANEXO I. 
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Credenciamento n° 007/2022  

Pedido de Compras nº 47388-22 

ANEXO II. Modelos 

Para Pessoa Jurídica: 

a) DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES 

A pessoa jurídica (nome da proponente), inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/0000-00, com 

Inscrição Estadual nº 000.000.000-00, neste ato representada por seu representante legal o(a) Sr.(ª) (nome 

do representante legal) que esta subscreve, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º 00.000.000-0, 

inscrito(a) no CPF/MF sob n.º 000.000.000-00, DECLARA que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

Local e data 

 

 

______________________________________________________ 

(nome/denominação social da proponente) 

 

 

Para Pessoa Jurídica: 

b) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

A pessoa jurídica e/ou física (nome da proponente), inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/0000-00, 

com Inscrição Estadual nº 000.000.000-00, neste ato representada por seu representante legal o(a) Sr.(ª) 

(nome do representante legal) que esta subscreve, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º 

00.000.000-0, inscrito(a) no CPF/MF sob n.º 000.000.000-00, DECLARA, para fins de participação no 

CREDENCIAMENTO n° 007/2022 que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua 

habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Local e data 

 

 

______________________________________________________ 

(nome/denominação social da proponente) 

http://www.funcamp.unicamp.br/
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Credenciamento n° 007/2022 

Pedido de Compras nº 47388-22 

ANEXO III. Minuta de Contrato 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 007/2022 

Pelo presente instrumento, de um lado a Fundação de Desenvolvimento da UNICAMP – FUNCAMP, 

fundação de direito privado, instituída por escritura pública outorgada perante o 4º Tabelião de Notas da 

Comarca de Campinas, encartada no Livro 286, Folha 053, datada de 31/05/1977, cujos Estatutos foram 

registrados no 1º Oficial de Registro de Pessoa Jurídica de Campinas/SP sob o Microfilme nº 49.184, com 

sede na Av. Érico Veríssimo, 1251, Parque II do Polo de Alta Tecnologia - Distrito de Barão Geraldo, 

Campinas/SP, CEP 13083-851, e-mail: credenciamento@funcamp.unicamp.br; telefone: (19) 3521-2717, 

inscrita no CNPJ/MF sob nº 49.607.336/0001-06, Inscrição Estadual (São Paulo) isenta; Inscrição 

Municipal (Campinas) nº 25808-3, credenciada como Fundação de Apoio da Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP) conforme Resolução Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 

Tecnologia e Inovação - SDECTI/SP nº 41/2018, neste ato representada por seu Diretor Executivo Prof. 

Dr. Orival Andries Junior , doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado, PRESTADORES 

DE SERVIÇOS identificados em termos de adesão ao presente contrato, doravante denominados 

CONTRATADOS; 

Considerando: 

a) o art. 207 da Constituição Federal e arts. 53 e 54 da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional – LDB), que asseguram às universidades autonomia didático-científica, 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial; 

b) a Lei do Estado de São Paulo nº 10.882/2001, que autoriza as universidades paulistas a 

priorizarem as respectivas fundações de apoio na celebração de convênios; 

c) a Lei nº 10.973/2004, art. 18 e o Decreto Paulista nº 62.817/2017, art. 11 e ss., que autorizam as 

Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação do Estado de São Paulo – ICTESP´s a 

delegarem às suas Fundações de Apoio a gestão de seus recursos; 

d) a Deliberação CONSU-A/UNICAMP nº 012/2018, que regulamenta os convênios 

administrativos a serem firmados com a FUNCAMP; 

e) o Convênio de Cooperação Técnica Científica, Cultural e de Assistência Administrativa firmado 

entre UNICAMP e FUNCAMP (1000), 14/09/2018, visando a conjugação de esforços e recursos 

para o desenvolvimento e promoção de cultura, ensino, pesquisa e prestação de serviços à 

comunidade; 

f) o Convênio ou Termo Aditivo identificado no subitem 2.1 abaixo, cujo objeto é – dentre outros – 

a administração, pela FUNCAMP, de recursos de interesse da Unidade Acadêmica ou 

Administrativa/Centro ou Núcleo de Pesquisa da UNICAMP; 

g) que o mencionado Convênio/Termo Aditivo não possui personalidade jurídica para exercer 

direitos e assumir obrigações; 

h) que a FUNCAMP é pessoa jurídica de direito privado com a finalidade de (i) proporcionar à 

UNICAMP recursos humanos e materiais para o atendimento de necessidades e objetivos 

econômicos, sociais, pedagógicos, assistenciais, previdenciários e culturais da comunidade e 

colaborar na realização de pesquisa científica, de ensino e no desenvolvimento institucional da 

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP; (ii) colaborar para o desenvolvimento 

tecnológico, a proteção e preservação do meio ambiente; e (iii) desenvolver atividades dirigidas 

à saúde no interesse de Hospitais Públicos, Universitários ou não, ao ensino, à pesquisa, 

tecnologia e assistência social; 
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i) que a FUNCAMP deve observar, em suas atividades, os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade, previstos no art. 3º, inc. V, 

de seu Estatuto Social; 

j) que a FUNCAMP contrata fornecimento de bens, prestação de serviços e pessoal segundo 

políticas próprias, aprovadas por seu Conselho Curador e registradas no Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, após aprovação da Curadoria de Fundações do Ministério Público do Estado 

de São Paulo em Campinas; e 

k) que a FUNCAMP possui estrutura física, humana e de informática, concentrando gestão de 

compras e pessoal, com reflexo para redução de custos com despesas indivisíveis em razão da 

escala, bem como tem experiência de 40 anos na gestão de convênios de interesse da 

UNICAMP; 

resolvem as PARTES celebrar o presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições, decorrente 

da oferta pública de contratação objeto do Credenciamento n° 007/2022  

Pedido de Compras nº 47388-22. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto 

1.1. O objeto deste edital é a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços contínuos 

médicos na especialidade de medicina Enfermarias Clínicas, de acordo com as especificações 

detalhadas contidas no Memorial Descritivo/Anexo I, destinados à FUNCAMP/Convênio 411-

AIU/HC/Apoio Institucional, cujos recursos financeiros serão onerados com a correspondente 

despesa. 

1.2. A FUNCAMP é pessoa jurídica de direito privado que apenas administra recursos de convênios de 

interesse da UNICAMP – esta sim, de direito público – de modo que a Fundação está sujeita ao 

regime jurídico de direito privado, ainda que preste contas às instâncias competentes dos recursos 

públicos administrados (Ministério Público, agentes financiadores, etc). 

1.3. A contratação objeto deste contrato é firmada pela FUNCAMP em cumprimento ao objetivo 

institucional da Fundação de colaborar com a Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, no 

caso, administrando recursos financeiros extra-orçamentários, humanos e materiais de interesse da 

unidade acadêmica ou administrativa da UNICAMP indicada no nome do convênio acima. 

1.4. A unidade acadêmica ou administrativa da UNICAMP acima indicada é a responsável pelo poder de 

decisão quanto à conveniência e oportunidade da contratação, bem como a fixação dos parâmetros de 

ordem técnica pertinentes ao objeto contratado, na pessoa do Executor do Convênio, nomeado pela 

UNICAMP como ordenador de despesas e cujas responsabilidades estão normatizadas pela 

Resolução GR/UNICAMP nº 45/2008, cabendo a FUNCAMP a gestão dos recursos financeiros, 

humanos e materiais e a prestação de contas, no entanto, sob o regime jurídico de direito privado, por 

tratar-se de fundação de direito privado. 

1.5. A relação UNICAMP-FUNCAMP está fundamentada no art. 207 da Constituição Federal, na Lei nº 

9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB), arts. 53 e 54, na Lei do Estado 

de São Paulo nº 10.882/2001, na Lei nº 10.973/2004, art. 18, no Decreto Paulista nº 62.817/2017, art. 

11 e ss., na Deliberação CONSU-A/UNICAMP 012/2018, no Convênio de Cooperação Técnica 

Científica firmado entre UNICAMP e FUNCAMP e no respectivos Termos Aditivos, sob as ordens 

do respectivo Executor, docente da UNICAMP formalmente nomeado pela Universidade. 

1.6. Os serviços contratados são exclusivamente técnicos e serão realizados como o CONTRATADO 

definir, com autonomia e nos termos do artigo 593 e seguintes do Código Civil. 

CLÁUSULA SEGUNDA – Da Vigência 

2.1. O presente contrato tem prazo de vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, 

caso não haja manifestação em contrário de qualquer das partes. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – Do Valor do Contrato 

3.1. O preço a ser pago pelo serviço prestado é o descrito no Memorial Descritivo Anexo à oferta de 

contratação objeto do Credenciamento n° 007/2022, Pedido de Compras nº 47388-22. 

3.2. No valor definido nesta cláusula está incluída a única e completa remuneração para o objeto deste 

contrato, abrangendo todas as despesas de custos, mão-de-obra, transportes, refeições, 

equipamentos, cargas, armazenagens, seguros, encargos sociais e trabalhistas, bem como segurança 

do trabalho, limpeza durante a execução dos serviços, tributos de qualquer natureza, benefícios e 

acréscimos decorrentes de trabalhos executados em horas extraordinárias e quaisquer outras 

despesas direta ou indiretamente relacionadas com a execução total dos serviços, de modo a 

constituir a única contraprestação pela execução do objeto contratual. 

3.3. O valor do contrato, quando for o caso, será reajustado pela variação apresentada pelo Índice de 

Preços ao Consumidor - IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE, com 

observância à legislação vigente, a cada período de um ano após a apresentação da proposta, 

mediante requerimento da CONTRATADA. 

3.1.1. Para efeito do cálculo da parcela a ser reajustada, será utilizada a seguinte fórmula: 

R = P0 [ (IPC) -1] 

 IPC0 

onde: 

R = Valor do reajuste 

P0 = Preço a ser reajustado 

IPC = Índice de Preços ao Consumidor da FIPE correspondente ao mês do reajuste 

IPC0 = Índice de Preços ao Consumidor da FIPE referente ao mês da data do recebimento da 

proposta da Contratada ou do mês correspondente ao do início da última anuidade. 

CLÁUSULA QUARTA – Dos Recursos Financeiros 

4.1. Os recursos financeiros para a execução deste contrato são provenientes do Convênio/Termo 

Aditivo indicado na Cláusula 1ª. 

CLÁUSULA QUINTA – Da Medição 

5.1. Após o término de cada período mensal, a CONTRATADA enviará à CONTRATANTE, ou à 

pessoa por ela indicada, relatório contendo os quantitativos totais mensais das horas trabalhadas. 

5.2. A CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, na hipótese de glosas e/ou incorreções de 

valores, a correspondente retificação objetivando a emissão da nota fiscal/fatura. 

5.3. Caso sejam constatadas inadequações, falhas ou incorreções no serviço, fica a CONTRATADA 

obrigada a efetuar as correções necessárias, sem ônus para a CONTRATANTE. 

5.4. Após a conferência dos quantitativos e valores apresentados, o CONTRATANTE atestará a medição 

mensal o que autoriza a CONTRATADA a faturar o valor aprovado e emitir a correspondente 

fatura. 

5.5. A CONTRATADA deverá enviar, junto com os documentos de cobrança, documentos 

demonstrando a regularidade de pagamentos de tributos e à sócios e empregados envolvidos no 

objeto contratual, tais como certidões de regularidade perante a Fazenda Nacional e FGTS, guia de 

recolhimento da previdência social e do FGTS, comprovantes de pagamentos de salários e pro 

labore e relação dos sócios e empregados que prestaram o serviço, SEFIP e respectivo protocolo de 

transmissão. 

CLÁUSULA SEXTA – Do Recebimento do Objeto Contratual 

6.1. O objeto deste contrato será recebido provisoriamente no ato de entrega, desde que não haja 

qualquer impropriedade explícita no objeto contratual. 
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6.2. O recebimento definitivo dar-se-á 10 (dez) dias, desde que evidenciada a adequação do objeto 

contratual aos termos do contrato e desde que não se verifiquem defeitos ou imperfeições. 

6.3. Caso sejam constatadas inadequações, falhas ou incorreções no serviço, fica o CONTRATADO 

obrigado a efetuar as correções necessárias, sem ônus à CONTRATANTE. 

6.4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui as responsabilidades civil e penal do 

CONTRATADO. 

CLÁUSULA SÉTIMA - Do Pagamento 

7.1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do CONTRATADO ou por ordem 

bancária, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados do recebimento da nota fiscal ou fatura, 

acompanhados de cada medição aprovada. 

7.1.1. Na hipótese de irregularidades no objeto, no todo ou em parte, a contagem do prazo para 

pagamento iniciar-se-á a partir da data do seu saneamento. 

7.1.2. É condição suspensiva do prazo para pagamento a existência de qualquer obrigações do 

CONTRATADO em face da CONTRATANTE ou de terceiros e que repercutam no patrimônio da 

CONTRATANTE. 

7.4. A CONTRATANTE reterá, do preço do serviço referente ao objeto deste instrumento prestado por 

pessoa jurídica: 

7.4.1. 11% (onze por cento) do valor destacado com o título “RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE 

SOCIAL”, em atendimento ao artigo 31 da Lei Federal nº 8.212, de 24.07.91. 

7.4.2. 6,15% (seis vírgula quinze por cento) do valor destacado com o título “RETENÇÃO DE 

TRIBUTOS FEDERAIS em cumprimento aos artigos 29 a 31 da Lei Federal 10.833/2003. 

7.4.3. Até 5% (cinco por cento) do valor destacado com o título “RETENÇÃO DE ISS”, nos termos da 

Legislação do Município de Campinas. 

7.5. Na falta de destaque, fica a critério da CONTRATANTE proceder a retenção e o recolhimento 

devidos sobre o valor bruto do documento de cobrança ou devolvê-lo ao CONTRATADO. 

7.6. Caso o CONTRATADO já tenha feito algum recolhimento para a Seguridade Social, ou sofrido 

alguma retenção, deverá apresentar respectiva declaração ou comprovante. 

7.7. Os valores correspondentes às eventuais perdas e danos provocados pelo CONTRATADO e/ou seus 

prepostos e das multas contratuais que lhe forem aplicadas serão objetos de desconto do pagamento, 

desde já por ele autorizado. 

7.8. É expressamente vedada a colocação do crédito da CONTRATADA em cobrança ou negociação do 

respectivo título (cláusula não à ordem), inclusive mediante endosso ou cessão de crédito. 

CLÁUSULA OITAVA – Das Obrigações das Partes 

8.1. São obrigações do CONTRATADO: 

8.1.1. Guardar completo sigilo com relação às informações obtidas no desenvolvimento das atividades, 

objeto da contratação, sendo vedada, sem autorização por escrito, a divulgação de quaisquer 

dados relativos ao objeto do presente contrato. 

8.1.2. Responder civil e criminalmente pelas informações prestadas, responsabilizando-se pelo 

ressarcimento de perdas e danos causados nos termos da legislação em vigor. 

8.1.3. Iniciar a execução do objeto contratual imediatamente após liberação do início dos trabalhos por 

parte da CONTRANTE ou pessoa por ela indicada, observada a indicação técnica, critérios 

estabelecidos, modificações e materiais indicados. 

8.1.4. Responsabilizar-se por todo o planejamento das suas atividades, nos seus aspectos 

administrativos e técnicos, conforme cronograma físico-financeiro. 
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8.1.5. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta. 

8.1.6. Permitir à Equipe da CONTRATANTE ou da Unidade Acadêmica ou Administrativa/Centro ou 

Núcleo de Pesquisa da UNICAMP acesso aos serviços em execução, bem como apresentar 

relatório de execução dos serviços sempre que solicitado pela CONTRANTE ou pessoa por ela 

indicada. 

8.1.7. Dar prévio conhecimento à CONTRANTE ou pessoa por ela indicada das ocorrências nas fases 

do serviço, a fim de se obter o melhor rendimento sem prejuízo da boa execução do mesmo. 

8.1.8. Comunicar à CONTRANTE ou pessoa por ela indicada, por escrito, toda e qualquer ocorrência 

de obstáculos e imprevistos durante os serviços, bem como a alteração da programação inicial, à 

qual cabe opinar e autorizar sobre os mesmos. 

8.1.9. Informar, pessoalmente ou por terceiros, a CONTRANTE ou pessoa por ela indicada, com a 

maior brevidade possível, bem como assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas 

necessárias, em caso de acidente ou mal súbito. 

8.1.10. Responsabilizar-se pelo seu transporte e alimentação. 

8.1.11. Não impor quaisquer dificuldades ao desenvolvimento das atividades da Unidade Acadêmica ou 

Administrativa/Centro ou Núcleo de Pesquisa da UNICAMP, para execução de outros serviços 

de pessoas jurídicas contratadas pela CONTRATANTE, simultaneamente e para o mesmo local, 

distintos daqueles abrangidos pelas suas atividades. 

8.1.12. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da realização da 

contratação. 

8.1.13. Reparar, por sua conta, os danos causados à CONTRATANTE e à terceiros em decorrência do 

objeto contratual, ressalvadas as despesas correspondentes a danos e perdas resultantes de atos 

da CONTRATANTE ou de seus prepostos. 

8.1.14. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, no prazo fixado 

pela CONTRANTE ou pessoa por ela indicada, os serviços que possuírem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução. 

8.1.15. Suspender a realização de serviços caso assim determinado pela Equipe da Unidade Acadêmica 

ou Administrativa/Centro ou Núcleo de Pesquisa da UNICAMP em decorrência de relevante 

razão de ordem técnica, de segurança ou por motivo de inobservância ou desobediência de 

ordens e instruções desta, bem como responder pelos ônus a que der causa. 

8.1.16. Responder integralmente pelos seus atos. 

8.1.17. Não transferir ou ceder a terceiros, total ou parcialmente, e a qualquer título, os direitos, 

obrigações e créditos oriundos do presente contrato. 

8.2. São obrigações da CONTRATANTE: 

8.2.1. Resolver as dúvidas e questões expostas pelo CONTRATADO, dando-lhe soluções rápidas e 

adequadas. 

8.2.2. Efetuar o pagamento nos termos previstos neste contrato, desde que a CONTRATADO cumpra 

suas obrigações contratuais. 

CLÁUSULA NONA – Do Sigilo 

9.1. O CONTRATADO compromete-se a guardar o mais rigoroso sigilo, tanto dos serviços realizados 

por si ou por terceiros, dos documentos cujo acesso estiver autorizado e daqueles aos quais seu 

acesso estiver proibido, tanto quanto dos processos e dados. 
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9.2. O CONTRATADO compromete-se a não copiar, não reproduzir, não extraviar, não emprestar, não 

compartilhar, não vender, não divulgar, nem permitir que terceiros tomem conhecimento, em 

hipótese alguma, os dados e informações da UNICAMP. 

9.3. O CONTRATADO responderá, perante a FUNCAMP, a UNICAMP e/ou a terceiros, pelas perdas e 

danos decorrentes da violação do seu dever de sigilo objeto desta cláusula. 

9.4. A violação do dever de sigilo por parte do CONTRATADO, seja nas formas concretizada ou 

tentada, ou a mera suspeita, acusação ou indício, autoriza a imediata denúncia do presente 

contrato, sem prejuízo das perdas e danos. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Das Responsabilidades da Contratada 

10.1. A CONTRATADA responsabiliza-se: 

10.1.1. pelas obrigações trabalhistas referentes ao pessoal que empregar para a execução do objeto deste 

contrato, direta ou indiretamente e – na hipótese de ajuizamento de reclamações trabalhistas 

movidas contra a CONTRATADA por seus empregados e/ou subcontratados, em litisconsórcio 

passivo ou não com a CONTRATANTE – por dar quitação à CONTRATANTE dos valores 

retidos dos pagamentos equivalentes a quantias suficientes à garantia de eventuais 

condenações/indenizações trabalhistas, até o trânsito em julgado das respectivas decisões 

judiciais; e 

10.1.2. pelo ressarcimento à CONTRATANTE de qualquer despesa que, em decorrência de ações 

judiciais, esta vier a ser condenada a pagar. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Das Penalidades 

11.1. O CONTRATADO está sujeito às seguintes multas, em relação aos prazos fixados em decorrência 

da presente contratação, cujo cálculo tomará por base o valor da contratação: 

11.1.1. atraso até 30 (trinta) dias: multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia. 

11.1.2. atraso superior a 30 (trinta) dias: multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia. 

11.1.3. os atrasos superiores a 45 (quarenta e cinco) dias serão considerados como inexecução 

parcial ou total do contrato, hipótese em que a multa prevista nesta cláusula será substituída 

pelo disposto nas Cláusulas 10.2.3 ou 10.2.4, conforme o caso. 

11.2. Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, o CONTRATADO estará sujeito às seguintes 

penalidades, sem prejuízo do registro da ocorrência no cadastro de fornecedores da 

CONTRATANTE: 

11.2.1. advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade. 

11.2.2. multa equivalente a 2,5% (dois virgula cinco por cento) sobre o valor da contratação, por 

cláusula contratual descumprida. 

11.2.3. multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, pela inexecução parcial do 

contrato. 

11.2.4. multa equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação, pela inexecução total do 

contrato. 

11.2.5. suspensão dos direitos de participar de procedimentos de contratação e contratar com a 

FUNCAMP pelo prazo de 02 (dois) anos. 

11.3. As penalidades capituladas nos itens acima são independentes e cumulativas, sem prejuízo das 

perdas e danos. 

11.4. As importâncias relativas às multas e perdas e danos serão descontadas de qualquer pagamento a 

que tiver direito o CONTRATADO junto à CONTRATANTE. 
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11.5. A aplicação da penalidade será formalizada, assegurada defesa prévia do CONTRATADO, no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da sua notificação para tanto. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Das Hipóteses de Rescisão Contratual 

12.1. A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua denúncia pela CONTRATANTE, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial e sem prejuízo do disposto na cláusula 

anterior. 

12.2. Na hipótese de denúncia, a CONTRATANTE poderá reter créditos e promover a cobrança judicial 

ou extrajudicial de perdas e danos, a fim de se ressarcir de prejuízos que advierem do rompimento. 

12.3. Constituem motivo para a denúncia deste contrato: 

12.3.1. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

12.3.2. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

12.1.1. a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da 

conclusão do serviço, nos prazos estipulados; 

12.1.2. o atraso injustificado no início do serviço; 

12.1.3. a paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE; 

12.1.4. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do CONTRATADO com outrem, a 

cessão ou transferência, total ou parcial; 

12.1.5. o desatendimento das determinações regulares do preposto designado para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução; 

12.1.6. a instauração de insolvência civil; 

12.1.7. o falecimento do contratado; 

12.1.8. a alteração das condições e habilidades do CONTRATADO, que prejudique a execução do 

contrato; 

12.1.9. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 

pela CONTRATANTE; 

12.1.10. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do contrato. 

12.4  A CONTRATANTE poderá, ainda, rescindir unilateralmente o contrato por motivo de 

conveniência administrativa, procedendo à notificação prévia ao CONTRATADO com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

12.5 Ocorrendo a dissolução do contrato: 

12.5.1 retornam à Contratante ou pessoa por ela indicada todos os bens, documentos e informações 

transferidos ao CONTRATADO, ou por ele produzido, para execução do objeto contratual; 

12.5.2 haverá a imediata assunção do serviço pelo Contratante ou pessoa por ela indicada, no estágio e 

nas condições em que estiver. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Do Foro 

13.1. Os contratantes elegem o foro da Comarca de Campinas, Estado de São Paulo, com renúncia de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas ou questões oriundas deste 

contrato. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – Das Disposições Gerais 

14.1. A presente contratação é firmada durante a crise decorrente da pandemia de COVID-19, de modo 

que a contratada declara estar ciente de que as cláusulas contratuais, especialmente aquelas que 
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dizem respeito ao preço, condições de fornecimento, prazos, já levam em consideração as 

dificuldades eventualmente trazidas pela referida crise ao objeto do presente contrato. 

14.2. As partes concordam em assinar eletronicamente o presente contrato mediante da plataforma de 

assinatura eletrônica da FUNCAMP e reconhecem expressamente e mutuamente a validade deste 

tipo de assinatura. Por parte da CONTRATANTE, os representantes legais autorizados a assinar 

eletronicamente o presente contrato, o farão por meio dos seguintes e-mails: 

“assinatura_diretoria@funcamp.unicamp.br”. Por parte da CONTRATADA, os representantes 

legais autorizados a assinar eletronicamente o presente contrato, o farão por meio dos seguintes e-

mail: “                                    ". 

Campinas, 00 de mês de 0000. 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

Fundação de Desenvolvimento da UNICAMP – FUNCAMP 

Prof. Dr. Orival Andries Junior  

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

(Nome da CONTRATADA) 

Representante Legal 

CONTRATADA 

 
 

 

 
 

 

            Testemunha 
 

 

1.____________________________________________________ 
      

        Testemunha 
 

 

2.________________________________________________ 
 

 

 

 

 

Ciente: _____________________________________ 

Executor do Convênio nº 0000-FINANCIADOR/UNIDADE/Objeto  
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 007/2022 

TERMO DE ADESÃO 

Pelo presente instrumento, o prestador de serviço identificado abaixo, doravante denominado 

CONTRATADO: 

Nome: ___________________________________________________________________ 

CNPJ nº: __________________________________________________________________; 

Endereço (Av/Rua, nº, complemento, CEP, Cidade e Estado): _________________________ 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________; 

ADERE ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS decorrente da oferta pública de 

contratação objeto do Credenciamento n° 007/2022, Pedido de Compras nº 47388-22, ratificando e 

concordando com todas as suas cláusulas, acrescentando as seguintes: 

1. O objeto do contrato é a prestação de serviços contínuos médicos na especialidade de medicina 

Enfermarias Clínicas, de acordo com as especificações detalhadas contidas no Memorial 

Descritivo/Anexo I, destinados à FUNCAMP/Convênio 411-AIU/HC/Apoio Institucional, cujos 

recursos financeiros serão onerados com a correspondente despesa. 

2. O preço a ser pago pelo serviço prestado é o descrito no Memorial Descritivo Anexo à oferta de 

contratação objeto do Credenciamento n° 007/2022, Pedido de Compras nº 47388-22. 

3. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária à disposição do CONTRATADO ou crédito em 

conta corrente de sua titularidade indicada a cada pagamento: … (nome e número do banco), … 

(número da agência), … (número da conta corrente). 

4. O CONTRATADO se obriga a comunicar à CONTRATANTE, por escrito, eventual alteração de sua 

conta corrente, agência e banco inicialmente indicados para pagamento. Caso haja alteração na forma 

de pagamento inicialmente acordada, assim como nos dados bancários, o contratado obriga-se a 

proceder as devidas alterações no sistema, com antecedência mínima de 48 horas da data do próximo 

pagamento, sob pena de ser considerado válido o pagamento efetuado na forma inicialmente 

acordada. 

5. O CONTRATADO declara que seu sócio titular: 

5.1.1. NÃO é cônjuge, companheiro, parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 

terceiro grau, com o Executor do Convênio/Termo Aditivo indicado acima ou com seu 

Substituto. 

5.1.2. NÃO é investigado, processado e que não foi condenado em processo de apuração de hipótese 

de corrupção. 

5.1.3. esta contratação NÃO importa em conflito de interesses ou descumprimento de disposição 

normativa ou contratual da Administração Pública. 

5.1.4. está ciente de que este contato firmado com a FUNCAMP ocorre em cumprimento ao objetivo 

institucional da Fundação de colaborar com a Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, 

no caso, administrando recursos financeiros extra-orçamentários, humanos e materiais de 

interesse de Unidades Acadêmicas, de Pesquisa e Administrativas da Universidade. 

5.1.5. está ciente de que o objeto contratual será utilizado por docentes, pesquisadores e estudantes da 

UNICAMP e/ou vinculados os projetos de pesquisa, extensão e/ou desenvolvimento institucional 

a ela relacionados. 

5.1.6. está ciente de que a relação UNICAMP-FUNCAMP está fundamentada no art. 207 da 

Constituição Federal, na Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

http://www.funcamp.unicamp.br/


 

 
 

 

 

 

Av. Érico Veríssimo, 1251, Parque II do Polo de Alta Tecnologia - Distrito de Barão Geraldo - Caixa Postal 6078 - CEP 13083-970 - Campinas/SP 

Fone: (19) 3521-2700 - www.funcamp.unicamp.br                                

 

 

20 

LDB), arts. 53 e 54, na Lei do Estado de São Paulo nº 10.882/2001, na Lei nº 10.973/2004, art. 

18, no Decreto Paulista nº 62.817/2017, art. 11 e ss., na Deliberação CONSU-A/UNICAMP 

012/2018, no Convênio de Cooperação Técnica Científica firmado entre UNICAMP e 

FUNCAMP e no respectivos Termos Aditivos, sob as ordens do respectivo Executor, docente da 

UNICAMP formalmente nomeado pela Universidade. 

5.2. O CONTRATADO responsabiliza-se integralmente pela prestação dos serviços, com toda diligência 

na aplicação dos conhecimentos científicos, visando plena satisfação do objeto contratual, 

responsabilizando-se pelo serviço executado. 

5.3. O CONTRATADO compromete-se a guardar o mais rigoroso sigilo, tanto dos serviços realizados 

por si ou por terceiros, dos documentos e informações cujo acesso estiver autorizado e daqueles aos 

quais seu acesso estiver proibido, tanto quanto dos processos e dados. 

5.4. A presente contratação é firmada durante a crise decorrente da pandemia de COVID-19, de modo que 

a contratada declara estar ciente de que as cláusulas contratuais, especialmente aquelas que dizem 

respeito ao preço, condições de fornecimento, prazos, já levam em consideração as dificuldades 

eventualmente trazidas pela referida crise ao objeto do presente contrato. 

5.5. As partes concordam em assinar eletronicamente o presente contrato mediante da plataforma de 

assinatura eletrônica da FUNCAMP e reconhecem expressamente e mutuamente a validade deste tipo 

de assinatura. Por parte da CONTRATANTE, os representantes legais autorizados a assinar 

eletronicamente o presente contrato, o farão por meio dos seguintes e-mails: 

“assinatura_diretoria@funcamp.unicamp.br”. Por parte da CONTRATADA, os representantes 

legais autorizados a assinar eletronicamente o presente contrato, o farão por meio dos seguintes e-

mail: “                                    ". 

Campinas, 00 de mês de 0000. 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

Fundação de Desenvolvimento da UNICAMP – FUNCAMP 

Prof. Dr. Orival Andries Junior  

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

(Nome da CONTRATADA) 

Representante Legal 

CONTRATADA 

 

 

 

 

Testemunha 

1.________________________________ 

Nome:       

CPF:  

 

 

 

Testemunha 

2.__________________________________ 

Nome: 

CPF: 

Ciente: _____________________________________ 

Sr. Executor do Convênio nº 0000-FINANCIADOR/UNIDADE/Objeto  
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ANEXO DO CONTRATO 

 

Versão 27/07/2021 

Privacidade e Proteção de Dados 

Lei Geral de Proteção de Dados – Lei nº 13.709/2018 

1. Considerando o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados LGPD (Lei nº 13.709/2018) e demais 

normas de proteção de dados pessoais, no âmbito do contrato firmado com a Fundação de 

Desenvolvimento da UNICAMP – FUNCAMP, CNPJ nº 49.607.336/0001-06, são obrigações da 

Contratante e da Contratada, doravante denominadas Partes, em conjunto, e Parte, individualmente: 

1.1. Cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados – Lei nº 13.709/2018 e demais normas de proteção de 

dados pessoais; 

1.2. Assegurar o sigilo e a privacidade dos dados pessoais tratados; 

1.3. Realizar tratamento de dados apenas nas hipóteses autorizadas pela LGPD; 

1.4. Orientar e treinar as pessoas que tenham acesso a dados pessoais quanto ao adequado tratamento e 

confidencialidade destes dados; 

1.5. Utilizar medidas de segurança técnicas e gerenciais adequadas e satisfatórias à proteção contra: 

acesso, destruição, compartilhamento, adulteração, divulgação (vazamento), perda ou extravio, não 

autorizados, acidentais, indevidos, fraudulentos e/ou ilícitos; 

1.6. Colaborar mutuamente com informações necessárias ao cumprimento, monitoramento e controle de 

suas obrigações diante da legislação de proteção de dados; 

1.7. Na condição de operador de dados: 

1.7.1. Cumprir as orientações do controlador de dados, exclusivamente para o alcance da finalidade 

determinada contratualmente; 

1.7.2. Documentar e informar ao controlador de dados, em tempo hábil ao cumprimento de suas 

obrigações, toda e qualquer requisição realizada por titular de dados pessoais; 

1.7.3. Notificar o controlador de dados (e-mail protecaodedados@funcamp.unicamp.br), atendendo 

aos requisitos do art. 48, §1º, da LGPD, em até 48 horas do evento, os casos de: 

a. Incidente de segurança que afetem dados pessoais tratados; e 

b. Descumprimento de norma de proteção de dados pessoais ou indício ou suspeita de 

descumprimento; 

1.7.4. Reproduzir, em essência, as disposições deste Anexo nas subcontratações que realizar; 

1.8. Comunicar à outra Parte eventual obstáculo ao cumprimento das normas de proteção de dados e/ou 

do presente Anexo; 

1.9. Apenas mediante prévia autorização por escrito da outra Parte, divulgar ou compartilhar com 

terceiros, dados pessoais tratados, direta ou indiretamente, ainda que mediante a distribuição de 

cópias, resumos, compilações, extratos, análises, estudos ou outros meios que contenham ou 

permitam identificar dados pessoais; 

1.10. Ao final do contrato, informar as providências visando eliminação, anonimização ou transferência 

dos dados ou justificar eventual continuidade de tratamento de dados pessoais armazenados, 

informando prazo e correspondente fundamentação jurídica. 
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