
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2018 

PARA HABILITAÇÃO DE EMPRESAS INTERESSADAS NA CESSÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 
PARA DEMONSTRAÇÃO E TREINAMENTO DE ALUNOS E PROFESSORES DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SÃO PAULO 
 

A Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, comunica aos interessados que realizará 
procedimento para seleção de empresas fabricantes e/ou distribuidores de equipamentos para 
uso em sessões de treinamento na prática de atendimento hospitalar, com o objetivo de 
possibilitar o treinamento de habilidades e a vivência de situações, por meio de simulações 
realísticas de média e alta fidelidade. Processo Unifesp nº 23089.035870/2017-29. 
 
Os objetivos da abertura desse edital para parceria público privada são:  

- Propiciar aos estudantes de graduação, pós-graduação e aos profissionais do Hospital 

Universitário (HU) - Hospital São Paulo (HSP), uma visão crítica construtiva e segura da prática 

em saúde por meio de treinamento de habilidades e vivência de situações, com uso de 

simuladores e de outras tecnologias inovadoras;  

- Possibilitar a participação de empresas de produtos e conteúdo na área da tecnologia da 

informação junto ao CEHS; 

- Fornecer subsídios para que o CEHS participe do processo de desenvolvimento de novos 

equipamentos e práticas avançadas para ensino e pesquisa; 

 

Dessa forma para atender esses objetivos será necessário o desenvolvimento de 

parcerias com empresas fabricantes e/ou comerciantes, desenvolvedoras e/ou distribuidoras de 

artigos didático pedagógicos e relacionados à área da saúde. 

 
SEÇÃO 1 – DO OBJETO 
Este processo tem como objetivo proporcionar aos alunos e professores da UNIFESP, bem como 

aos colaboradores do Hospital Universitário, experiência na utilização de equipamentos de 

simulações realísticos, dar acesso à novas tecnologias, bem como dar condições para que a 

UNIFESP participe do processo de desenvolvimento de novos equipamentos e práticas de 

treinamento em atividades da saúde. 

 
SEÇÃO 2 – REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO 
Poderão participar do processo seletivo empresas fabricantes e/ou distribuidoras de material 
para uso em atividades de saúde, que atenderem, no mínimo, aos seguintes requisitos: 

a) Responsáveis pela manufatura e/ou distribuição de equipamentos para utilização em 
atividades de ensino de práticas médico-hospitalares, em especial voltados para uso em 
simulações clínicas de média e alta fidelidade; 

b) Possibilidade de cessão dos equipamentos para uso nas dependências da UNIFESP, 
sendo que a empresa CEDENTE assumirá a responsabilidade pela manutenção, guarda, 
e fornecimento de todos os materiais e insumos necessários para o perfeito 
funcionamento e utilização do equipamento cedido; 

c) Apresentar Certidão Negativa de Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débitos 
Previdenciários, Certidão Negativa de Débitos Estaduais, Certidão Negativa de Débitos 
Municipais; 

 
 
 



SEÇÃO 3 – DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO 
As empresas fabricantes e/ou distribuidoras de equipamentos interessadas em participar da 
seleção deverão encaminhar envelope ao Centro de Ensino de Habilidades e Simulação Profa. 
Helena Nader (CEHS) da UNIFESP, situado na rua Botucatu, 740, 3º andar, contendo a seguinte 
documentação: 

a) Ficha de Inscrição preenchida com os dados da empresa; 
b) Estatuto ou Contrato Social; Prova de inscrição no CNPJ; Certidão Conjunta Negativa ou 

Positiva com Efeitos de Negativa de débitos da Receita Federal e da Dívida Ativa da 
União; Certidão Negativa de Débito ou Positiva com efeitos de Negativa do INSS; 
Certificado de Regularidade Fiscal (CRF) perante o FGTS; Certidão Negativa de Débito 
Trabalhista; 

c) Termo de responsabilidade pela manutenção dos equipamentos cedidos para uso nas 
dependências da UNIFESP; 

d) Ficha técnica dos equipamentos contendo, no mínimo, especificações de uso, registro 
na ANVISA, INMETRO, ou outros órgãos competentes; 

e) Plano de Trabalho para a atividade pretendida. 
 
 
SEÇÃO 4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
4.1 - Os atos formais realizados em nome das empresas interessadas deverão ser praticados por 
representante legal que, devidamente credenciado, será o único admitido a intervir nas fases 
do procedimento de seleção e a responder pelos atos e efeitos previstos neste Edital. 
4.2 – Para o credenciamento de que trata o item 4.1 deverão ser apresentados, no ato da 
inscrição, os seguintes documentos: 

a) Documento oficial de identidade; 
b) Documento que habilite o credenciado a representar a empresa, tais como procuração 
pública (ou particular com firma reconhecida em cartório), contrato ou estatuto social; 
c) O representante da empresa deverá entregar seus documentos de credenciamento 
acompanhados dos documentos de habilitação, conforme o item 04 deste Edital; 
d) Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 
empresa, mesmo que de categorias diferentes (fabricante ou distribuidora); 
e) Caso se torne necessário a substituição do representante durante a vigência deste Edital, 
o novo representante deverá encaminhar os mesmos documentos exigidos no 
cadastramento do primeiro representante, constante nos itens anteriores; 

 
 
SEÇÃO 5 – DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 
5.1 – LOCAL – Os documentos de inscrição e credenciamento constantes nos subitens 3.1 e 4.1 
deverão ser entregues, em envelopes separados, no Centro de Ensino de Habilidades e 
Simulação Profa. Helena Nader (CEHS) da UNIFESP, situado na Rua Botucatu, 740, 3º andar, CEP 
04.023-900. 
5.2 – PRAZO – A entrega dos documentos de inscrição e credenciamento deverá ocorrer sempre 
nos primeiros cinco dias úteis de cada mês. 

5.2.1 – No caso de substituição de representante admite-se a entrega da documentação 
fora deste prazo, com o objetivo de garantir a tempestividade da informação e a 
segurança do processo. 

5.3 – FORMA – Os documentos de habilitação exigidos neste edital poderão ser entregues em 
vias originais ou obtidas por processo de cópia, desde que perfeitamente legíveis. 

5.3.1 Quando os documentos forem entregues em fotocópia deverão vir acompanhados 
das vias originais, para conferência e autenticação pela UNIFESP. 

 
 



SEÇÃO 6 – DA APROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO E DO RANKING DE INTERESSADOS 
6.1 - As empresas interessadas em participarem do processo, após a entrega e verificação dos 
documentos de habilitação, serão consideradas aptas para a próxima fase do processo. Haverá 
divulgação ampla no endereço eletrônico www.habilidades.sites.unifesp.br e no Diário Oficial 
da União. 
Após a divulgação da relação de empresas habilitadas, será dado um prazo de 05 (cinco) dias 
úteis para eventuais questionamentos, que deverão ser apresentados por meio de recurso 
administrativo. Será dado um prazo de até 10 (dez) dias úteis para avaliação dos recursos, e 
então será publicada, também no endereço eletrônico www.habilidades.sites.unifesp.br e no 
Diário Oficial da União, a relação de empresas habilitadas para continuarem no processo. 
A fase seguinte do processo consistirá no ordenamento dos interessados habilitados. O critério 
utilizado será a data de entrega da documentação para cadastro, considerando todos os 
documentos válidos. Para garantir a lisura desta fase não serão aceitos protocolos de solicitação 
de documentos, documentos em suporte diferente dos listados na seção 03, ou entrega parcial 
da documentação necessária para cadastro listada anteriormente, sendo aceita apenas a 
documentação completa, que será conferida no ato da entrega e o portador já receberá o 
protocolo de inscrição, com a posição no ranking de empresas interessadas. 
 
 
SEÇÃO 7 – DAS EMPRESAS CREDENCIADAS 
As empresas credenciadas deverão, primeiramente, firmar Termo de Cessão com a UNIFESP, 
conforme modelo anexo a este Edital, no qual se comprometem a fornecer equipamentos, 
software, ou treinamento, sem custos para a UNIFESP, inclusive custos com transporte, seguros, 
manutenção, reposição e armazenagem. 
No caso de fornecimento de software, admite-se a utilização em equipamentos da UNIFESP, 
desde que as configurações do equipamento permitam a utilização plena do software cedido, 
sem impacto nas demais atividades já desenvolvidas no computador, conforme avaliação a ser 
feita pelo Departamento de Informática da UNIFESP. Caso o software cedido comprometa o 
funcionamento do equipamento a empresa CEDENTE deverá fornecer microcomputador, 
portátil ou não, adequado para o perfeito desempenho do software cedido para avaliação/teste. 
 
 
SEÇÃO 8 – PRAZO DE VALIDADE DESTE EDITAL 
O PRESENTE Edital de Chamamento Público vigorará por um prazo de até 180 dias, a contar da 
data de publicação, findo o qual cessarão todos os feitos e atos amparados por este Edital. 
Admite-se a formalização de Termo de Cessão com prazo superior ao previsto nesta cláusula, 
desde que conste no Termo, expressamente, o prazo de duração. 
 
 
SEÇÃO 9 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
Dúvidas sobre o presente Edital deverão ser sanadas com os Srs. Profa. Dra. Tânia Arena 
Domingues Moreira, Prof. Dr. Aécio Flávio Teixeira de Gois, Profa. Dra. Juliana de Lima Lopes, 
Prof. Dr. Renato Lopes de Souza e/ou Enfermeira Ana Cristina Tripoloni, por meio do email 
habilidades@unifesp.br. 
 O Plano de Trabalho apresentado deverá conter, entre outros itens, proposta de contrapartida 
oferecida à UNIFESP, em função do uso das instalações físicas e da logomarca, em especial para 
fins de propaganda, tanto em mídias físicas e/ou digitais, e a expectativa de ganho da empresa 
parceira pela utilização do espaço e da logomarca da UNIFESP. A aceitação da proposta será 
submetida à análise e aprovação dos setores técnicos competentes para se manifestar acerca 
do ressarcimento institucional relativo ao espaço e eventual uso da marca. 
Ao final da apresentação a empresa cedente obriga-se a apresentar prestação de contas do 
evento para controle e acompanhamento dos setores administrativos da UNIFESP. Os 

http://www.habilidades.sites.unifesp.br/
http://www.habilidades.sites.unifesp.br/


documentos deverão ser entregues no Centro de Ensino de Habilidades e Simulação Profa. 
Helena Nader (CEHS) da UNIFESP, situado na Rua Botucatu, 740, 3º andar, CEP 04.023-920, aos 
cuidados da Profa. Dra. Tânia Arena Domingues Moreira. 

  



Anexo I 
 

TERMO DE CESSÃO 
 

Termo de cessão que entre si celebram a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP, 
com sede na Rua Sena Madureira, nr. 1500, Vila Clementino, São Paulo – SP, CEP 04023-001, 
CNPJ 60.453.032/0001-74, doravante denominada UNIFESP, neste ato representada por xxxx, e 
a XXXX, doravante denominada CEDENTE, neste ato representada por xxxx. 
O presente Termo de Cessão vigorará desta data até o dia 17/11/2018. Este instrumento está 
vinculado ao edital de chamamento público, de 21 de maio de 2018, do qual é parte integrante. 
 
ITEM I – DO OBJETO 
 
O presente Termo de Cessão tem por objeto a cessão de equipamentos para uso em sessões de 
treinamento na prática de atendimento hospitalar, para uso nas dependências da UNIFESP e/ou 
do seu Hospital Universitário, com o objetivo de possibilitar o treinamento de habilidades e a 
vivência de situações, por meio de simulações realísticas. 
O prazo da cessão será de ___ (_______________) dias. Contados da assinatura deste termo. 
 
 
ITEM II – FUNDAMENTO LEGAL 
Este Termo de Cessão se fundamenta na Lei nr. 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta 
o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, instituindo normas para licitações e contratos da 
Administração e dá outras providências. 
 
 
ITEM III – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES 
 
A empresa vencedora suportará todos os custos inerentes ao funcionamento do equipamento 
cedido, incluindo insumos, seguro, transporte e manutenção. 
A UNIFESP compromete-se a oferecer um local seguro para demonstração dos equipamentos, 
além de controlar as pessoas que terão acesso ao ambiente, minimizando a possibilidade de 
ocorrência de danos. Entretanto a UNIFESP não se responsabilizará por danos causados aos 
bens, mesmo que decorrentes de negligência ou imperícia. 
 
 
 
ITEM IV – DA EXECUÇÃO 
Para possibilitar a execução dos compromissos assumidos neste Termo a UNIFESP compromete-
se a disponibilizar espaço em suas instalações físicas, com infraestrutura suficiente para 
proteção e funcionamento dos equipamentos cedidos. 
A CEDENTE compromete-se a ceder, temporária ou permanentemente, para a UNIFESP, a título 
gratuito, equipamentos novos e/ou em bom estado de funcionamento, de forma a possibilitar 
aos professores e alunos da UNIFESP o conhecimento de novas tecnologias existentes, bem 
como a familiaridade no uso de equipamentos de simulação. 
Encerrada a vigência deste termo, a CEDENTE poderá doar o equipamento ou software para a 
UNIFESP, que poderá aceitá-lo após prévia manifestação favorável dos setores técnicos 
competentes. 
 
 
 
 



ITEM V – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
A execução do presente Termo de Cessão não ensejará qualquer transferência de recursos 
financeiros entre as partes, sendo que a consecução das ações previstas correrá por conta de 
cada uma, na medida de suas obrigações. 

 
ITEM VI – DA RESCISÃO 
 
O presente Termo de Cessão poderá ser rescindido a qualquer tempo: 

1. Por interesse de qualquer uma das partes, mediante comunicação formal, com aviso 
prévio de, no mínimo, 30 (trinta) dias; 

2. Por inadimplemento de qualquer das obrigações por parte da empresa vencedora do 
certame; 

3. Na ocorrência de caso fortuito ou força maior regularmente comprovado, impeditiva da 
execução de Termo de Cessão.  

4. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

5. Em caso de rescisão, a UNIFESP poderá convocar outra empresa, dentre as habilitadas, 
e respeitada a ordem do sorteio, ou dar início a novo procedimento de habilitação.  

 
 
ITEM VII – DA DIVULGAÇÃO 
 
A utilização de logomarcas da UNIFESP (Escola Paulista de Medicina - EPM e Escola Paulista de 
Enfermagem - EPE) em ação promocional da CEDENTE relacionada com o objeto deste TERMO 
DE CESSÃO poderá ser autorizada, mediante o atendimento do estabelecido na Seção 9 do edital 
de chamamento público. 
 
 
ITEM VIII – DO FORO 
Para dirimir quaisquer questões não resolvidas administrativamente, será competente a 
Subseção Judiciária da Justiça Federal desta Capital. 
 
E, por estarem assim, justas e acordadas, firmas as partes o presente TERMO DE CESSÃO em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, e para os mesmos fins de direito, na presença das testemunhas 
abaixo qualificadas. 
 
São Paulo, xx de xxxxx de 2018 
 
 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

Prof. Dra. Soraya Soubhi Smaili 

Reitora 

 



________________________________ 

Nome e assinatura do sócio/representante legal da empresa 

 

 

 

Testemunhas 

 

__________________________________     __________________________________ 
Nome:                                                                   Nome: 
CPF:                                                                       CPF: 
 

 

  



 

ANEXO II 
Ficha de Inscrição da empresa 
 

 
  



ANEXO III 
Dados do equipamento/software objeto da cessão 
 
 
 
 
 
  



ANEXO IV 
Ficha de Inscrição do Representante Legal 
 
  



ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
A yyyyyyyyyyyyy, sociedade empresária limitada, sediada na rua xxx, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nr. 00.000.000/0000-00, neste ato representada pelo(a) Sr(a) xxxxxxx, residente e domiciliado 
em xxx-SP, portador da carteira de identidade nr. yyyyyyyyy, SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o 
nr. xxx.xxx.xxx-70, DECLARA expressamente que possui infraestrutura para suportar totalmente 
o ônus do Convenio firmado com a UNIFESP, declara, inclusive, total conhecimento e 
concordância com o Termo de Cessão firmado com a UNIFESP, em xx/xx/2018. 
 


