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Empresa
CNPJ:

lllsTlÍúTo BEIEãcEirÍE DE HABIT CIO, OE ISSISTEi{CX^ SOCI L DE EDUC C O E S UDE
1r.42r.13U0001-69

Folha:
Número livro

m01
0001

INSTITUTO BENEFICENTE DE HÀBITACAO, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE EDUCACAO E SAUDE
CNPJ: 1 1.421.131/0{Xll-69
NOTAS EXPLICATIVAS

I. CONTEXTO OPERACIONAL
O Instiluto Beneficente De Habitação, De Assistência Social, De Educação E Saúde é uma entidade filantÍópicâ e sociâl com sede no município
de São José - SC. sem fins econômicos, com autonomia adminislt-ativa e finaíceiÍâ.
MATRZ, com sede na Rua Sebastiao Fuíado PeÍ€ira, n" 60- Barreiros - São José, SC.
FILIAL l. CNPJ: I 1.421.13 UmO2-4O, com sede na SeÍvidão Amaítiío CaÍleu, n" 812 - Rio Tavares - Floriânópolis, SC
FILIAL 2, CNPJ: I 1.42 | .l3l/0003-20, com sede na Rua Joao Ambrosio Da Silva, no 636 - Ipiranga - São José, SC.
FILIAL 3, CNPJ: I l.42l.l3lmO!01, com sede na Rua Robeno Seidel, n" 680 - Joao Tozini - Corupa, SC.

PaÍa sua identificação, poderá adotar logomaÍca e ser denominada simplesmente Câsa de Apoio Liberdade.

9€ o ol

FLS o
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2. AÇÕES DESENVOLVIDAS
A Casa de Apoio Liberdade tem como Íinalidade:
I - Interagir e dinamizaÍ as ações de inteÍess€ da Âssociação;
II - AcolheÍ a população de vulnerabilidade sociâI, sem distinção de cor. sexo, nâcionâlidsde, pÍo6ssão. em defesa dos direitos humanos;
m - Prest seÍviços permanentes aos usuáÍios, sem quâlquer discÍimiEção de clientela, de forma planejada, diáriâ e sistemática. não se

restringi[do apenas a distribuição de bens, benefícios e encaminhamentos:
lV - Promover e anicular serviços e pÍogramas de pÍevenção, assistência social, saúde, educação, espoÍe, lazer. cultura e terapias ocupacionais
intemas ou extemas:
V - Promover parcerias com os diversos setores de atividades, opoíunizando a hatrilitação e a inserção no mercado de trabalho;
VI - PromoveÍ meios pam o desenvolvirnento de atiüdades extracurriculares;
VII - Promover e facilitar a vida em família, apoiaado e/ou gercnciando abÍigos pam aquelas em situação de .isco o! abandono social;
VIII - Amlher e gaíântir proteçào inlegrâl;
IX - Contribuir paÍa a prevenção do agÍavarEnto de situaçôes de negligência, violêÍcia e ruptura de vÍnculos familiares;
X - Restabelecer vínculos familiaÍes e/ou Sociais;
X[ - FomentaÍ a convivência comunitária;
XII - AuxiliaÍ no surgimenlo e desenvolvimento de aptidões, capacidades e opoíunidades pârâ que o indivíduo possa fazeÍ escolhas com
autonomia;
Xm - PossibilitaÍ infornaçóes e acesso as redes sociais assistenciais, b€m como aos órgâos do sistema de DiÍeitos e demais PolÍticas Públicas;
xlv - Auxiliar o indivíduo au-avés de tÍataÍnento especiâlizado;
XV - Invesú na genuína e efetiva recuperação autoestima do residente; considerando asp€ctos paíiculaÍÊs de acordo com o plano de

alendimento;
XVI - SolicitaÍ Íecunos para gamntir o pagamento das despesas adquindas conforÍne a necessidade da instituição;
XVII - BuscaÍ convênios paÍa os atendime[tos dos objetivos;
XVm - CriâÍ cursos profissionalizaotes que visem à promoção e capacitâção humana;
XD( - Desp€nâÍ a mentalidade de co-responsabilidade e de co-participação dos seus associados:

XX - ExpandiÍ as âtividades por todo o terÍitó.io brasileiro, promovendo pÍogramas à medida das necessidades de atendimento e das condições
financeiras e esEuturais da instituição pâÍa realiá-los, que deverão ser definidas em assembleia geral;
XXI - Organiz!Í tÍeinamentos, palestras, semináÍios, congÍessos, eventos e cursos especiâisl
XXII - Desenvolver progÍamas de treinarnento, atualização e capacitâção profissional:
XXm - Desenvolver programas em parceíia, estágios e pesquisas, com faculdades, universidade, escolas técnicas e profissionalizantes;

XXw - OÍga[izar publicaçõ€s e informalivos:
XXV - Realizü intercâmbio nacioíal e intemacional.

3. APRESENTAçÃO DAS DEMONSTRÂÇÕES CONTÁBEIS
As demonstraçôes contábeis encerradas em 3l de dezembro de 2021 (comparativas), aqui compÍeendidos: Balanço PalÍimonial, Demonstração do
Resuhado (DR). Demonstração das Mutâções do PatriÍnonio Liquido ( DMPL ) e Demonst ação do Fluxo de Câixa ( DFC) foram elaboradas

com base nas praticas contábeis, com atendimento integral as normas, orientaçôes e interpÍetações e pronunciamentos emitidos pelo CPC -
Comitê de Pronunciamentos Contábeis, especislmelte a resolução CFC Ir" 1.4(»/12 que sprova a ITG 2002 - Resolução âplicsda oo terceiro
seúor na sua inlegÍalidade. O resultado é apurado de acoÍdo com o regime de compelênciÀ que estabelece que as receitas e despesas devam ser
incluídas m apuração dos resultados dos períodos em que ocofiem. sempÍe simulaneâmente quando se correlacionarem, independenlemente de

íecebimento ou pagaÍnento. E utilizado o custo histórico corno base de valor.

4. PRINCIPÀIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
(8) Rcgime de EscdturaÉo: O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o regirne contábil de competência de
exercício e de acordo com a NBC T 10.16 - Entidades que recebem doações, subvenções, contdbuiçôes, auxflios e doações.
(b) A moeda funcional da empresa é o Real (R$).
(c) Caixa e Equivalentes de Caixa: Os fluxos de caixa dos investimentos a cuío pÊlzo são deíÍronstÍâdos p€los valores líquidos (aplicações e
resgates). As aplicações a cuío pÍ?zo que possuem liquidez iÍÍÉdiata e vencimento original em até 90 dias são considemdas caixa e equivalentes.
(d) Imobilizldo: Está registÍado âo custo de aquisição. Ocorre a baixa de um item do iÍnobilizado quando vendido ou quando nenhum benelcio
econômico futuro for espemdo do seu uso ou venda- Eventuâl ganho ou peÍdâ resultanle da baixa do ativo são incluídos na demonstmçâo de
rcsultado, no exercício em que ocorrcr a baixa do ativo.
(d) Depiectações e Amoúzâçõesr As depreciações e amonizações foram calculadas pelo mélodo lineaÍ e com base nas tal(as societáÍia e leva
em consideração o tempo de vida útil econômica estimada dos bens.
(e) Impostos e Contribuições Federais: O PIS sobre a folha de pagamento e INSS Patronal tem imunidade lributaria confoÍme Cebas:
"Entidade reconhecida como Utilidade Pública: Federal MJ N" 08071.015289/201443 Ponaria N" l7E0 de 2E de outubÍo de 2015. - Esradual N.
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Empresa:
CNP]:

It{sTllulo aExEFIcEiÍTE DE H^AIÍ CAO, OE ISSTSTEiICI^ SOCnL DE EDUCAC O E S UOÉ
11.421.131/00O1-69

Folhâ:
Númêro lúroi

0002
0001

16.388 de 16 de maio de 2014. - Municipal de São José N" 5060/201 I de I t/14201 I e Municipal de Rorianópolis N" 9.252, de t6 de maio de
2014.
ErtidadeemconfoÍmidadecomasl-eisl3.019,de3ldejulhode2014el3.2M,de14dedezembÍode20lS.
Entidade com Cer'tificação - CEBAS SNASfviDS N' t2512015 - DOU EM l8/12120t 5.
Entidade com Imunidade Tributá.ia nos terÍnos do aíigo 150, Vl. "c" e aÍigo 195, §7o, dâ Constituição FedeÍal c/c aís. 09 e 14 do CTN."
(0 {iustes do§ Exercíclo§ Anteriores: Nesta conta sâo contabilizados os Íesultados dos ajustes oegativos e também dos positivos efetuados parâ
corrigir erlos de exercícios anterioÍes (NBC-TG -23).

5. OUTRÁS INTORMAÇõES

São José, (SC) 3l de Dezembro de 2021,

SANDRO ffi1H,f'"ãy
ANDRETTI DA T**i.1ãã-
COSTA:73029084 *3j.j::.*
oÁo

SERGIO a'linàdô dé fo,ru
diqiEl pd SEnOO

FARACO:o474 r^n^co1x7.3z5re34

32s3s34 ffi:,';#,"
Sandro Ândrctti dâ Cosra

Presidente
CPF:130.»0.84949

Sérgio Famco
Contador CRC/SC 0098?6/0-0

CPFI O4'7.432.539-34
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Emprêsa:
Inscrição:
Periodo:

INSTITUTO BEÍ{EFICETTE DE HABTTACAO, DE ASIiISTEiCIÂ SOCIAL, DE ÊOUCACAO E SAUDE
1r.421.131/0001-69
0t I 0t 1202! - 31 I 121 2021

coEFrcrE TEs DE aNÁuses rn srlrzlzozr

Página: 0001

Número livror 0011

Emissão: 2610512022

Hora: 13:52:50

Coeficiênte Fórrnula Valor Resultado

tndkê dc Lhuldd Grrel Ativo Orculante + Reallaáv€l Loílgo Prazo 2.468.405,79 + 215.550,18 2,12

2,25

2,12

0,41

inaica de L6ubcz Corrente

Pôsivo OroJlante + Passlvo l{ãoorculôíte

,üivo Grorhnte

1.097.5$,11 + 11.454,00

2.468.405,79

Indlc. ílê Sohraftlr G..âl ,úivo

Passivo Cículante 1.097.550,11

2.683.9ss,97

PáGstuo CÍqíônE + Fdvo Nffirqjtôntê

Passivo Oíoiante + P6lvo Nãooro/lante

L097.550,1r + 1r.4í,m

r.097.550,u + u,4í,mGrau dê Endividàmento

2.683.95s,97

RECONHECEMOS Â O(ATIDÃO OO PRESEMTE COEFICIENTES DE ANAUSES, REssALvANDo-sE QUÊ A REsPoNsABtLIoAoE PRoFIssIoNAL Do
CONTABILÍSTA FICA RESTRTTO AO ASPECTO TECNICO, E A EMPRESÂ RCA ÂTRIBUiDA SUA EXÂTIDÃO E VERACIDAOE DOS DADOS E COMPONENTES
ENÍREGUES OU REIYETIDOS A CONTABIUDADE,

S! I'NRO ANDRETfl DA COSTA

()

-- FLS o
;

t rEl{TE

à/: n0.290.8á9+9

SERGIO FARÁ@

Reg- no CRC - SC sob o No. 5(l)06€7600

CPF: 017.432.53934
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'efeitura Municipal de Paraibuna

Atesto para todos os fins de direito que a Organização Social

ASSOCIAÇÂO DE ASSISTENCIA SOCIAL E EDI.JCACIONAL

LIBERDADE - IBHASES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ N". I l.42l.l3l/0001-69, está executando de maneira satisfatória o

Conrato no 001912020, originririo do Chamamento Público N".

0002/2019, oriundo Processo Administrativo n' 1786/2019, na área da

SAúdC NA GESTÃO COMPARTILHADA DA UPA MTJMCIPAL, PARA

OPERACIONALIZÂÇÃO, CERENCIAMENTO, FOMENTO E
EXECUÇÀO DE ATIVIDADES, AÇÔES E SERVIÇOS DE SAÚDE.

desde 07 de abril de 2.020.

Por ser verdade. firmo o presente.

Paraibuna, 24 de abril de 2020.
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Victor de Cássio Miranda r.

Prefeito da Prefeitura Municipal de Paraibuna

CNPJ: 4ó.643.47 4IOOOt -52

Ruà Xumaitá, 20 . Cêntro - Parâibunà . SP CEp 12.?60"0m.
Íel. : í Í 2) 3974-2080- e'mait: púeíeitura@pâràibunã. sp. gov. br

Slte: wwví. paraibuna.5p. gov. br

côn6É c .,âdoâ dô ât. .mr htts6/sêbdigirll.ripb.ts.bÍ ôu côBllt o ocumê.io êm: htPsr/@wdoba!oa.no1,b/d@@nr.r1r 1030707211873476334
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Cartório Azsvôdo 8e3tos
^v. 

pn rd.d. rÉÉ.ro rúd . ír5
6.rft d- €.bd4 Jôrô Pe . P3

F.rl ri{-s... - ú{roo.Év.rbàd4ÉÉ
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ATESTADO Df, CAPACIDADE TÉCNICA



REPÚBLICA FEOERATIVA DO BRÂSIL
ESTADO OA PARAiBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNOAOO EU í88E

PRIUEIRO REGISTRO CIVIL DÊ NASCTí!|ENTO E ÓB]TOS É pRtVATtVO OE CASAMENTOS, |NTERD|çÕES E TUÍELÂS DA COMARCA DE JOÁO
PESSOA

!)€ uNi4O
Av Epitácio P6ssoa, 1'145 Bâirro dos Estados 58030-00. João Pessoa PB

Tel.: (83) 32,14-5404 / Fax: (83) 3244-5484
httpr^l 

^/w.azêvedobastos.not,brE-mail: cartorio@âzevedobastos.not.br

ô,

o
;FLS
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DECLARÂÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

I Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcânti. Oficial do Pámeiro Registro Civil de Nascimentos e Ôbitos e Privaúvo de Casamentos, lnterdiçóes ê Tutelas
com atribuiçáo de autenticâr ê recôhhecer firmas da Comarca dê João Pêssoa Câpital do Estado da Pêrêlba, em viÍtude do Lei, etc...

DECLARO ainda que, pârâ garântir transparência e segurançâ jurídica de todos os atos oriundos da âtMdâde Notarial e Rêgistral no Estado da Paralbâ, foi
instituido pela da Lei No 10,'132, de 06 de novembro dê 2013, a âpliêação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Eírajudicial em todos os atos dê
notas ê rêgistro, composlo de um código único (por exemplo: Selo Digital:48C12345-X1X2) e dessa Íorma, câda autenücâção procêssâda pelâ nossâ
Serventia pode ser veriÍicâda e confirmada tantas vezes quanto for necêssário ataavés do site do TÍibunal de JustiÉ do Estado da Pâralbà, endereço
hnpsJ/conegedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

Nesse sentido. declaro que a INSTITUTO BENEFICENTE DE HABITACAO, OE ASSISTENCIA SOCIAL, DE EOUCACAO E SAUDE - IBHASÉS assumiu,
nos têrmos do artigo 8', §1', do Decíeto n' 10.27812020, que regulamentou o artigo 3', inciso X, da Lei Fedeíal 

^' 
13.874f2019 e o artigo 214 dê Lei

Federal '12.68212012, a responsabilidade pelo proc€sso d€ digilalizaÉo dos documêntos Íisicos, garantindo peÍante êsle Cartório ê tercêiros, a sua autoria
e intêgridade.

De acordo com o disposto no artigo 2o-A, §7', da Lei Federal n" 12,68212012, o documento em ânero, identillcâdo individualmentê em cadâ Código de
AutênticaÉo Digita| ou nâ reíêddâ sêqúência, poderá ser rêproduzido em papêl ou em qualquer ouko meio íisico.

Estâ DECLARAÇÃO foi emitida em 151031202211:32:26 lhora local) através do sislema de autênticâção digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1o, 10o e seus §§ 10 e 20 da MP 2200/2001, como também, o documênlo eleuônico autenticado contendo o Cêrtiíicado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, podoÍá ser solicíado diretamente a empresa INSTITUTO BENEFICENÍE DE HABITACAO. DE ASSiSTENCIA SOCIAL, DE
ÉDUCACAO E SAUDE - IBHASES ou ao Cartório polo enderêço de e-mail âutentica@âzevedobâslos.not.br Para informâçôes mâis detalhadas deste ato,
acesse o site http§://autdigital.azevedobastos.not.br ê iníorme o Código de AutenticaÉo Digital

Esta Dedaração é valida por tempo lnd€têÍmlnado s está disponível para consulla em nosso site.

'Códlgo do Autenticação Diglt8l: 11103o7o72143734743u-1
.Leqislaqõos Vlgôntor: Lei Fêderal nô 8.935/94, Loi Fedsral n' 10,406/2002, Medida P.ovisória n" 2200/2001, Lsi Fede.âl n' 13.105/2015, Lêi Estadual no

'2'1/2008, Lêi Estadual n" í0.,|32/2013, Proümento CGJ N'003/2014 e Proümehto CNJ N' 1m/2020.

\dreÍerido é vêrdâde, dou Íé.

CHAVE OIGITÀL

loooosbl d734íd94ics7r2d69fe6bcosb9ê4690ab8'1 92úd4a43ag2í44c§99621 1e47f4890200e659046c75b7c7Mâ30a6d775ê4bc1 941 5bê 1 93d622cd3e2
b25b'1 81 bed28630aía6c026a6ed31íe

A autenticâçáo diqital do documenlo faz prove dê quê, na dâta ê hora êm que ela foi realizadâ, a empresa INSTITUTo BENEFICENTE DE HABITACAO, DE
ÁSSISTENCIA SOCIAL. DE EDUCACAO E SAUDE - IBHASES tinha poss6 de um documento com as mêsmas câracleÍlsticas que Íoram reproduzidas na

ra ãutenticâda, sêndo da empÍesa INSTITUTO BENEFICENTE DE HABITACAO. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE EDUCACAO E SAUDE - IBHASES a
\s.rponsâbilidade, únicá e exclusiva, pela idonêidade do documento âprêsenlado a esle Cartório.
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O UUMCIP|o DE ttARUl, Estado de Santâ CataÍina, pêssoe juíÍdica de direito

público, inscrito no CNPJ sob o n.o 82.538.85'Í10001-57, com sede na Rua José

lnácio da Roche, 109, Centro, IMARUÍ-SC, doravante denominado ónCÃO
SUPERVISOR, nestB ato Íêpresentada p€lâ SecÍetáriã Municipal dê Saúde

Francismarí Rossi Lessa, inscríta CPF no 021.651.70958, GERTIF]CÂ que o
NSTITUTO BENEFICEiITE DE HABITAçÃO, DE ASSISTENCIA SOCIAL, OE

EDUCAçÃO E SAÚDE - |BHASES, CNPJ/MF no .t1.42.t.131/0O0í{9, esrá

êxêcutando de forma satisÍatóÍia os seMços de Gerenciamento do Programa

Esfatfuia Saúde da FamÍlia/Atençâo Básica/Saúde Bucal, Núdeo 6s fipoio

Satdê de Família (tlASF) e no Cenfo de Saude Ampliado (Pronto Alandimsnto

24 horas).

Data de lnÍcio das atividades: 1 1 de outubro de 2019.

E por ser verdade firmo o presente para que surta os devirlos fins

lmaÍuÍ-SC, em 30 de novembro de 2020

SECRETÁRIA TUNIC DA DE DO iIUNICIPIO DE IIIARUí€C

Rua José lnácio da Rocfia, 109 - CGndCEP 6E77S.000 / lmaruL§C
í.18) 3dt$0196 / @t&0213 / 3443413E wrwí.imarui.sc oov.br / oreieiturã(Aimatui.sc.qov br

=§confÉ os dedo6 do 610 êm: hlF3://elodigii'l,lipbjG.ú ôu con{ltê o Deuôéntô ên: htDs://edêdôb.sto!.nor.br/d@m.nt 11 1 1o3o4o62l777so928ss

Cartório Azêvôdo Bastoa

^Y 
Pr.ró.ú Epta.ló ?.r.. . 11a5

E 116 d6 E t d.. J.ro Pdq - Pa

o
0-

F ffi*ffiE
Àutântlc.§aô Dlgftal córÍlgo: 11103(x062í777500285tí
Dera: lxi06/202í,t0:t)9:33
VáIo. Tôt l do Ato: R3 4,56
Sêlô Dlglt lTlpo t{oÍÍrl C: ALP383at.TÍBAi & i Ol, s2r.3oa - qó.L.tuô.-iódà. v.e6 t'i$.:,.rú{dotóhd.br



REPÚBLlcA FEOERÂTIVA OO BRASIL
ESTADO DA PARAiBA

CARTÔRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNOAOO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL OE NASCIMENTO E ÓBrOS E PR|VATTVO OE CASAMENTOS, |NTERD|çÔÉS E TUTELAS DA COMARCA OE JOÃO
PESSOA

É úNlÀo

Av. Epitácio Pessoa, 1'145 Bâirro dos Estados 58030-00, João Pessoâ PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http:/ rww.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobástos.not.br
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DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO DTGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Câvalcânti, Oficial do Primêiro Registro Civil de Nescimentos e Óbilos e Privativo dê Casâmentos, lnleÍdiçóes e Tutelas
com atribuiçáo de autenlicar e rcconhecêrfimas de Comarcâ de Joáo Pêssoa Capitaldo Estado da Paraíba, em virtude dê Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garânth transparência e seguÍança jurídicâ de todos os atos oriundos da atividadê Notarial e Rêgistral no Estado da Paraíbê, foi
instituído pela da Lei No 10.í32, de 06 de novembro de 2013, a aplicáção obrigatória de um Selo Digital dê Fiscâlização Eírajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: 48C12345-X1X2) e dêssâ forma, cáda autenticação procêssada pela nossa
Sêrvenliâ pode ser vêriÍicada e conÍirmada tantas vezes qúanto Íor necessário atrâvés do sile do Tribunal de Jusliça do Estado da ParaÍbâ, êndereço
https://c.negêdoriã.tjpb jus.brlselo-digitali.

A autenticaçêo digitaldo documênto faz prova de que, na data e hora em que elê foi realizada, a empresa INSTITUTO BENEFICENTE DE HABITACAO, DE
ASSISTENCIA SOCIAL, DE EDUCACAO E SAUDE - IBHASES tinha possê de um documenlo com âs mesmas carêcterlsticas que Íoram reproduzidâs na

ria autênticâda, sendo da empresa INSTITUTO BENEFICENTE DE HABITACAO, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE EDUCACAO E SAUDE - IBHASES a
\-rsponsabilidade, únicâ e exclusiva, pê,á idoneidade do documênto âprêsentâdo a este Cartório.

Nesse sentido, declaro quê a INSTITUTO BENEFICENTE DE HABITACAO, DE ASSISÍENCIA SOCIAL, DE EDUCACAO E SAUDE - IBHASES assumiu.
nos termos do artigo 8", §1", do Decreto 

^" 
1o,27812O2O, que regulamentou o artigo 3', inciso X, da Lei Fêderal n" 13.A7412019 e o artigo 2'-A da Lei

Fêdetel 12.68212012, a responsâbilidade pelo processo de digitalização dos documentos Íisicos, garântindo perante estê Carlório e têrcêiros, a sua autoria
e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2o-A, §7', da Lei Federal n" 12.68212012, o docuhento em anexo, identiíicado individualmente em cádâ Código de
Autenticação Digital' oú na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio flsico.

Esta DECLARAÇÂO foi êmitida em í5/03/2022 1í:33:39 (hora local) alravés do sistema de autenlicaçáo digilal do CaÍtório Azevêdo Bastos, dê acordo
com o A(. 1o, 10" e seus §§ 1" e 2'da MP 2200/200'1, como também, o documento elêtrônlco autenticâdo contendo o Certiíicado Digital do titular do
CaÍtório Azêvêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamênte a êmpresa INSTITUTO BENEFICENTE DE HABITACAO, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE
EDUCÂCAO E SAUDE - IBHASES ou âo Cartório pelo endereçp de e-mail autenticâ@azevedobastos.not.br Pârâ inÍormaÉês mais detalhadas deste ato,
acesse o site https://autdigitâl.azêvedobastos.not.br e iníorme o Código de Autenticáção Digital

Esta Declâração é valida por têmpo indetorminâdo e êstá disponÍvêl para consulta em nosso site.

rcódigo de Autenticâção Digltal: í1'1030406217775092855-1

'zLêgi6laçóês Vigentesi Leí Fêderâl no 8.935/94, Lei Federal no 10-406/2002, [redida Provisória no 2200/2001, Lei Fêdêral n' 13.105/2015, Lei Esladual n"
"2112008, Lei Êstadual nô 10.13212013, Provimônto CcJ N'003/2014 e Provimento CNJ N" 10012020.

\Úreferido 
é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL
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tcP
BÍ*§lPc'darcr .b iêlüli.r

íÀed5ôP.oüúÉ il.:.2@2,
d.2,rd. ôgsb d.2rú1. §

ü

TI ü



ARAQUAR
GOVERNO D

A gente faz o futuro âcontecêí.
ATESÍÂOO DÉ CAPACIDADE TÉCNICA

O mUNlclPlO OE ÂRAQUARI, Eslado de Santa Catarina, através do FUNDo

MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI, com sede à Rua eoronel Almeida, no60, Centro,

Municipio de Araquari - SC, davidamêntê inscrito no CNPJ/ F rob o no. 08.345.495/0001-

00, repíesentada neste elo pêle Gesiore do Fundo Municipâl dê §âúde, a Srâ. ÍÀNn
MARIA EBERHARDT. CERTIFICA qUC A ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO

BENEFICENTE OE HABITAçÂO. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE EDUCAÇÃO E SAÚDE.

IBHASES, CNPJ/MF n" 11.421.131/0001-69, está execulando de foÍma satisfatóna o

CONTRATO No 23l2O21com o obieto abaixo:

38.129 hâbitentês. Populaçâo total (estimativa IBGE/2019)

lnicio do Contrato: 28 de agoslo de 2021.

para quê suÍta os devidos fins

Araquari - SC, em 25 de ianeiro de 2022
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NIA MARIA EBERHARDT

Gestora do Fundo i,lunicipal dê Saúdê dê AraguaÍi - SC

l?uê Pâdrê Horácio Rêbelo.6r I aentro
§oc-sa ud e@aràquâ Í1.!(.gov. br

À7 ,t47 -7rag I www.rraouâtl.sc.goy. br H §AÚDE

--§\§
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o Contratação de pessoa juridica para íomêcímento de equipe dê ãssistencial e de
apoio na área de saúde para âtendimento 24h por diâ, em local a ser definido, com
foco no enÍrenlamento da situação de emerg6nde de saúde pública de importància
internacional decorrênte do novo Coronavirus, causador da Covid-19

. Descritivo dos trabalhos disponibllizar equipe assistencial ê de apoio', para
atendimento 24h por dia em locâl a ser indicado pelo Municipio de Araquari/Sc. A
ioÍnada de trabalho da equipê sêrâ 12X36, composta por: - 2 (dois) ênfermeiros; - 5
(cinco) técnicos de enÍermagêml - 3 (três) médicos"; 02 durante dia (7h ás 19h) e
01 durante noite (des 19 ás 07h) - 1 (um) servente; - 1 (üm) recepcionista -1 (um)
feÍmacêutico - 'l (um) coordenador com Íormaçâo têcnice com nível superior ne área
da saúdel -DireÉo e coordenaçâo técnica da medicina e enfermagem (RT
Enfermeiro e RT médico conÍorme preconiza ôs íespectivos conselhos profissionais)
-Pagamento das horas de sobrêaviso do laboratório'.' -Lavanderia e enxoval paÍa
equipe do serviço 'Considerando a jornads de trabalho 12X36, a êmpresa
íomecedora deveÍá possuiÍ 4 (quatÍo) equipes assistenciais e de apoio. "O mêdi6ô
contratads pele empresa fornecêdora podêrá exerÇeÍ jornada de traba'ho
diferenciadâ dos demais píofissionei§, desdê quê no horário dâs 07 ás 19 horas
tênham 02 BroÍissionâis médicos e no horário das 19 ás 07h um profissionâ|.

E por ssÍ vêrdade
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REPÚBLICA FEOERATIVA DO BRASIL
ESTAOO OA PARÂIBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS

PRluElRo REGlsrRo ctvtL DE NAsctÍrrENro e oanos e párVl?rtBooEtltX'r.nro", ,nrERotÇÕEs E rurELAs DA coMARcA DE JoÃo
PÊSSOA

9É UNi4o

Au Epitácio Pessoa, '1145 BairÍo dos Estados 58030-00, Joáo psssoa pB
Tel.: (83)324+54M / Fax: (83) 3244-5484

http:/ r 
^n/í.âzêvedobastos.not.brE-meil: caítorio@azêvedobaslos.nôt.br

FLS ,

o Bel. Válber Azevêdo de Mirendâ cevalcãnü, ofciâl do Primeiro Registro Civil de Nascimôntos ê óbitos e privativo de câsamentos, lnlediçóes ê Íutelâs
com atribuição de autênticâr e rêconhecer firmas da Comarca de Joáo Pessoa capiial do Estado da paraíbâ, €m virtuae aà rei. etc...

DEoLARo aindâ que' pSra gaÍ€ntir transparência e sogurançá juridicá dê todos os atos oriundos da atividade Notârial e Regislrâl no Estado da pâraíba, foiinstituído pela da Lei No'10132, de 06de novembÍo dã 2013, à aplicaÉo obrigâtória de um Selo Digitalde FiscálizaÇâo Éxlrajudicial em todos os atos denotas e registro, @mposto de um código,único (por eremplo: sêto Dlgitât: AÉc1234$x1xzl 
" 

o"üJ rãr-", ãoããri"nti"ri=o processaaa peta noisaservontia pode s€r veÍiÍcáda e confirmadâ tantas vêzes quanto for nãcessáno através do site ao rruunal áe luitiça ão gs'taad aa pa.alúa, ãnoereôhltpsr/conêgêdoria.tjpb.jus.br/setG.digital/.

A autenticáção digitaldo documenlo faz prova 
99_qg€,lp dallg hora em que êla Íoi reatizâda, a empresâ INST|TUTo BENEFTCENTE DE HABtTAcAo, DE4sslsTENclA soclAl. DE EDUcAcAo-E SÂU-DE '.|BHA9ES tinha possê de um documento com as mesmas caracterlsticas que toram refroduiioãs na

. ,!11 9r]:ll1*9", ."endo da empresâ INSTITUTo BENEFICENTE DE HABITACAO, DE ASstsTENclA sôCtAL, DÉtóúCACAô E SAUDE- |BHASES;\+sponsabrtrdãde, úntcá ê exclusivâ, pela idoneidade do documento âpresentado a este CaÍlôrio.

NESSE SêNtidO, dECIATO qUE â INSTITUTO BENEFICENTE DE HABITACAO, DE ASSISTENCIA SOCIAL, OE EDUCACAO E SAUDE . IBHASES ASSUMiU,
lq telmgs d9 94igo 8', §1', do Deqeto n' 10.27812020, qle regulamentou o adigo 3', inciso x, da Lei Federain. ti,e4tzots ê o adigo 2.-A da LeiÊederàl 12.68212012' a responsabilidadê pêlo pÍocêsso de digilaliz;ção dos docume-ntos iisicos, garantinJo peiãni" 

""t"-ôadório 
e lerceiros, a sua autoíae integridade.

Oe acordo-com o disposto no artigo ?-4, §7', da Lei Federal n" 12.6A212012, o documento em anexo, idenlificado individualmênte em câda Código deAutênücaçáo Digita| ou na refêrida sequência, poderá ser reproduzido em papeiou em qualquer outro meio ísico.

DECLARÂçAO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO OIGITAL

Esta DECLARAÇÀO Íoi emitida em 15lO3t2O2211t17l ,2 (hora local) a do sislema de aulenticaçào digital do CaÁório Azevêdo Baslos, de acordocom o Art. 10. í0P e seus §§ 1o e 2. da MP 2200/2001, como também. o doêumento eletrônico autênticado conlendo o Cêrtificádo Digital do titular doCartório Azêvêdo Bastos, poderá ser solicitado diretâmente a empresê I STITUTO BENEFICENTE DE HABITACAO. DE ASSISTE NCIA SOCIAL, DEEDUCACAO E SAUDE - IBHASES ou ao Cartório peto endereço de e-mail utenticâ@azevedobãstos.not.br Para informaçôes mais detelhadas destê ato.acesse o site https://âutdigital.âzevedobâstos.not.br e informe o Código de ticâção Digilâl

Esta Declaraçáo é valida por tempo lnd.termlnado e 6stá disponlvel para nsulla em nosso site

'Códlgo de AutenticaÉo Olgltâl: 111031 503229221233328-1llegislaçôês Vigontos: Lei Fedeíal no 8.935/94, Lei Federat nô 10. , Medida Provisória no 2200/200'!, Lei Federâl no 13.lOS/2OtS, Lei Estaduat no,2112006, Lei Estaduat no 10.132t20i3, pÍoümento CGJ N. OO3/2014 e p

Vreferido é verdade, dou fé.

menlo CNJ N' 100/2020
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

Avenida Getúlio Vargas, 443 - Fone (47) 3375-6500 - 89.278-000 - Corupá - SC
www.coruDa.sc-oôv.bÍ saudê@co a.sc.oov.br
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o uutttcípto DE coRUpA, Esrado dê sanra c
MUNrctpAL or seúoetrurvoo MUNtctpAL DE

Francisco Àrees, ne1014, Bairro XV de Novembro.

inscrito no CNPJ/MF sob o ne. 1t .269.752|000

Secretário Municipal de Saúde, a Sr. FELIpE

decreto nc 2.45112022, CERTIFICA que a

BENEFTcENTE oe nlerlçÃo, DE AsstsrÊN

na, por intermédio da SECRETARIA

UDE DE CoRUpÁ, com sede na Bua

unicípio de Corupá - SC, devidamente

-79, representada neste ato pelo seu

AFAELI BODRIGUES, nomeado peto

RGANTZAçÃO SOCTAL tNST|TUTO

soctAL, DE EDUCAçÃO e Saúoe
u de Íorma satisÍatória o CONTRATO- IBHASES, CNPJ/MF ne 11.421.13t/OoO1-69, exe

DE GESTÃO Nq 2112020 com o objeto abaixo:

Gestão, gerenciamenlo, operacionalizaÇão e execuçáo das açôes e serviços de
saúde, na Unidade de Pronto Atendimento 24 horas Maria Ana Linzmeyer, situada

Tozini, Corupá-SC com a paÕtuaçâo de
metas de produção e indicadoÍês de q alidade, em regime de 24 horas/dia,
assegurado assistência universal e gratuita s usuários do Sistema Unico de saúde
(SUS), em conÍo
presente contrato.

rmidade com os anexos e a seguir elencados, que integram o

lnicio do Contrato: 01 de junho de 2020.

Termino do Contrato: 3'l de outubro de 2021

E, por esta declaração ser a expÍessão da verdade, assino a prêsente.

Corupá, 15 de Íevereiro de 2O?2

CAPITAL CATARINENSE DA BANANA

cqílrâ G dât os do âlo !m: hrp6r/s.todrgid,qpbJch. @ Cogn! o o@|Mtô .h: htb6r/a.v.d.b&ros.not.brldo.uiEnro/, 1 1o3l5o32237aj 7,É614

Cartório Azevôdo Bastos
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na Rua Roberto Seidel, nc 680, Bairro:

. 15.337 habilantes. População total (estimativa tBGE/2016)

FELIPE RAFAELI À isinado de íoma die,târ po,

RoDRTGUES:0066r472e iãf,iá,f|[i;*"..
70 Oàdos:2022.0t.15 oa:sg:rz{j @

FELIPE RAFAELI RODRIGUES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
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REPÚBLICA FEOERATIVÂ OO BRASIL
ESTAOO OA PARAIBA

CARÍÓRIO AZEVÊOO BASTOS
FUNDAOO EM í8EE

PRIMEIRo REGISTRo clvlL DE NASCIMENTo E ÓBITos E PRrvaTrvo oE casAMENTos, rNTERorçÕEs E TUTELAS DA coMARCA oE JoÀo
PESSOA

Au Epitácio Pêssoa, 1145 Bairro dos Estados 5803G00, João Pêssoa PB
Tel.r (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http:/ M,$,r,/.azevedobâstos.nôt.br
E-mail: cârtorio@azêvedobastos.not.br
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DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O B€1. Válbêr Azovêdo dê Miranda Câvalcânti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimsntos e Óbitos ê Píivativo dê Casamêntos, lnterdiçóes e Tutêlas
mm atibuiçáo de autenticar e rêconhecêr firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da ParaÍba, em vidude de Lêi, etc...

DECLARO ãinda que, para garantir t anspaéncia e segurança juÍídic4 de todos os atos oriundos da atividadê NotaÍial e Registral no Estado da Paraiba, foi
instíuido pela da Lei No 10.',32, de 06 de novembro de 20'13, a adicaÉo obrigatória de um Sêlo Digitaldê Fiscalizâçáo Eírajudicial em todos os atos dê
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Sêlo Digital: ABC1234'XIX2) e dessa fomâ, câda autenticâÉo pÍocêssada pêlâ nossa
Serventia pode se. verific€da e confirmada tantas vezes quanto íor neccssário âtravês do site do Tribunal de Justiçâ do Estado da Pa.âiba, endeíeço
https/conegedoria.qpbjus.b./selo-digital/.

A autenticaçáo digital do documento faz provâ de que, na data e hora êm qu€ ela Íoi realizada. a êmpresa INSTITUTO BENEFICENTE DE HABITACAO, DE
'SSISTENCIA SOCIAL, DE EDUCACAO E SAUDE - IBHASES tinha posse de um documenlo com ãs mesmas câracteristrcâs que ío€m Íeproduzidas na

pia aulenticada, sendo da empresa INSTITUTO BENEFICENTE DE HABITACAO, OE ASSISTENCIA SOCIAL. DÊ ÊDUCACAO É SAUDÊ - IBHASES a
Vsponsâbilidade. única e exclusivâ, pêla idonêidade do documento apÍesêntado a êste Cartóíio.

Nesse sentido, dêdaro que a INSTITUTO BENEFICENTE DE HABITACAO, DÉ ASSISTENCIA SOCIAL, DE EDUCACAO E SAUDE - IBHASES assumiu,
nos termos do arligo 8', §1', do Deqeto n" 10.27A2O2O. que rêgulamentou o artigo 3', inciso X, da Lei Fedêral n' 13.874/2019 e o âdigo 2'-A da Lei
Fedeíal12.82nO12, a responsábilidâde pêlo processo de digitalizâçáo dos doqJmentos ílsicos, garaôtindo perante êste CartóÍio e terceiros, a sua autoíia
e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2o-A, §7', da Lei Federal n" 12.68212012, o documento em anexo, identificado individualmêntê em cada Código de
Autenticaçáo Drgful! ou na referida sequência, podêrá sêr rêproduzido em papel ou em qualquer out.o meio fisico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em lí03Í2022 lí:29:t9 (horô locâl) através do sistema de autenticaçào digital do Caíório Azevêdo Bastos, de acôrdo
com o Art. 1o, 10' e seus §§ 1" e 2 da MP 2200/2001, como também. o documênto €lêlónico autenticâdo contendo o Certiíicâdo Digital do tilular do
Cartódo Azevêdo Bastos, poderá seÍ solicji,ado diretamente a emprêsâ INSTITUÍO BENEFICENTE OE HABITACAO, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE
EDUCACAO E SAUDE - IBHASES ou ao Canório pelo enderêço de e'mail autenticâ@azêvêdobastos.not.br Para iníormâçóês mais detalhadas deste ato,
acêsse o site https://aúdigital.azevedobastos.not.bÍ e infoÍme o Código de AutenücaÉo Digital

Esta Dedaraçáo é valida por tompo lnd€(grmlnado e sstá disponível pars consulta em nosso site.

'Códlgo ds Auierúicagâo Oigital: 1 Í't 03150322374174364+1
,Lêqi!laçõ3! Vig€nter: Lei Federal n" 8.935/94, Lei Federal n' 10.406/2002, Medida Proüsória no 2200/2001, Lei Federal n" 13.105/2015, Lei Estadual nô

'212008. Lêi Êstadual n' t0.í32l2013, Provimento CGJ N'003/2014 e Proümento CNJ N" 100/2020.

Yreíerido é verdado, dou Íé,
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§ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
ESTADO DE SÃO PAULO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O ilUNlClPlO DE SANTA BRANCA, Estãdo de Sâo pauto, pessoa Jurídicâ de
Direito Publico interno, devidamente inscÍito no CNPJ/MF sob o no

46.694.12110001-81, com s€dê administrativa na Rua pÍudênte de Moraes, no 93,

Cenlro, MunicÍpio de Sante Branca, Estâdo de Sâo paulo, por seu represenlante
legal o Sr. ADRIANO MARCHESANT LEVORTN prefeito municipat, CERT|F|CA
que a ORGANIZAçÃO SOCIAL INSTITUTo BENEFICENTE DE HABITAÇÀo, DE

ASSTSTÊNC|A SOC|AL, DE EDUCAÇÂO E SAúDE - |BHASES, CNPJ/MF no

11.421.13110001-69, está êxecutando de forma satisÍatória o CONTRATO DE

GESTÁO NO 153/202.I, PROCESSO NO193/2021, CHAMAMENTO PÚBLICO NO

0112021 com o objeto abaixo:

1- Gestâo e desenvolvimento de açÕes e serviços de saúde, em estreita

cooperação com a Direloria Municipal de saúde, que atendam a atençâo
básica, com serviços de especialidades medicas e de pronto Atendimento
e outros no Municlpio de Santa Branca -Sp.

14.788 habitantes. Poputãção total (estimativa tBGE/20i9)

lnicio do Contrâto: 31 de maio de 202.1.

E por sêr vêrdade íirmo o presente para que surta os devidos Íins.

Santa Branca - SP, em I g de janeiro de 2021

ADRIANO MARCHESAT.II LEVORIN
Prefeito Municipal

Adulal,hplÍL@h
Preúeib Munldpal
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRÂSIL
ESÍADO OA PARAiBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNOAOO E 1888

PRllilElRo REGlsrRo clvlL oE NASCIMENTo E óBÍTos E pRtvaflvo oE casaMENtos, TNTERDtÇôEs E TurELAs DA coMARca DE JoÃo
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa. 1145 BaiÍo dos Estados 58030-OO. João pessoa pB
Íel.: (83) 3244-5404 / Far: (83) 3244-5484

hnp:/ nu r/.azevedobastos_not.br
E-mail: cârtorio@âzovodobastos.nôt-br

DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bol. Válber Azevêdo dê Miràndâ Câvalcanti, Ofilial do Primeiro Regjstro Civil dê Nascimentos o óbitos e privativo de Casamentos, lntêrdiçóês e Tutelas
com airibuição de autentacâr e reconhecerfirmas dâ Comarcâ de João Pessoa Capitáldo Estado da ParaÍba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO aindê que, para garanlir lransparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da parêÍba, Íoi
instituido pela da Lêi No 10.132, de 06 dê novembro de 2013, a aplicâÉo obrigatóriâ de um Sêlo Digitalde Fiscalização Eírajudicial em todos os âtos de
notas e registro, composlo de um código único (por êxemplo: Selo Digital: ABC1234sx1x2) e deasa Íorma, cada ârtenticaçáo procêssâda pela nossa
Serventia pode sú veííicâda e confirmada tantas vezês quanto for necesúrio atrãvés do sile do Tribunal de Justiçá do E;tado dâ pârálba, êndereço
httpsr/conegedoíia.tjpb jus.bÍlseloiigital/.

A autent!!êÉo digitaldo documento faz prova de que, na data e hora em quê ela foi r€alizâda, a emprêsa INSTITUTO BENEFICENTE DE HABITACAO, DE
^SSISTENCIA SOCIAL, DE EDUCACAO E SAUDE - IBHASES tinha poss€ de um documênto com as mesmas caractêrÍsticás que foÍam reproduzidâs na

)iâ autenticada, sêndo da empTosâ INSTITUTO BENEFICENTE DE HABITACAO, DE ASSISTENCIA SocIAL, DE EDUcAcAb E SAUDE - IBHASES a
\-§ponsabilidade, únicâ e exclusiva, p€la idoneidade do documento apÉsentiado a este Cadório.

NESSE SENtidO, dêdATO qUE A INSTITUTO B€NEFICENTE DE HABITACAO, OE ASSISTENCIA SOCIAL, DE EDUCACAO E SAIJDE.IBHASES assumiu.
nos termos d!- anigo 8', §1', do D€creto n" 1O.278n020, que regulamêntou o artigo 3', inciso X, da Lei Fêderal n" 13.874/2019 e o aÍtigo 21Ada Lei
Fedetal12,682D012, a Íesponsabilidadê pelo p.ocesso d6 digitalizâÉo dos documentos Íisicos, garanündo perânte este Cartório e têrcêiros: a sua autoria
e integridade.

oe acordo com o disposto no artigo 2o-A, §7', da Lei Fêderâl ír" 12.68212012, o documento êm anexo, identiÍcado individualmentê em câda código dê
Autenticáção Digital' ou na .eÍeridâ sequência, poderá ser reproduzido em papelou êm qualquêr outrc meio fisico.

Esla DECLARAÇÁO foi emitida em íí03/2022 ííi30:19 (horâ local) através do sistema de autenticâçáo digital do Cartório Azevêdo Baslos, de acordo
com o Art. 1o, 10o ê seus §§ ío ê f da MP 220012001, @íno tâmbém, o doclmênlo êlêtrônico aulenticâdo conlêndo o CertiÍicâdo Digital do titular do
Cartódo Azevêdo Bastos, poderá sêr solicil,ado dirêtamentê a empresa INSTITUTO BENEFICENTE OE HABTTACAO, DÊ ASSTSTENõ|A SOC|AL, DE
EDucAcAo E SAUDE - IBHASES ou ao câ(ório pêlo êndêrêço de e-mail autêntiêâ@a2evedobastos.not.br PaÉ informaçôes mais dêtalhadas desle ato,
acessê o site httpsj/autdigital.azevedobaslos.not.bÍ e informe o Código de AutênlicaÉo Digital

Está Dec.laração é valide por lempo lndot rminado ê 6stá disponlvêl para consulta em nosso sitê.

rcódigo dc Aúenticação Digitãlr 1'11031'103221545295503-'l
'LêgLlaçô€E Mgonlos: Lei F€deral no 8.935/94, Lei Federal no 10.406/2002, Mêdida Provisó.ia no 22OOl2001, Lei Fedêrat no 13.105/2015, Lei Esladual n"

-2112008, Lei Estadual no 10.132/20't3, Provimento CGJ N. 003/2014 e proümento CNJ N. 1OOI2O2O.

\Úrefeíido 
é verdade. dou fé.

CHAVE OIGIÍAL
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ÂTESTADO OE CÂPACIDADE TÉCNlcA

A SECRETARIÂ ilUNICIPAL OE SAÚDE tlE Ut{lÃO DÂ VITÓRIA, Eíado do Paraná,
p.ssoa Jurídica dê Dúlito Publ'co inlemo, devidamênta inscÍito no Ct{PJrtF .ob o nô.

76.907.760O00t -7í, com $dê âdmini8trativa na Rua Caíro Alvos, 50, Centro, Municipio de Uniáo
da Vrtóri6, Eíâdo do Parâná, por sêu ÍBpíesoírtantê legal o Sr. Fomendo FêÍoncz sêcÍ€láÍio
municipsl dc saude, GERTTFTA que a oRGANtzAÇÃo soclAL tNsTtTUTo BENEFTCENTE DE
HABITAÇÁO, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DE EDUCAÇÃO E SAÚDE. IBHASES, CNPJ/MF Nô

11.42í.131/0001-69, 6stá exGcutando de íoÍma setbfetóÍiâ o CONTRATO EMERGENCIÂL No.

19912021, Dbpêrsâ dê Licitaçâo no 83/202'1 - Píocêsso Adminiírâtivo n.o 23112021 com o objcdo

abaixo:

G6íáo ô exocução do3 sêrviços assistcnciâis ê administ,ativos de Unidsde dê Pronto
AlêndiíEnto - UPA 24horas dc Uni{ío da Vitória, Paraná, em Ícgimê dê 24 hoÍâgdie,
d€nominadâ UPA Wsrdba Motla, localizado à R. Prudonlê dê Morais, í64 - CentÍo, Uniào
da Vrtórie, cm conformidedo com os princípios do Sistsma Único de Saúde (SUS), para
alcndiÍnênto erdusivo aq Usuádos do SUS.

58.298 habitantes. PopuleÉo total (estimativa IBGE/2021)

lnicio do Conlrato: 17 de dezembro de 2021

E poí s€r veÍdade fiÍmo o ptesant€ para qu€ surta os dêvidos fins.

Uniáo dâ Vitoria - PR, êm 03 de feveÍeko de 2A22

SECRETARIO MU OE
PARANÁ
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REPÚBLICA FEOERATIVA OO BRÂSIL
ESTADO OA PARA|BA

CARÍóRIO AZEVÊOO BASTOS
FUNDADO E]ú í88E

PRIÍrlElRo REGISÍRo cÍvll DE NAscltrlENTo E ÓBnos E PRtvATIvo oE casat ENTos, |NTERotçóEs E TUTELAS DA coMARca oE JoÂo
PESSOA

Av Epitácio Pêssoâ, 1'145 BairÍo dos Estados 5803SO0, João Pessoa PB
Tel.: (83) 32,14-5404 / Fax: (83) 32/t4-5484

htts:/ Mr/\.r,/.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@âzev€dobastos.not.br

,)Ê UNIAO

it'

FLS

à.r

o Bel. VálbêÍ Azevêdo de Mirandâ câvalcânti, oícial do Primêiro Registro civil de Nascimêntos e óbitos e privaNô dê Casamentos, lntêrdiçóes e Tutelas
com âtÍibuiÉo de autenticâr e reconhecd fítnôs da comarcâ de João Pessoa Capital do Estado da paralba, em virtude dà Lei. etc...

DECLÂRo âindá que, para garantir tÍânsparência e sêgurânçâ jurÍdica de todos os âtos oÍiundos da atividade Nota.ial e Regislral no Estado da paraÍba, foiinslittrído pela da Lêi No 10 132 de 06de novembro de 2oí3, ã aplicação obrigatódâ de um seto Digitd áe Êisúiúágao iirr3lrai,;al emtodososa1o"d;notas e regislro, coÍnposlo de um código,único (poí exemplo Seto D;giEl: AáC12345-X1x2t e aeisa forma, caOããrt"nti".irao processada pela nossiservenlia pode ser vêrificâda ê @nfimada tantas vezês quânio íor nãcêssário através do site aá iriu,rnar áe iusriça lo gdt"a.i ar p"Ãrú"] 
"no"iãõhnpsJ/conegêdoria.qpb jus.br/selo{igital/.

A altenticaçáo digital do documento Íaz prova 
lg_que, na dâ!1e hora em quê ela foireâlizada, a empresa INSTtÍuTo BENEFTCENTE DE HABtTAcAo, DE

^SslSTENclA SoclAL, DE EDUCACAO-E.-SÂU-DE - IBHASES tinha pos; de um dôcumento com 
"" 

,""."s 
"ar""i"ií"ticas 

que tora. rejúuiiaãs nã
. 2iâ autonticâda,.sendo da emprêsa INSÍ|TUTo BENEFTCENTE oE HAB|TACAo, DE AsstsTENctA soCtAL, óÉ ÉôúClceb E SAUDE - tBtrAals ;\-rsponsâbrtidâdê, únicâ e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentâdo a est€ Cartório.

NESSE SêNtidO, dECIATO qUê â INSTITUTO BENEFICENTE DE HABITACAO, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE EDUCACAO E SAUDE . IBHASES ASSUM|U,nos leímos do artigo 8', §1', do Decreto n' 1O.27A|2O2O, ql]e regulamentou o artigo 3', inciso X. da Lêi Federal n. 13.874/20í9 e o adió ,-Àd; a;iÉederal 12 68212012' a.esponsabilidadê pelo processo de digita zãçáo dos docume-ntos ilsico", gà.antináo p.rãni" 
"ste-ôadório 

e tsÍcekos, â suâ autoriae intêgíidâdo.

Dê. ãcordo-com o disposto no ârtigo P'4, §7', da Lei Federâl n' 12,68212012, o documento em an6xo, identifcado individualmente em cada Codigo dêAutenücâÉo Digitel ou na reÍeída sequància, podeÉ sêr reproduzido em papeiou em quarque. outro meio fisico.

Este DECLARAÇÃo Íoi êmitida em í ro3/2022 -íl:31i00 
(horâ locâl) através do sistêmã de autonticâçáo digitât do cedório Azevêdo Bãslos, de acôrdocom-o Art l',-10'e seus §§ 10e 7 da MP 22oot2o}1, como também, o documento êlet ônlco aute;licâd; contêndo o certiícado otgitaf áoiituiãi dóg:Í9lg-ArgEqo Bâstos, poderá ser solicitado diretamente â êmpresã tNsTtTUTo BENEFToENTE DE t{ABtÍAcAo, ôe rcslsreruõn soctAl, DEEDUcAcAo E SAUDE - IBHASES ou ao caÍtôrio peloendereço dá e-mâil autentica@azevedobastos.not.br Parâ iníor;âçÕes mais dêtalhadês desle ato.acesse o site https://autdigital.azêvêdobastos.not.br e inÍorme o'ftdigo de Autenticaçáã Digital

Esta Dêdârâçào é valida por tempo ind6terminado e está disponível para consulta em nosso site.

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAçÂO DIGITAL

rcódlgo do Autonticação Dtgttsl: 1110310032229057064991
'1Legl.laçóês vigent€!: Lei Federal n'8,935/94, Lei Fedêral no 10.406/2002, Medida Provisória no 22ool2001, Lei Federat n. 13.105/2015, Lei Estadual no

'2112008, Lei Estadual no 10.í3212013, p.ovimento CGJ N. OO3/20.14 ê provimênto CNJ N. 1OO/2020.
\íreíerido 

é vêrdadê, dou fé.
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ATA N" 26 DE l?Ou202t

Inldtüto Bateric.nt dÊ H.bitrçlo, dc A$istência Sociel, dc Educrção c Saúdc - IBHASES.

Rur Scba«ilo Fuírdo Pcrtire, 60 Torre 2 Srlrr 7(X e 7OS Brirro Barreirm, Sto José/SC,

CEP 8E.ll7{m, CNPJ n" I r.42t.l3t/flXtt -69.

Atr n" 26 d. Alrcmblcir Gcrel EÍraordinlris Írtlizrde em l2 de jonciro de 202I.

Âo décimo scgundo dia do mês de janeiro do ano de 202 I , as l7:00 horas (dczessete horas). na
sede do IBHASES, ÍEüirur-sc em Âssemblcia Geral Extraordinri'ia, conforme convocado pelo
p'Esidente; sandm Ândrcni da cost4 Marimiriano Maúado Guedcs, Luana dos santos vargas,
Fabio Gonçalves, Mar Silva de Souza Amanda tourciro Ncves. Cledina Carnpolo Sou,a,
Elisangela santos vaÍErs porto, carolina Robertr potto Raitz, Danielli sanEu c coavidados
Elias Domingo Maia, Clcibu pezziai e Newty ,acqueline Roarrigucs, cujas aasúatums consram
na pÍesentc úa. Constúadâ r prcciúçr urfici€ r <b crociadar, foi abêrta a reunifu pclo
PÍssidsnte do IBIIASES, SÍ. SsÍtds Âldtlüi da CoSt, tído sido dcsignada a mim, Elisangcla
SaÍos Vargas Po,,o, a tarsà de socÍclaÍiá-lo. O prrsidcnte agradcccu a pÍcsençâ de todos e, do
contlnuo, deu início aos trabalhos seguindo a paufa do Edital dc coovocação.l )
HOMOLOGAçÂO DESENÚNCIA Ix)S MEMBROS DA DINATORTÂ. CONSELHO DE
ADI{INISTRAÇÃO E I'|SCÁL; o SeúoÍ presidelte pdtuou qui so hz occrssáriâ
homologaçâo dc pcdidos dc Íoíri,ncia do DiÍÊtoÍ A&ninistÍsivo osni Arhrro Francisco Junior
cm 2l de frverciro dc 2020, membro do Conselho de Administo05o Nathali Eloiza Costa cm 2l
de juúo dc 2020. e membÍo do Consclho Fiscal Tarsson Rosa Gencroso em 06 dc janciro dc
2021' todos reounciaram a associaçâo junto ao Instituto, bem como foi aprescntado de
espontaneâmcnte, a rcnfuicia do arual cargos como mcmbro do conselhos. e sc colocando à
disposição para Ísmmejarnenlm para nova eleiÉo do consclho de Aôninisração o mgmbro:
Camlina Roberta Pono Raitq bi colocado em votâçâo e aprovado por unanimidado. Asrim foi
dado andamenio na segunda ordem do dia- 2) rNcLUsÂo Df, Nov0§ As§(rcIÁDOS; foram
apmrcn,dos os pcdidos dc associaçâo de argumas pessoas da socicdadc civil, quc enssentaraÍn
o inleresse de fazcr parte do quadm dc associados do IBHASES, quc sâo eles: NErffTy
JACQUELIffi RODRIGUES, brasilcira, casada, Assistente Social, poÍradorÀdo RG 5.090.635
ssP/sc, inrcrita no cadasso do cpF sob número 059.6i6.599-30, Residente e Domiciliada a Rua
sagrado corâção dc Jesua, sl porccas, sâo rose/sc cEp E I949E; ELrAs DoMINco
M.ArA' bràsileim, cssldo. portadora do RG 3.062.E63.t77 ssp/RS, inscrito no cadastro do cpF

ir.s.nd.qrüot.r.tr ao, ,r ü.h _ sia ?oa Dlo!Í!rq, sbr4íÍE
CÉt tt Ur.{OCrrl U.i2rl a6r-€ ro.G {al rI{ó39

Círlt ôltjt,aahGoÍ3!.
iüjt*q.üÍ

1

,'i
i -{r
tl

\-5,

ffi§

Cô.íía c dàdos do ãlo emr hüps7/*todiolat.tjpb]us.br ou CoNuhê ô O@ôênto eh: hrtps //aevêdobastc.nor.br/d@ftento/j1i030403219657195359

ffi E ffii##:X:*'$liffiffiffi "*@.. *.i

\*



§7 IBHASES trIETITUTO BENEFlcErÍÍE DE HAAÍTAçÃO,
Í,C ASAISIEÍ{CI,A SOCIÂL, Í'€ EÍX.ICAçÃO

E sAÚD€ .IBHASE8

/a5o,/r a liloro.lz Pa.t4 o ciáalâo/
.E

i
-g

&
E

I
E

g.q
!E
õo

g=

(/) à;Eo,'

-s§
oz
õ!

;e
q€
qE
zB
.§8

PÉ

R.E

€8
Põ

õo

eÊ
:dF,
Fõo-
BS
l--<§4ê
..1 .e

TPt-:
ú9
aÉ
E€
2EKE2o,
aO
Ío;
UE
u.l 'õ

Áã

õ5
PE
6i
HI

tJJo
o
!2
o

U)z
(.)

o.c
F
=(,

ô
q.l

o

E

-e

.E

.E

E

d
oz
lJl

L!o
ú
IJJ

o
oFz
c
o

z
o
I

.E

.o

.ç

E
8
o!

8

t
.9

E

!ralrl*(r. !. or i rto

sob númcm 001.897.770-79, Residente c Domiciliado a Rua Ana Maria FeÍr€irq l0 Apio l0t,
Rio Caveiras, Biguaçü/SC CEP tl l6 l-J90, CLEITON PEiZZJNJ, brxilciro, casado, porradora

do RG 377l4tl SSP/SC, inscrito no cadÀsrro do CPF sob númem 041.0.19.1 19-50. Residcnte c

Dútricilirdo a Rua Bruno Mallmann, 05 FD, Po a dc Baixo, São José/SC CEp 8 04404:

imodidrnentc foí colocado em votaçâo pcto prcsidentc a i[ctusão dos novos associados c por

unanimidade aprovado; todos devida.meoto qualiffcâdol na rclado de dirstoÍes e mcmbÍos que

vaí arexrda à csra da, dândo údúnento na paura do dia. j) ALTERÂÇÃO ESTATUTÁR|Âi

o Senhor Prçsidente pontuou a necessidade da atualização Estatutária para abranger nossos

serviços e se adequ& a legislação estaduais e municipais yigente, e ficarmos aptos para pancipa,

de licitaçôes. Consukados os prrs€nt€s sobre tal possibilidade, todos apmvaram, à unanimidade

de votos, as devidas concçõcs, ficando autoÍi7..|âr as providências paÍa lal mistcr, passaodo

asgim para a póxima parra do dia. 4) ELEIÇÀO DOs CARGO eUE rICÀRAM SEM

MEMBROS ELITO§ NÁ DIRETOBA E CONSELH(X; ô PÍEsidsnto considerou quc o

Estaluto pÍevê que a omposiÉo dr diÍrtori4 Coqselho & Âdminisraçâo e Fiscal, e deve

obedêocr os aíig$ 611 ó7o c ?t" do EstUrdo, c desnc modo,4ós Érâs @nsidcraçõcs. deu-se

início à eleiçib para o caÍfo & üiütorAdmhistrâtivo do Cossdho ds AdministÍâção Ê FiscâI,

scndo quc a elciçâo teve o scgub rlrultrdo: Colim f,oüorto PoÍro Râ z para o ergo dc

Diraor Âdministrdivo;. Bias Domiryo ltÉia úÊrrbro Consslho de Adminsrraçâo, Neulv

Jacqueline Rodrigues mcmbro nomcado do Conrlho de AdmioistraSo c Cleitor Pezzini

menbro do Condho Fiscal. Dcste modo fica eleilos dictor Administrdrivo, consclho dc

Administração e conselho Fiscal do ln$ituto. Ao enccÍramüÍo das eleiçõcc eu solicitci a palavra

e apresentei o rtsumo dos ca4os eleibs bGfi @mo mdltrodo os associados já existentcs cm

eleiçâo dc 22 do ouróro dc 2019, ficado composta da sguinte ôrma:

DültoÍi.
Saodm fui&rür da Ccta Peridente

Fabio Cong.lvcs Vice-Prcridcnto

Elisegclâ S.ntos Vargss PoÍto DiEtor FinancciÍo

Câmlina Robeíta PoÍto RâiÍz Diretor Adminiírarivo

Conrdho dc Adn iairrrtdo
Mar Silva dc Souza PÍesidente

IÀana Saüos Vrrgas Vice-Presidentc

Àmanda l.oureiÍo Nevcs Mombro

Cldina Campelo Souza Membm

Elias Domingo Maia Mcmbro

Nc*1v lacquclinc Rodrigues MembÍo Nomesdo
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Danielle Santrna

Consdho Firtd
MauÍscl SoÍtorafo

Clciton Pezzini

Modmiliano Machado Guedes

^ú5íüc.çaô 
Dlín l Có.rlgo: íííOi'0ilo3aí065719Íi59.3

O.t : 0483r20il, l2:21:ll
V.lor Íotrl do Alo: RS /ç64
S.lo Dhltrl Tlpo [oírn.l Cr ALFt60drA3OP;

iTET|TUTO EE GFICE íTE OE HAAÍÍAqÃO,
De la$STElraCÍA EOClAl, OE EIXrCÀCÀO

ESAÚE.BHAsEs

Tcradn a ít{owçz lon a cidalãi/

Membro lndicado pclos mlaboràdorcs

Prcside §

Membro

Suplente

Cartórlo Azovêdo Bastog

ôt

FLS o
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A seguir, o PÍBsident€ dos trúalhos ffanqueou a palavra a qucm dela quisesse hz:r uso,

opoÍarddadc na quÀl eu Êz algumas considerações no sentido dc que todos os novos msmbrcs

clcitos, tomarâo possê em l3l012021. Com o consentimento de lodos os prcse cs âz-sc constar

em da a possê da stuâl DircOria, Conselho dc Administraçâo e do Conselho Fiscal se daní sm

13l0ll202l. Por frm. sem que ningúm más qüsesse fazer uso da palava o Prtsidente Ss em

vofação pmposa de suspôÍ dcr a Í?união, poÍ tsnpo ncccssário à lawatum dcsta ata, o quc foi

aprovado por unanimidc dor prcsmos- E 8trin plDêedâdo" o Senhor Prssidcnte d€teÍm ino{r â

mint Sccretiiriq quê hv§ & i., r qurl, dcpois do LvtaCa fii lidÀ aáda conforme e

prov& pcta unaimidade rtor prgma. Nada mir üümô a trâtâr. o Presidente deu por

enccÍÍados os trabalhos. Eu, SecreáÍiÀ ethscÍlro rtta alâ qu€ também vai assinada pelo

PÍBsid€nlr dos trabâlhos e tús pÍlscntci.

São Jose, l2 dejaneiro dc 2021

É$.ríro\o
da Costa Éiisatritlâ sanú§Gt-Poft o

Sccrctária dos Trabalhos

Danicllc Santara

Newry- Jacqucl i ne Rodn gues Cârolins Robcrta Pono Rclt"
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REPÚBLICA FEOERÂTIVA OO BRASIL
ESÍADO DA PARAiBA

CARTóR|o AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM I8g8

PRIMEIRo REGISÍRo clvlL oE NAscllúENTo E ÓBtTos E pRtvATtvo oE caaÀMENTos, tNTERotçÕEs Ê TurELAs oa corriARca D
PESSOA

o€ úNr4o
ôq

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bair.o dos Estados 58030-00, João pêssoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 32,t4-5484

http:/ Mú/w_ãzeveiobastos.not.br
E-mail: cârtoriô@azevedobastos.not.br
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DEcLARAçÃo DE sERvtço oE AUTENTtcAçÃo Dtc|TAL

o Bel Válber Azevêdo de MiEnda cavalcânti, oficial do PrimeiÍo Rsgistro civil de Nascimentos e óbilos 6 Privativo de Casamentos, lnterdiçÕes e Tutelas
com atribuiÉo dê autênlicar e reconhecêr firmas da Comarca de João Pêssoa Capital do Estado da Paraíba, êm viÍlude de Lei, etc...

DECLARO aindâ quê, para ga.anth transpaíência e sêgurança jurídica de todos os alos oriundos da atividade Notarial e RegistÍâl no Estado dâ paraíba, foi
instituído pêlâ da Lei No 10.132, do 06 de novêmbro dê 2013, a aplicâção obrigatória de um sêlo Digitald6 FiscâlizaÉo Eírajudicial em todos os atos de
nota§ e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABc1234sx1)o) e dessa forma, câda ãutenticação processada pela nossa
Serventia pode ser veriíicâda e cônfirmâda tantas vêzes quanto Íor necessáÍio atmvés do site do Tribunal de Justiça do Eáado da paraÍba, endereço
https://corÍêgêdoria.üpb.jus.br/sêlo-digital/.

A aulenticáÉo digitaldo dolumento faz prova de que, na data ê hora om que ela íoi reâlizada, a empresa INSTITUTO BENEFICENTE DE HABITACAo. DE
aSSISTENCIA SOCIAL, DE EDUCACAO E SAUDE - IBHASES tinha posse de um doomenlo com as mêsmas caracteílsticas quê foram reproduzidâs na

)iA AÚIENtiCáda, S€ndo da êmpTêsa INSTITUTO BENEFICENTE DE HABITACAO, DE ASSISTENCIA SOCIAL. DÊ EDUcAcAo E SAUDE. IBHAsEs a
\-Sponsabilidêde, única e exclusiva. pela idoneidade do documênto apresonlado â eslê Cartório.

NESSE SENtidO, dECIETo quê a INSTITUTO BENEFICENTE DE HABITACAO, DE ASSISTENCIA SOCIAL, OE EOUCACAO E SAUDE.IBHASES assumiu,
nos têrÍnos do aíigo 8', §l', do Decrelo n' 10.27812020, que regulamentou o artigo 3', inciso X, da Lei FedeÍal n" 13,87412019 e o adigo 2'-A da Lei
F ederal 12.68212012, a responsabilidade pelo processo de digitalizàçáo dos documentos fÍsicos, garanündo perante êste CaÍtório e lerceiros, â sua autoria
e integÍidade.

De acordo com o disposto no artigo 2o-A, §7', da L€i Federal í' 12.6A212012, o documenlo em ânexo, identiÍicâdo individualmente em câda Código de
AutenticâÉo Digiial' ou na rêÍedda sêquência, poderá ser rêpÍoduzido em papel ou em quâlquer outro meio f{sico.

Esla DECLAFIAÇÃO íoi êmilida em 15n3nOZ2 11,10t26 (horâ locsl) através do sistema de autenticáçáo digital do Carlório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1o. í0o ê seus §§ 1'e 2'da MP 2200/2001, como também, o documenlo êlêtrônicô autenticado contendo o Cêrtiícádo Digiial do titular do
Cartório Azevêdo Bâstos, poderá ser solicitado diretamente a empresâ INSTITUTO BENEFICENTE DE HABITACAO, DE ASSTSTENóh SOC|À1, OE
EDUCACAO E SAUDE - IBHASES ou ao Cartório pelo end€reço de e-mail autentica@azevêdobâstos.not.br Para informações mais detalhadas dêstê ato,
acessê o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e iníormê o Código de Autenticação Digital

Êsla Declarâçáo é valida por tompo indetqnnlnado e está disponlvel para consulla êm nosso site.

lcódigo de autonricsção Digital: t 1103040321965719535$1 a 11.t 030403219657 t 95359-4
'Lsgislsçóê8 Vigentes: Lei Federal no 8.935/94. Lei Federal n' 10.406/2002, Medida Provisória no 22OOl2001, Lei Fedêral no '13.105/20í5, Lei Estaduat no

'2112008, Lei Estadual no 10.132/2013. Provimento CGJ N'003/20'14 e Proümento CNJ N. 100/2020.

\íreferido 
é verdade. dou íé.

CHAVE DIGITAL
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ü CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NUÀrERO OE tNSCRtÇÁO

íí.42í.í3í/000í 49
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E OE SITUAçÀO
CADASTRAL

2111212009

NOM€ ÊMPRESARIAL

INSTITUTO BENEFICENTE OE HABITACAO, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE EDUCACAO E SAUOE .IBHASES

DO ESÍAAELECIMENTO (NOME DE FANÍASIA)
IBHASES DEMAIS

DIGO E O DÀ ATIVIOAOE ECON

94.304-00 - Ativldades de associaçóôs dê dofosa de diroltos soclâis (Disponsada .)

cóDtco E oEscRrÇÀo oas aTrvroaD€SEaõÀióúrcaa sEaÚNoÀRlas
4í.204.{10 . Construção dê âdifícioa
52.ít.7.99 . Dêpósltos dâ iiorcadorias para lorcêiÍos, êxceto armazóns goÍals e guarda.móveis
52.'t2.5.00 . Carga ê descâÍga
52.294.99 - Outras âtividade3 auxiliaÍes dos kánspoíos têrrestro3 não êspêciltcâdas anterio.mente
64.99-9-99 - Outrâ6 atividados de sorvlçoô finânceiros nào ospêciticâdas anterioÍmenlo
66.30.1.00 . Atividades de administração de fundos poÍ contrato ou comissão
70.20.1-00 - Atividades dê consultoria em gestão emprêBadal, excoto consultoda tácnica especlfica (Disponsada ')
74.90-1-99 - Outras atividedes proÍissionais, ciontiÍicâs ê técnicas não espoclÍicadas anterioÍmente (Dispensadá')
82.19-9-99 - PÍêparaÉo ds documsntos ê seíviços espocializados de apoio administralivo não esp€ciÍicados
antêÍioÍmênte (Oispensada')
82.30{{'l - Sqrviços de organizaÉo de fêiÍas, congrcssos, exposições ê fo6tas (Dispênsada')
E2.99-7-99 - Outras atividad6 dô sorvlço6 pÍEstados pÍincipalmonto às omprêsâs não gspscificôdas antoriormgnto
84.í2{{0 . Regulação da3 atividadês de sâúde, êducaç,âo, seíviço6 cullurels ê outros sgrviços sociais
85.íí-2{0 - Educaçâo iníantll . crecho
85.í2-í{0 - Educeção inÍantil . pré4.cola
E5.í3-9.{10 . Ensino tundamonlal
85,32-5.00 . Educação suporloí. graduação o pó6{raduaÉo
85.42-2{0 - Educação proílssional do nlvel tecnológico
85.í1.3.02 . Atividadgs do apolo à êducação, exceto câixas escolares
E5.91-í{0 . Ensino de espoÍtes (Oispênsada')
85.99.6.99 . OutÍa3 ativldadsr ds onaino não o3pecifcadas anteriormente

cÔolco E DEscRlÇÀo DA NAÍUREz A JURIOTC^

399§ . Aaaociaçâo Privada

R SEBASTIAO FURTAOO PEREIRÂ
NÚMERo

60
COMPLEMENÍO

ANDAR 7 SALA 704 E 705

88.117-100 BARREIROS SAO JOSE sc

ENOEREÇO ELEÍRôNICO
TBHASES@tBHASES.ORG.BR

TEL€FONE

(48) 33804089

ENTE FEDERÂTIVO RESPONSÁVEL {EFÂ)

SIÍUÀÇÀO CADÀSTRAL

ATMA
DAÍ DA S|ÍUAÇÀO C^OASTRA!
21t12t2009

MOÍ|VO 0E

slÍu^Ç^o ESPEctAL o Í o stTUAÇÀo EsPEclÀL
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11 10512022 08:44
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRAS]L

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR|DICA

NúMERo oE rNscnraÀo-
lí.421.131/0001{9
MATRIZ

GoMPROVANTE DE |NSCR|çÃO
CADASTRAL

E DE SITUAçÃO
21112t2009

NOME EMPRESARIÁL

INSÍÍTUTO BENEFICENTE OE HABITACAO, DE ASSISTENCIA SOCIAL, OE EOUCACAO E SAUDE .IBHASES

€ DA NATUREZA

399-9 . Associaç5o Privada

R SEBASTIAO ÊURTAOO PEREIRA
NÚMERÔ

60
COMPLEMENTO

ANOAR 7 SALA 704 E 705

CEP

88.t17.100 BARREIROS
to

SAO JOSE SC

ENOEREçO € Ntco
TBHASES@tBHASES.ORG.BR

ÍELEFONE
(,í8) 3380.0089

ÊNTE FEOERATIVO RES L (EFR)

ATIVA 21t12t2009

MOrWO OÉ St

ESPECIAL o Ía o^ stTu^çÁo EsPEctÂL

GOE DAS ATIVIOADES ECôN lcÂs sEcuN tAs
86 

'0-í{l 
- Atividâdes d€ atGndlmenlo hoapitala., oxcato pÍonto-socorÍo ê unid.dês paÍ. atondimênto a urgâncias86.í0-í.{r2 - Atlvldadês d€ atondimentô em pronto€ocoro e unid"aii l,á"pitãi"r"" p"ra atondimento â uÍgtncias86.21.6{1 - UTI móyêl

86.2í6{2 . Serviço5 móvois do.têndimonto a uÍgônclas, êxcêto poí UTI móvot
86,22-l{10 . Sorvlços do rehoção d€ pacientes, eiceto os serviçàá mOreis a" àtenai,,,ento ã urgâncias86.30-5{í - atividâde módica amburâroriâr con, .""r."o" p"'" /"àiir"taã ã" p-".ai-"nros ciru-rgicos86.30'5'02 - Atividade mádica amburatoriar co., r""rrro" i"ru ."iiir.iaã àe !i"."s 

"ompromenrãros86.30.5{3 . Ativldado módica ambulatorial rsstrita a consultaÊ
8ô.30-5.lr,a - Atividsde odontotóqtcô
86.«,.5.06 . Sorviços do vacinaçáo o lfiunizaçéo humana
E6.30ó€9 - Atividados do atsnçâo aÍhbulatoríal nâo ospêciÍcadas anto.ioÍnonte
E6.4.2.02 - Laboratório3 ctinicos
86,í,.0.lrl . Atlvldades d€ onÍêmagsm
86.60-7{10 . Atlvldadqs dô apoio â g6tão do 3aúdo (Dtspensada '}
86.90.9.99 - Oulra! atividados do atenÉo à saúde huÍn;na não e;pêciícadas anteriormonle
E7.30.1 {2 . Albgrgues asailtenciala
93.19.í{1 . Produção e promoção d€ eventos espoÍtivos (Dl3pensada .)
93.í9-1-99 . OutÍ.3 ativldâdes esportivas não especlícadas anteriormerite
94.9Í)-5-00 - Ativldades a3.o€iativa! nào ospocil.icadas ânteriorm€nte

111O512022 08:44

Aprovado pele lnstrução Normativa RFB no í.963, de 27 de dezembro de 2OlB

Emitido no dia 1110512022 às 08:43:/t8 (data e hora de Brasítia). Página 212
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA ruSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS
N" 56190742022

Observações:

l) rcertidão expedida nos termos do An. 20, PaÍágrafo Único do Código de Processo Penal. "Nos atesiados de
antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não podená mencionar quaisquer anotações rcferentes à
instauraçâo de inquerito contra os requercntes";
2) Certidão expedida gatuitamente por meio da Intemet em conformidade com a InstÍução Normativa n'005/2008-
DG/PF;
3) Estr ceÉidlo foi expedid8 com base nos dados informados e somente será vÁlida com a aprese[tacio de
documento de ldetrüficrclo pars confirmagÉo dos drdos:
4) A autenticidade desta ceÍidâo DEVEú ser confirmada na página da Polícia Federal, no endereço
(http://www.pf.gov.br)
5) Esta certidão e válida por 90 dias.

Brasilia-DF. l6:36 de 26/0512022

llilllilril1
s6190147022

\'.§-

A Polícia Federal CERTIFICA, após pesquisa no Sistema Nacional de
Informações Criminais - SINIC, que até a presente data, NÃO CONSTA decisão judicial
condenatória com trânsito em julgado* em nome de SANDRO ANDRETTI DA COSTA,
nacionalidade BRASILEIRO, Íilho(a) de DJALMA DILMON DA COSTA e MARIA DAS
DORES ANDRETTI, nascido(a) aos 24/0911970, natural de FLORIANOPOLIS/SC, documento
de identificação 2306954 SSP/SC, CPF 730.290.849-49.



26t0512022

PODER JUDTCIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de São José

0412260946

CRIMINAL

oERTIDÁO No: 9562703 FOLHA: í/í

À visla dos regislros criminãis constanles nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de
Santa Catãrina dâ Comarca de São José, com distribuição anterior à dâta de 2510512022, veriÍicou-se NADA
CONSTAR em nome de:

SANDRO ANDRETTI DA COSTA, portador do RG: 2306954, CPF: 730.290.849.49, filho de Diatma Ditmon da
Costa e Maria das Dores Andrstti, nascido aos 2tll09/

OBSERVAÇÕES: a) será negativa quando não houverfeito em tramitaçáo contrâ a pessoa a respeito da qual
foi solicitada; b)foÍam considerados o disposto no inciso LVll do art. 5o da Constituiçáo Federâl e os normativos do
Conselho Nacional de Justiça; c) não tem validade pâra Íins eleitorais; d) os dados informados são de
responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário; e) a autenticidade deste
documento podêrá serconÍlrmada no endereçoeletrônico http:i/www.tjsc.jus.bri portal,0a certidão da Capitalabrange
os crimes do Código Penal Militar, no primeiro grau dejurisdição; g) para a Capital, a pesquisa abrange os feitos em
andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte dâ llha ê Dislrital do Continente.

ATENÇÃO; A presente certidão ê válida desde que apresentada juntamente com a respecliva certidão de registros
cadaslrados no sistema eproc, disponível através do endereço httpsJ/certeprocl g.tjscjus.br

Certifico Íinalmente que esta certidão é isenta de cuslas.

Estâ certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

São Jose, quinta-feira,26 de maio de 2022.

0012260946

#FLSê
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PEDIDO N': []1ilililIilil1
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FOLHA: 1/ 1

9É

FLS

UNrÁ o ôa

x»rf, luDrcúro
TRtSUNAT Dt IUSTIç

di §üh Cilríinr

o
4

CERTIOÀO CRIMINAL Ne: 1485326

À vista dos Íegistros conslanles no slstema êproc do Primeiro GÍau de Julisdição do Poder

Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados inÍormados pelo(a) requerente, NADA

CONSTA distribuído êm relaçâo a:

NOME: SANDBO ANORETTI DA COSTA

CPF: 730.290.849-49

RG:2306954

Orgáo expedidor: SSP

Nome da máe: [,lARlA DAS DORES ANDRETTI

Nome do pai: DJALMA DILMON DA COSTA

Data de nascimenlot 2410911970

Certidão emitida às 17:12 de 2610512022.

OBSEBVAçÓES

1 ) Esta certidáo tem validadê de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.

2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.

3) A certidão da Capital abrange os crimes do Código Penal Ívlilitar, no primeiro gÍau de jurisdição.

4) Será negativa quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual foi solicitada;

5) Foram considerados os normativos do CNJ;

6) Os dados inÍormados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conÍeridos pelo intêressado

e/ou destinatário;

7) Esla certidão abÍange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENçÃO: A prêsentê certldão é vállda desde quê apresêntada iuntamente com a respêctiva certidão de
registros cadastrados no slstêma de automação da lustiça - SAJs, disponível através do endêreço
https ://esai.tisc.ius.br/sco/abrircadastro.do

Â autenticidadô da certidáo poderá seí conÍirmada no endeíeço eletrônico hüos://certeoíocl o.tisc.ius.brldownload

---§
\
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DAJUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS
N' 56196932022

A Polícia Federal CERTIFICA, após pes_quisa no Sistema Nacional de

Informações Criminais - SINIC, que até a presente data, NAO CONSTA decisão judicial
condenatória com tràrsito em julgadot em nome de FABIO GONCALVES, nacionalidade
BRASILEIRO, filho(a) de PEDRO GONCALVES e ALDANEI DOS SANTOS GONCALVES,
nascido(a) aos 04102/1973, natural de FLORIANOPOLIS/SC, documento de identificação
2588202 SSP/SC, CPF 909.057.929-04.

Observações:

1) *Certidão expedida nos termos do Art. 20, Parágrafo Único do Código de Processo Penal. "Nos atestados de

antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotâções referentes à

instauração de inquérito contm os tequercntes";
2) Certidão expedida $atuitamente por meio da Intemet em conformidade com a Instrução Normativa n" 005/2008-
DG/PF:
3) Esta certidilo foi expedidâ com base nos dados informados e somente será válidâ com â apresentacão de

documepto de idetrtilicacão pârâ conlirmâçâo dos dados:
4) A autenticidade desta certidâo DEVERÁ ser confirmada na página da Policia Federal, no endereço

(http://www.pl gov.br)
5) Esta certidão é válida por 90 dias.

Brasília-DF, 16:49 de 26/05/2022

flitilflililffi1[[[
s6196932022
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIçA OO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de São José

0012260957

0012260957
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CERTIDÃO
CRIMINAL

oERTIDÁO No:9562715 FOLHA: 1/1

FABIO GONçALVES, portadordo RG:2588202, CPF:909.057.929-04, filho de Pedro Gonçalves êAldanêidos
Santos Gonçalves, nascido aos 04/02/í973

São José, quinta-feiâ,26 de maio de 2022

PEDIDO N': []fltilililtilil

À vistâ dos registros criminais constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de
Santa Catarina da Comarcá de São José, com distribuição anterior à data de 2510512022, verificou-se NADA
CONSTAR em nome de:

OBSERVAÇÓES: a) será negativa quando não houverÍeito em tramitaÇão contra â pessoa a respeito da qual
foisolicitadai b) foram considerados o disposto no inciso LVll do art. 50 da Constituiçáo Federal e os normativos do
Conselho Nacional de Justiça; c) não tem validade parâ ílns eleitorais; d) os dâdos informados são de
responsabilidade do solicitante e devem ser canferidos pêlo interessado e/ou destinatário; e) a autenticidade deste
documentopoderáserconÍirmadanoendereçoeletrônicohttp:/,vww.tjsc.jus.br/porlal,f)acertidãodaCapitalabrange
os crimes do Código Penal Militar, no primeiro grau de jurisdição; g) para a Capital, a pesquisa abrange os feitos em
andamento do Foro Central, Eduârdo Luz, Norte da llha e Distítal do Continente.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada junlamente com a respectiva certidão de registros
cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço https://c€rleprocl g.tjscjus.br

Certifico finalmente que esta cêrtidáo é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

§
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CERTIDÃO CRIMINAL N9: 1485335

A vistâ dos registros constantes no sislema êproc do Primelro Grau de Jurisdição do Poder
Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados inÍormados pelo(a) rêquêrente, NADA
CONSTA distribuído em relaçáo a:

NOME: FABIO GONCALVES

CPF: 909.057.929-04

RG: 2588202

Órgáo expedidor: SSP

Nome da mãe: ALDANEI DOS SANTOS GONCALVES
Nome do pai: PEDRO GONCALVES

Data de nascimenlo: 0410A1973

Certidão emitida às 22:21 de 26105/2022.

OBSERVAçÕES

1) Esta certidáo tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissáo.

2) Esta certidáo abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Calarinense.

3) A certidão da Capital abrange os crimes do Código Penal Militar, no primeiro grau de jurisdição.

4) Será negativa quando náo houver Íeito em tramitaÇão contra a pessoa a respeito da qual íoi solicitada;

5) Foram considerados os normativos do CNJ;

6) Os dados inÍormados são de responsabilidade do solicitanle e devem ser conÍeridos pelo interessado

e/ou destinatário;

7) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÂO: A presênte certidão é válida desde que apresêntada iuntamente com a rêspectiva certidão de
registros cadastrâdos no sistema de automação da justiça - SAJs, disponívêl através do endeÍeço
https://esai.tisc.jus.br/sco/abrirCadastro.do

A autenticidade da certidáo poderá seí coníirmada no endereço eletrônico httos://certeoroc l o.tisc.ius.brldownload

\»
\§
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CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS
N" 56199472022

A Polícia Federal CERTIFICA, após pesquisa no Sistema Nacional de
Informações Criminais - SINIC, que até a presente data, NÃO CONSTA decisão judicial
condenatória com trânsito em julgado* em nome de ELISANGELA SANTOS VARGAS
PORTO, nacionalidade BRASILEIRO, fflho(a) de DORLI SANTOS VARGAS e SOELI
SANTOS VARGAS, nascido(a) aos 26101/1978, natural de DIONISIO CERQUEIRA/SC,
documento de identificaçáo 3974181 SSP/SC, CPF 035.477.329-13.

Observações:

1) *Certidão expedida nos termos do Art. 20, Parágrafo Único do Código de Processo Penal. "Nos atestados de
antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não podená mencionar quaisquer anotações referentes à

instauração de inquérito contra os requerentes";
2) Certidão expedida gratuitamente por meio da Intemet em conformidade com a Instução Normativa n" 005/2008-
DG/PF;
3) Esta certidão foi expedida com base nos dados informados e somente será vií,lida com a apresentação de
documento de identficacão para conlirmacão dos dados:
4) A autenticidade desta ceÍtidão DEVERTÍ ser confrmada na página da PolÍcia Federal, no endereço
(http ://www. pf.gov. br)
5) Esta certidão é válida por 90 dias.

Brasília-DF, 16:54 de 2610512022

ilililil1il
56t594?2022

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DAJUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

§
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTAOO DE SANTA CATARINA

Comarca de São Jose

0012261055
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CERT,DAO N': 9562812 FOLHA: 1/1

À vista dos registros cÍiminais constantes nos sistemas de inrormática do Poder Judiciário do Estado de
Santa Catarinâ dâ Comarca de São José, com dislribuição anterior à data de 2510512022, veriÍicou-se NADA
CONSTAR em nome d€:

ELISANGELA SANTOS VARGAS PORTO, portâdordo RG: 397418í, CPF:035.477.329-13, filho de DorliSantos
Vargas e Soeli Santos Vargas, nascido aos 26/01/í978

OBSERVAÇÕES: a) será negativa quando não houverfeito em tramitação contra a pessoa a respeito da quâl
foi solicitadai b) foram considerados o disposto no inciso LVll do art. 50 da Constituição Federal e os normativos do
Conselho Nacional de Justiçâ; c) náo tem vâlidade pâra Íins eleitorais; d) os dâdos informâdos sáo de
responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo inteÍessado e/ou destinatário; e) a autenticidade deste
documento poderá serconÍirmada no endereço eletrônico http:/^^/ww.tjsc.jus.br/portal,0 a certidão da Capitalabrange
os crimes do Código Penal Militar, no primeiro grau de jurisdiÉo; g) parâ a Capital, a pesquisa abrange os feitos em
andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da llha e Distítal do Continente.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apÍesentada juntamente com a respectiva certidão de registros
cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço https://certeproc l g.tjsc.jus.br

Certifico finalmente que esta certidão é isenla de custas.

Esta certidáo íoi emitida pela intêmet e sua validade é de 60 dias.

Sáo José, quinta-fei'a,26 de maio de 2022

0012261055
PEDIDO N': lilltillil[]ililil N

CRIMINAL
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CERTIDÃO CRIMINAL N9: 1485346

À vista dos rêgistros constantes no sistema êproc do Primeiro Grau de Jurisdição do Poder
Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados inÍormados pelo(a) requerente, NADA
CONSTA distribuÍdo em relaÇão a:

NOME: ELISANGELA SANTOS VARGAS POBTO

CPF: 035.477.329-13

RG: 3974181

Órgão expedidor: SSP

Nome da mãe: SOELI SANTOS VARGAS

Nome do pai: DORLI SANTOS VARGAS

Data de nascimento: 26101 I 1 97 I
Cêrtidão emitida às 17:16 de 2610512022.

oBSERVAÇÔES

1 ) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.

2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau dê jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.

3) A certidão da Capital abrange os crimes do Código Penal Militar, no primeiro grau de jurisdição.

4) Será negativa quando não houver Íeito em tramitaÇão contra a pessoa a respeito da qual Íoi solicitada;

5) Foram considerados os normativos do CNJ;

6) Os dados inÍormados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado

e/ou destinatário;

7) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÂO: A presente certidão é válida desdê que apresentada iuntamente com a Íespectiva certidão de

Íegistros cadastrados no sistema de automação da lustiça - SAJS, disponível através do endereço
https r/esaj.tisc.ius.br/sco/abrirCadastro.do

A autênticidade da certidáo poderá ser conÍkmada no endereço eletrônico hltos://cedeorocl o.tisc.ius.br/download

FLS
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRJO DA ruSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

A Polícia Federal CERTIFICA, após pesquisa no Sistema Nacional de
Informações Criminais - SINIC, que até a presente data, NÃO CONSTA decisão judicial
condenatória com tÍânsito em julgadot em nome de CAROLINA ROBERTA PORTO RAITZ,
nacionalidade BRASILEIRO, filho(a) de ROBERTO CARLOS PORTO e ROSEMERE IRANI
FLORES PORTO, nascido(a) aos 04/l 1/1993, natural de FLORIANOPOLIS/SC, documento de
identiÍicação 59 I 55 I 4 SSP/SC, CPF 088. I 08.639-84.

Observações:

t) *CeÍtidão expedida nos termos do Art. 20, Panágrafo Único do Código de Processo Penal. 'Nos atestados de
antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial nâo podená mencionar quaisquer anotaçôes rcfercntes à
instauração de inquérito contra os Íequerentes";
2) Certidâo expedida gÍatuitamente por meio da lntemet em conformidade com a lnstrução Normativa n" 005/2008-
DC/PF;
3I Este certidão foi exoedlde com base nos dados informados e somente será válida com a aoresentacão de
documento de ldentlflcâgeo lsrr conllrmacão dos dâdosr
4) A autenticidade desta certidão DEVERÁ ser confirmada na página da Policia Federal, no endereço
(http :/&rrw.pf.gov.br)
5) Esta certidâo é válida por 90 dias.

Brasília-DF, l7:06 de 2610512022

illlllililt
56206372022

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS
N.56206372022
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26t05t2022

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTAOO DE SANTA CATARINA

Comarca de São José

0012261103

CRIMINAL

CERT/DAO No: 9562861 FOLHA: í/1

À vista dos registros criminais constântes nos sistemas de inÍormática do Poder Judiciáío do Estado de
Santa Catarina da Comarca de São José, com distribuição anterior à data de 2510512022, verificou-se NADA
CONSTAR em nome de:

OBSERVAÇÕES: a) será nêgativa quando náo houverfeilo em tramitaçâo contra a pêssoa a respêito da qual
foi solicitadai b) foram considerados o disposto no inciso LVll do art. 5o da Constituiçáo Federale os normaiivos do
Conselho Nacional de Justiçai c) não tem validadê parâ Ílns eleitorais: d) os dados informados são de
responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário; e) a autenticidade deste
documento poderá serconÍirmada noendereçoelelrônico http:/ mvw.tjsc.jus.br/portal,0 a certidão da Capitalabrange
os crimes do Código Penal Militar, no primeiro grau de jurisdiÉo; g) para a Capital, a pesquisa abrange os feitos em
andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Nortê da llha ê Distrital do Continente.

ATENÇÂO: A presente certidão é válida desde que apresentâda juntamente mm a respectiva certidão de registros
cadastrados no sistema eproc, dispon Ível através do endereço https://certeprocl g.tjscjus.br

CertiÍico finalmente que estâ certidão é isenta de custas.

Esta ceÍtidão foi emitidã pelâ intemet e sua validade é de 60 dias.

São José, quinta-Íeira,26 de maio de 2022

0012261103 \s
-§J
§
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PEDIDO N':
]1ililililil|ilil1 (-

CERTTDÃO

CAROLINA ROBERTA PORTO REITZ, portadordo RG: 59í5514, CPF:088.í 08.639{4, Íilha de Roberto Carlos
Porto e Rosêmerê lrani Flores Porto, nascida aos



&
NúmeÍo do pedido: 1485350
FOLHA: 1 / 1

gÉ Ul{/,q oô"

Í" FLS o

CERTIDÂO CRIMINAL Ne: 1485350

A vista dos Íegistros constantês no sislema êpÍoc do PÍimêiro Grau de Jurlsdlção do Poder

Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados inÍormados pelo(a) requerente, NADA

CONSTA dlstribuÍdo em relação a:

NOME: CAROLINA ROBERTA PORTO REITZ

CPF: 088.108.639-84

RG: 591551 4

Órgão expedidor: SSP

Nome da mãe: ROSEMERE IRANI FLORES PORTO

Nome do pai: ROBERTO CARLOS PORTO

Data de nascimento: 04/1 l/1993

Certidão emitida às 17: 17 de 2610512022.

OBSERVAÇÔES

1) Esta certidáo tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.

2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdiçáo do Poder Judiciário Catarinense.

3) A certidão da Capital abrange os crimes do Código Penal Militar, no primeiro grau de iurisdição.
4) Será negativa quando náo houver Íeito êm tramitação contÍa a pessoa a respeito da qual Íoi solicitada;

5) Foram considerados os normalivos do CNJ;

6) Os dados inÍormados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conÍeridos pelo interessado

e/ou destinatário;

7) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÃO: A presente certidâo é válida desde que apÍesentada iuntamente com a respectiva certidão de

regislros cadastÍados no slstema dê automação da iustiça - SAJs, disponível através do endereço

https y/êsaj.tisc.jus.bÍ/sco/abÍirCadastro.do

A autenticidade da certidão poderá ser confi.mada no endereço êletrônico h§p§-lçe.üepleç.19J§.qiusA.üOOlllgêd

\§§-
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tPODER JUDICIÁRIO

JUST|ÇA FEDERAL DA 4" REG|ÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

3032803

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que. consultando os sistemas processuais abaixo indicados, NÃO CONSTAI\,I,
até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitaçâo contra:

Certidáo emitida emt 2610512022 às 19:23:44 (data e hora de BrasÍlia)

ObservaÇôes

.- a) A autenticidade desta certidáo poderá ser veriÍlcada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer inteÍessado
no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4" REGIÃO endereço http://www.tí4 jus.br/autenticidade, por
meio do código de validaçào abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio
Íigure como parte;

c) Nos casos do § 1' do art. 4'da Resoluçáo n. 680/2020 (CPF náo informado), o nome indicado para a consulta
será de responsabilidade do solicitante da cenidâo, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e
destinatário;

d) Certidáo expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 12'112010 e da Resoluçào CJF n

680/2020j

e) Certidáo emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de BÍasÍlia):

Tribunal Regional Federal da 4" Rêgiào (Processo Eletrônico) até 25lO5lZOZ2 às 20:OO
Tribunal Regional Federal da 4" Regiáo (Processo papel) até 25IOS|Z0ZZ às ZO:OO
JF Paraná (PÍocesso Eletrônico) atê ZSIOSIZO22 às 23130
JF Pa.anâ (Processo Papel) até 25105/2022 às 20:30
JF Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) alé Zsl0sl20z2 às 23130
JF Rio Grande do Sul (Processo Papel) atê 2510512022 às 21:3O
JF Santa Catarina (Processo Eletrônico) até ?510512022 às21:30
JF Santa Catarina (Processo Papel) até ?5IOSIZOZZ às 20:30

0 Certidào uniÍicada do 1o e 2. graus da Justiça Federal da 4" Reg'âo.

NÚIUERO DE CONTROLE
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:

3032803

41 1 1991660

§§-

I

SANDRO ANDRETTI DA COSTA
OU

CPF n.730,290.849/49
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de São José

CERTIDÃO

0012261568

FLS
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CIVEL

àERT\DÀO No: 9563320 FOLHA: 1/1

À vista dos regislros cíveis constantes nos sistemas de informálica do Poder Judiciário do Estado de Santa
Catarina da Comarca de São José, com distribuição anterior à data de 2510512022, verificou-se NADA CONSTAR
em nome de:

OBSERVAÇÓES:a) será negativa quando não houverfeito em tramitação contra a pessoa a respeitoda qual
foi solicitâda; b) náo abrange as ações de falência, concordata e recuperação judicial; c) a certidão da Capital
abrange ações cíveis contra atos discipllnares militares, conforme art. 125 § 5'da CFB;d)nãotem validade para flns
eleitorais; e) forâm considerados os normativos do CNJ; 0 os dados informados sáo de responsabilidade do
solicitantee devem serconferidos pelo interessadoe/ou destinatário;g) a aulenticidade deste documento poderá ser
conÍirmada no endereço eletrônico http:/ 

^/ww.tjscjus.br/poÉalopção 
Certidões/Conferência de Certidão; h) para a

Capital, a pesquisa abrange osfeitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Bancário, Norte da llha e Distrital
do Continente.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentadâ juntamente com a respectivâ certidão de registros
cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço https://c€rteprocl g.tjscjus.br

CertiÍic! finalmente que esta ceÍtidão é isenta de cusiâs.

Estâ certidão foi emitida pela internel e sua validade é de 60 dias.

Sáo José, quinta-feira,26 de maio de 2022

0012261568
PEDIDO N': lililillltilililtl

..-§tr
§

SANDRO ANDRETTI DA COSTA, poÍtador do RG: 23069í4, CPF: 730.290.849.49. **



Número do pedido: 1485593
FOLHA: 1 / 1

lootl' ruDrcútro
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d. §anla Catadrr

CERTIDÂO CíVEL Ne: 1485593

À vista dos registros cíveis constantes no sistêma êproc do Prlmelro Grau dê Jurisdição do
Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetÍo os dados inÍormados pêlo(a) requerente, NADA
CONSTA distribuído em relação a:

NOME: SANDRO ANDBETTI DA COSTA
CPF: 730.290.849-49

RG:2306954

Orgão expedidor: SSP

Nome da mãe: MARIA DAS DORES ANDRETTI
Nome do pai: DJALMA DILI/ON DA COSTA
Data de nascimenlo:. 24109 I 197 0

Certidão emitida às 22:49 de 2610512022.

oBSERVAçÔES

, FLS
ô,

o

9e ut'i tao

oo

A autenticidade da certidáo poderá seÍ conÍirmada no endereço eletrônico httôs://certeorocl o.tisc.ius.br/download

1) Esta certidão tem validade dê 60 (sessenta) dias a contar da data da emissáo.

2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdiçáo do Poder Judiciário Catarinense.

3) Será negativa quando não houver Íeito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual Íoi solicitada;

4) Não abrange as ações de Íalência, concordata e recupêraÇão judicial;

5) A certidão abrange ações cíveis contra atos disciplinares militares, conÍorme art. 125, § 5e da CFB;

6) Nâo tem validadê para fins eleitorais;
7) Foram considerados os normativos do CNJ;

8) Os dados inÍormados são de responsabilidadê do solicitante e devem ser conÍeridos pelo interessado

e/ou destinatárioi

9) Esta certidâo abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÃO: A prêsenle certidão é vállda desde que apresentada iuntamênte com a respêctiva certidão de
registros cadastrados no slstêma de automação da justiça - SAJS, disponível através do endereço
https ://êsai.tisc.ius.bÍlsco/abrircadastÍo.do

§
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1" REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CIVEL

20591570

4A4E AACE B9B4 8534 DEOA D89A F94A 16F8

2610512022, às 0'l :52:54

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, NÃO
CONSTAM, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitaÇAo contra:

FABIO GONCALVES

OU

CPF: 909.057,929-04

Certidão emitida em: 2610512022, às 19:59:03 (data e hora de BrasÍlia)

Observaç0es:

a, A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer
interessado no site do TRF1, endereÇo httpst/sistemas.ttf l jus.brhertidao, por meio do código de
validaÇAo abaixo;

b. A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu
eventual espÓlio Rgure como parte;

c, Nos casos do § 1" do art. 40 da Resolução n, 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado
para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidâo, devendo a titularidade ser
conferida pelo interessado e destinatário;

d. Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resoluçâo CNJ n. 121/2010 e da ResoluÇâo
CJF n, 680/2020;

Certidão:

Código de Validação:

Data da Atualizaçâo:

Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgâo(s): TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1" REGIÃO

26t05t2022
_§
\§

2059151012022



2610512022

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de São José

0012261569
oÉ UNIÁO

J
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;FLS

CERTIDÃO
CIVEL

CiERTIDÁO No: 9563321 FOLHA: 1/1

À vista dos registros cíveis cônstantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa
Catarina da Comarcâ de São José, com distribuição anterior à data de 25105t2022, verificou-se NADA CONSTAR
em nome de:

FABIO GONCALVES, portador do RG; 2588202, CpF: 909.057.929.{14. **

rL

0012261569
PEDIDO N': llrililililt!il[]t

\"§

_ OBSERVAÇÓES: a)será negativa quando não houverÍeito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual
Íoi soliciiadâ; b) não abrange as açóes de falênciâ, concordata e recuperaçáo judicial: c) a certidãô dâ Caóital
abrange ações cíveis contra atos disciplinares militares, conforme art. 125 § 5"da CFB;d) náôtem vatidade parafins
eleitoraisi e) foram considerados os normativos do CNJ; 0 os dados informados sáo de responsabilidade do
solicitânte e devem serconferidos pelo interessado e/ou destinatáriot g) ã âutenticidade deste documento poderá ser
confirmada no enderêço eletrônico http:/ r/w\{.tjsc.jus.br/portalopÉo Cerlidões/ConÍerência dê Certidáo; h) para a
Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Cenlral, Eduardo Luz, Bancário, Norte da llha e Distrital
do Continente.

ITEHçÃO: A presente certidáo ê válida desde que apresentada juntamente com a rêspêctiva ceíidão de registros
cadastrados no sislema eproc, disponívelatravés do enderêço https://cêrteprocl g.tjscjus.br

CertiÍico Íinalmente que esta cêrtidão é isenla de custas.

Esta certidão foi emitida pela intemet e sua validâde é de 60 dias.

Sáo José, quinta-feia,26 de maio de 2022.



Número do pedi
FOLHA: 1 / 'l

do: 1485595
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CERflDÃO CíVEL N9: 1485595

À vista dos rêgistros cíveis constantes no sistema eproc do PrimêlÍo Grau de Jurisdição do
Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmêtro os dados inÍormados pêlo(a) requerente, NADA
CONSTA distribuÍdo em relaÇão a:

NOME: FABIO GONCÂLVES

CPF: 909.057.929-04

RG: 2588202

Órgão expedidor: ssp

Nome da mâe: ALDANEI DOS SANTOS GONCALVES
Nomê do pai: PEDRO GONCALVES
Data de nascimenlot O4lO2h97g

Cerlidão emitida às 22:59 de 2610512022.

Classe Processo
de

Procedimento Comum

CÍvel

5005849-

66.2021 .8.24.0007

Sltuação
Processual

Não MOVI[,4ENTO

Area

Processual

Cível

oBsERvAÇÕES

1) Esta cêrtidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
2) Esta certidáo âbrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
3) Será negativa quando não houvêr íeito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual Íoi solicitada;
4) Não abrange as aÇões de Íalência, concordata e recuperação iudicial;
5) A certidão abrange ações cíveis conlra atos disciplinares militares, conÍorme art. 125, § 5, da CFB;
6) Não tem validade para Íins eleilorais;
7) Foram considerados os normativos do CNJ;
8) Os dados iníormados são de rêsponsabilidade do solicitante e dêvem ser conÍeridos pelo interessado
e/ou destinatário;

9) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENçÂO: A presente certidão é válida desde que apresentada luntamentê com a respectivâ certidão de
registros cadastrados no sistema de automação da iustiça - SAJs, dlsponível através do êndêÍeço
https ://êsai.tisc.ius.bÍlsco/abÍirCedastÍo.do

§ FLS
ô,OÉ UN tAo

ô
;

Â autenticidado da ceítidáo podorá ser confiímada no endeíeço eletíônico hüos://ceítêoroclo.tisc.ius.brldownload

§

Segredo

Jusliça
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DA 4' REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL C[VEL

3032846

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, NÃo CoNSTAÀn,
até a presente data e hora, PROCESSOS de ctasses CÍVE|S em tramitaçào contra:

ELISANGELA SANTOS VARGAS PORTO
OU

CPF n.035.477.329/13

Certidâo emitida em:2610512022 às 19:29:2'l (data e hora de Brasflia)

ObservaçÕes:

\-, a) A autenticidade desta certidão poderá ser veriÍicada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado
no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4" REGIÃO endereço http://www.trÍ4 jus.br/autenticidade, por
meio do código de validaçào abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no cPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio
Íigure como parte;

c) Nos casos do § 1o do art. 4'da ResoluÇâo n, 680/2020 (CPF nao inÍormado), o nome indicado para a consulta
será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e
destinatário;

d) Certidáo expedida gratuitamente e nos termos da Resoluçáo CNJ n
6A012020;

121120'10 e da Resoluçáo CJF n.

e) Certidâo emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de BrasÍlia):

Tribunal Regional Federal da 4" Regiâo (processo Eletônico) atê 251Q5t2022 às 2o:oo
Tribunal Regional Federal da 4" Reóiáo (processo papel) até ZS\OS\2O22 às 2O:OO
JF Paraná (Processo Etetrônico) até 25tOSlZO22 às 2i:3O
JF Paraná (processo papel) até 2S|OS|ZO22 às ZO:30
JF Rio crande do Sul (processo Eletrônico) atê 2S1OSIZOZZ às 23:30
JF Rio Grande do Sut (processo papet) até ZS\OS|ZO2T àsZ.t.3O
JF Santa Catarina (processo Eletrônico) alé ZSIOSI2OZ2 às 2l:30
JF Santa Catarina (processo papel) até 25lO5IZOZZ às ZO:30

0 Certidão uniÍicada do 1o e Z" graus da Justiça Federal da 4" Regiâo.

NÚMERO DE CONTROLE
CÓDIGO DE VALIDAÇÃOI

3032846

625665210

§

o
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTTçA DO ESTADO OE SANTA CATARTNA

Comarca de São José

São José, quinta-feira,26 de maio de 2022

0012261570

0012261
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âERTIDÃO No: 9563322 FOLHA: 1/í

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informálic€ do Poder Judiciário do Estado de Santa
Catarina da Comarcâ de São José, com distribuição anierior à data de 2510512022, verificou-se NADA CONSTAR
em nome de:

OBSERVAÇôES: â) será negaliva quando não houverfeito em tramitação contrâ a pessoa a respeito da qual
Íoi solicitada; b)_não abrange as.açóes de falência, mncprdata e recuperaiÉo judiciat; c) â certidáo dâ Caóital
abrange açôes cíveis contra alos disciplinares militares, conforme art. 125 § So da CFB;d) não tem validade paÍa Íins
eleitorais: e) íoram considerados os normativos do CNJ; 0 os dados informados sáo de responsabilidade do
solicitante e devem serconferidos pelo interessado e/ou destinatário; g)a autenticidade destê documento poderá ser
conÍirmâda no endereço eletrônico http:rqiww.tjsc.jus.br/portal opÉo Certidõesiconferência de Certidão; h) para a
Capital, a pesquisa âbrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Bancário, Norte da llha e bistrital
do Continente.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamênte com a respêctivâ certidão de rêgistros
cadastrados no sistema epÍoc, disponÍvêl através do enderêço https://certeprocl g.tjscjus.bl.

CertiÍico finalmente que esta certidâo é isenta de cuslas.

Esta certidão Íoiemitida pêla internet e sua validade é de 60 dias.

PEDIDO N':
llllilllIIIIilllllilr §

CERT!DÃO
cÍvEL

ELISANGELA SANTOS VARGAS PORTO, portador do RG: 3974,t8í, CpF: 035./t77.329-13. .



Número do ped

FOLHA: 1 / 1
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CEHIDÃO CíVEL Ne: 1485597

À vista dos registros cívels constantes no sistêma êproc do PÍimêlro Grau de Jurlsdição do
Podêr Judiciário de Sanla CataÍina, utilizando como parâmelro os dados inÍormados pêlo(a) requêrênte, NADA
CONSTA distribuído em relação a:

NOME: ELISANGELA SANTOS VARGAS PORTO

CPF: 035.477.329-13

RG: 39741 81

Órgâo expedidor: SSP

Nome da mãe: SOELI SANTOS VARGAS
Nome do pai: DORLI SANTOS VARGAS

Data de nascimento: 26/01/1978

Certidâo emitida às 23:06 dê 2610512022.

oBSERVAçÕES

1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
3) Será negativa quando não houver Íeito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual Íoi solicitada;
4) Náo abrange as ações de Íalência, concordata e recuperação .ludicial;
5) A certidão abrange açóes cíveis contra atos disciplinâres militares, conÍorme art. 125, s S! da CFB;
6) Não tem validade para Íins eleitorais;
7) Foram considerados os normativos do CNJ;

8) Os dados inÍormados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado
e/ou destinatário;

9) Esta certidâo abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apÍesentada juntamentê com a respectiva certidão de
rêgistros cadastÍâdos no sislêma de automação da iustiça - SAJs, disponível através do endereço
https ://esal.tisc.i us.brlsco/abrirCadastro.do

A autonticidade da cênidáo podeÍá sêÍ coníirmada no endereço êletrônico httos://certeoroclo.tisc.ius.br/download

§
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DA 4g REGIÃO

CERTIOÃO JUDICIAL CÍVEL

3032844

CERTIFICAI\,'lOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, NÃO CONSTAM,
até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitaçáo contra:

CAROLINA ROBERTA PORTO RAITZ

OU

CPF n.088.108.639/84

Cenidáo emitida em',2610512022 às 19:28:56 (data e hora de BrasÍlia)

._ a) A autenticidade desta certidâo poderá ser veriÍicada, no prazo de 90 (noventa) diâs. por qualquer interessâdo
no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4" REGIÃO endereço http://www.trf4 jus.br/autenticidade, por

meio do código de validaçao abaixo;

c) Nos casos do § 1" do art. 4' da Resoluçâo n. 680/2020 (CPF náo informado), o nome indicado para a consulta

será de responsabilidade do solicitante da certidao, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e

destinatário;

d) Certidào expedida gratuitamente e nos termos da Resoluçâo CNJ n. 121/2010 e da Resoluçào CJF n
68012020;

e) Certidáo emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasllia):

Tribunal Regional Federal da 4" Região (Processo Eletrônico) alé 2510512022 às 20oo
Tribunal Regional FedeÍal da 4" Regiâo (Processo Papel) até 25lOSl2O22 às 20:00
JF Paraná (Processo Eletrônico) alé 25losl2o22 às 23:30
JF PaÍaná (Processo Papel) até 2510512022 às 20130
JF Rio Grande do Sul (Processo Elelrônico) alé 2510512022 às 23:3O
lF Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 25lOSl?022 às 2130
JF Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 2510512022 às21 30
JF Santa Catarina (Processo Papel) até 2510512022 às 20:30

0 Certidáo uniÍicada do 1'e 2'graus da Justiça Federal da 4" Regiâo.

NÚMERO DE CONTROLE:
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:

3032844

2108837180

.-§
\§

Observaçôes:

b) A pesquisa Íealizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio

figure como parte;
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIçA OO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de São Jose

0012261
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C E RTIDÃO
CIVEL

cERTIDÁO No: 9563323 FOLHA: í/1

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de infoÍmática do Poder Judiciário do Estado de Santa
Catarina da Comarca de São Jose, com distribuiçâo anterior à dala de 25105/2022, veriÍicou-se NAOA CONSTAR
em nome de:

CAROLINA ROBERTA PORTO RÂITZ, portador do RG: 59t55'1,í, CPF: 088.

OBSERVAçÓÉS:â) será negativa quando nâo houver feito em tramitaçáo contra â pessoa â respeito da qual
Íoi solicitada; b) náo abrange as ações de falência, concordatâ e recuperaçáo judicial: c) a certidão da Capital
âbrange aÇões cÍveis contra atos disciplinares militarês, conforme art. 125 § 5" da CFB; d) náo tem validade para Íins
eleitoraisi e) foram considerados os normâtivos do CNJ; f) os dados informados sáo de responsabilidade do
solicitante e devem serconferidos pelo interessadoe/ou destinatário;g) a autenticidade desledocumenlo poderá seÍ
confrmada no endereço eletrônim http:/ \r ,v.tjscjus.br/portal opçáo Certidôes/ConfeÍência de Certidão; h) para â
Capital, a pesquisa abrangê osÍeitos em andâmento do Foro Central, Eduârdo Luz, Bancário, Norle da llha e Distrital
do Continente.

ATENÇÁO: A presentê certidáo é válida desde que aprêsentada juntamênte com â respectiva certidão de registros
cadastrados no sislema eproc, disponÍvel através do endereço https://certeprocl g.tjscjus.br

Certifico finalmente que esta ceÍtidão é isenta de custas.

Estâ c€ítidão foi êmitida pelâ intemel e sua validade é de 60 dias.

Sáo José, quinta-feira,26 de maio de 2022

0012261571

flrilililililtil1 \§PEDIDO N':



Número do pedido: 1485598
FOLHA: 1 / 1

xlrrll, luucralto
TRtSUNAI Dt IUSTIçA

& Stn|. Crlrriii.

CERTIDÃO CíVEL NE: 1485598

A vista dos rêgistros cíveis constantes no sistêma êpÍoc do PÍimeiro GÍau de Jurisdição do

Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmelro os dados inÍormados pelo(a) requerente, NADA

CONSTA distribuído em relaÇão a:

NOME: CAROLINA ROBEHTA PORTO RAITZ

CPF: 088.108.639-84

RG: 5915514

Órgão expedidor: SSP

Nome da mãe: ROSEMERE IRANI FLORES PORTO

Nomê do pai: ROBERTO CARLOS PORTO

Data de nascimento: 04/1 1/1 993

Certidão emitidâ às 19:49 de 2610512022.

1) Esta certidão tem validadê de 60 (sessênta) dias a contar da data da emissão.

2) Esta certidáo abrange todo o primeiro grau de jurisdiÇão do Poder Judiciário Calarinense.

3) Será negativa quando náo houver Íeito em lrâmitação contra a pessoa a respeito da qual Íoi solicitada;

4) Nâo abrange as âçóes de Íalência, concordata e recupêração .ludicial;

5) A certidão abrange ações cíveis contra atos disciplinares militares, conforme art. 125, § 5e da CFB;

6) Não tem validade para Íins eleitorais;

7) Foram considerados os normativos do CNJ;

8) Os dados inÍoÍmados são de rêsponsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pêlo interessado

e/ou dêstinatáÍio:

9) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENçÃO: A presênte cêrtidão é válida desde que apresentada iuntamente com a rêspectiva certidão de

Íegislros cadastrados no sistema de automaçâo da iustiça - SAJs, disponível através do endereço

https ://esai.tisc.ius.br/sco/abri rCadastro.do

f FLS
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A autenticidade da certidão poderá ser conÍiímada no endeíeço eletrônico !!!ps.:4çeBepÍ9ç.!gl@
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19t05t202212144 DECLARAÇÁO DE SERVTÇO DE AUTENTTCAÇÃO D|G|TAL

REPÚBLICÂ FÊOERATIVA DO BRÂSIL
ESTADO OA PARA|BA

CARTÓRIO AZEVÊOO BASTOS
FUNDADO EÍ{ I888

PRIMEIRo REGISTRo clvlL oE NAsclMEt{To E ÓBrÍOs E PRlvATrvo DE casAMENÍos, tNTERotçÕEs E TUTELAS DA coMARca oÃo
PESSOA

Av Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Êstados 5803G00, João Pessoa pB
Tel.: (83) 32,í4-5404 / Fax: (83) 3244-54&1

httpr rrwúazevedobastos.not.br
E{nail: cartorio@azevêdobaslos.not.br

DECLARAçÂO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

o Bel. Válber Azevêdo de Mirandâ câvelcanti, Oficial do Primgiro Rêgistro civil dê Nascimentos e ôbitos e Privativo de casamentos, lnterdiçôês ê Tutelas
com atribuição dê autenticar e re@nhêcer Íirmâs da Comarca de João Pêssoa Capital do Estado da paralba. em viÉude de Lei, etc...

DECLARO aindã que, parâ gaÉnür transparência.o segurança juridica dê todos os alos odundos da atividade Notarial e Rêgistral no Eslado da para,ba, foi
instituido pela da Lei No 10.132, de 06 dê novêmbro de 2013, a aplicação obrigatória de um Sêlo Digitalde Fiscalização E;trajudicial em todos os atos de
nolas e. registro, comÍ,osto de um código único (por exemplo: Selo Digital: 48C12345-X1X2) e deéa forma, cada ãutênticáçáo processadâ pela nossa
SêNentia pode ser vêriÍicada e confirmada tântas vezes quanto Íor necesúrio akavés do iite do Tribunal áe Jusliça do ejtaao Aa earaita, enaerefi
hnpsr/corÍegedoria.tjpb.lus.brlseloiigital/.

l-a-u191tl9aÉ9 qrqitil do documenlo faz prova de qu€, na data e horâ em que ela íoi realizada, a êmpresa INST|TUTO BENEFTCENIE DE HABITACAO, DE
ASSISTENCIA soclAl, DE EDUCACAO-_E-SÂUDE - IBHASES tinha posse de um documênto com as mesmãs caracteristicâs quê Íoram rêproduzidas na
CóPJE âúENüCâdA. SêNdO dA EMPTêSÁ INSTITUTO BENEFICENTE OE HABITACAO, OE ASSISTENCIA SOCIAL, DE EOUCACAO E SAUDE. IBHASES â
responsabilidade, únicâ e exclusúa, pela idoneidade do documonto aprêsentado a 6stê Caatório.

NêSSE SENtidO, dECIAro quE a INSTITUTO BENEFICENTE DE HABIÍACAO, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ÊDUcAcAo E sAUDE.IBHASES assumiu,
nos termos !o êrtig9 8', §l', do Decreto n" 10.27812020, que regulamentou o ârtigo 3'. inciso X, da Lei Federal i" 13.87412019 e o aÍtigo 21A da Leí
FedeÍal 12.682nO12, a Íesponsabilidade pelo processo de digitalizaçáo dos documentos Íísicos, garantindo pêÉnte este Cadório e terc€iros-, a sua autoriâ
e integridade.

De acoÍdo com o disposto no artigo 2o-A, §7", da Lêi Fêderal n" 12.682t2012, o documento em anexo, identiÍicado individualmente em cada Código de
AutenticaÉo DigitâI ou na referida sequência, pode.á ser reproduzido em papol ou em qualque. outro Íheio íisico.

Esta DECLARAÇÃo foi emitidâ êm 19105f2022 1214t39 (horâ local) âtravés do sistema de autenticaçáo digitat do Cadório A2evêdo Bastos, de acordo
com o Art. ío. 10o e seus §§ 1" e 2" da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a emp.esa INSTITUTO BENEFTCENTE DE HABTTACAO, OE ASSTSTENó|A SOCIAL, DÊ
EDUCACAO E SAUDE - IBHASES ou ao Cartório pelo endereço dê e-mail autenücâ@azevedobastos.not.br Para iníormâçôes mais detalhâdâs deste ato,
acesse o sitê httpsJ/autdigital.azêvêdobastos.not.br e inÍorme o Código de AutenticaÉo Digjtal

Esta Dedaraçáo é valida por tompo lndsi6Iminado e está disponível para consulta em nosso site.

'Códlgo de Autentlcaçâo Digitâl: 111033003218032403&{7-1
'Logislsçôês Vlgentes: Lei Federal no E.935/94, Lei Fedêral no 10.40612002, Medida Provisoria nô 2200/2OO't, Lei Fêde|al nô 13.'tO5/201S, Lei Estadual no
8.72í12008, Lei Estadúâl no 10.13212013, Proümento CGJ N. 003/2014 e provimento CNJ N. 1OOI2O2O.

O rêÍerido é vêdade, dou fé.
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Consultas - Emissão de comprovantes

8Â|ico m BRÂsIL 09:14:34
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COI4PROVAT.TTE DE PÂGÁI.IEI,IÍO DE TITULOS

CLIEiIIE: IBHÂSES
AGENCIÂ:2538-7 COMTA: 52.845- 5

CÂIXÂ ECOiIO}íICA FEDERÂL

to49 2L!@4's999 L9o9ÁSOB50g6799l6a9€a2€pfpp7 2073
BEÍ{EFICIANIO:
PREÍEIÍURA iItJIIICIPÀL DE SÂO ]OsE
t&líE f arflÂsrÂ :

PREFEITURA üUIJICIPÀL OE SAO JOSE
CtlPi | 82.892.2741WL-OS
BENEFICIÂRIO FIiIÂL:
PREFEITURÂ iI,ITICIPÂL OE SÂO JOS€
CtlPi | 82.892.27 4l@o]-95
PAGAMR:
INSTIT.BEiIEF.DE HÂ8, DE ÂSST. SOC LÂL
c Pl: 11.421,131/6061-69

NR. DOCUI.TEI{TO

DÂTÂ DE VEI{CI'.TEI{TO

OÂÍÂ 0o PÂGÁ',IEI{IO
VALOR OO DOCUiTENTO

vÂLoR coBR oo

42.503
301s612s22
2sl04/2022

720,tl
720,L1

NR.AUTENTICÂCÂO F.2DS.684.FBD.680.B87

Cent.al dê Atendbento gg

4OO4 0OO1 C.pitar.s e .egioes €t.opolltanas
ggga 729 Wl Defials localldadês.
Consultas, infoírâcoê5 e se.vlcor transaclonal§.

SAC 8B
oaoo 729 0122
Iníoanacoei, recl,aDaaoes, cancêl,anênto dê
produtos ê Servlcos.

ouvidorla
oasg 729 55ra
Re(lânacoê5 neo soluclonedas nos canals
habltuals atênala, SAC e dêfiâ15 canal5 de
atendlíênto,

Âtendüiênto a oêflclentes Âuditlvor ou de Fala
oaos 729 @aa
fnfornaaoês, rec lenacoes, ce nce Iaoento de cartâo,
outros produto5 e sêrvlcos de Ouvido.la.
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Trensâçâo eíetuadâ com sucesso por: JD611029 ELISANGELA V PORTO

hnps://autoãtendimento2.bb.com.br/âpÍ-apj-autoatondimentorndex.html?v=2.3.56#/têmplatê/-2Fconsultas-2F86+1.bb 1t1
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DA RECEITA

INFORMAÇÔES CADASTRAIS

Econômico: 9010050

Caractertsticas do Econômico

CaracterÍsticas dos Tributos: P. J-Ouúos - ISS e TFPU

Ramo de Atividade: Prestaçâo de serviço

Horário Especial - PERIDIOCIDADE: Ao Ano

ldentiÍicaçâo do Contribuinte: MatrizJEstabelecimento único

Tipo de lmposto: Homologado

Area Ocupada: 200

lncidência: TFPU/lSS

Emite Alvará?: Sim

Situaçáo do Conúibuinte: Ativo

OBSERVAÇÔES ALVARÁ: NUII

Estabêlecido ?: Estabelecido

Correspondência: Comercial

AtiVidAdE - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO

AtiVidAdE. SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS CONGRESSOS EXPOSICOES E FESTAS

AtiVidAdE. OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENÍE ÀS EMPRESAS NÀO

AtiVidAdE . REGULACAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE, EDUCACAO, SERVIÇOS CULTURAIS E OUTROS SERVIÇOS

Arividade - EDUCAÇÃO tNFANTtL CRECHE

AtiVidAdE . EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA

^tividAdê 
. ENSINO FUNDAMENTAL

Ytividade - EDUCAÇÃo supERroR GRADUAÇÃo E pós GRADUAÇÃo

AtiVidAdE - EDUCAÇÀO PROFISSIONAL DE NÍVEL TECNOLÓGICO

AtiVidAdE . ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇÂO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES

AtiVidAdE . ENSINO DE ESPORTES

AtiVidAdE - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

AtiVidAdE . ATIVIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO SOCORRO E UNIDADES PARA

AtiVidAdE. ATIVIDADE DE ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA

AtiVidAdE . UTI MÓVEL

Atividade - V.S - Congêneres

Atividade - v.s - Asilo e similares

AtiVidAdE . ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

Atividade - coNSTRUÇÃo DE EDtFÍCIOS

São José (SC), 19 de Maio de 2022

Ruâ Aooõ St)@ FinD . Bêúâ Md Sáo]osé, rl03 . Praià Cmpnda
sáoJosé(sc). cEP:88103-790,Fo.1êr (481 3381-@00

§
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FLSESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DA RECEITA

Atividade

Arividade

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

\-,.ividade

Atividade

Atividade

Atividade

Arividade

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

ividade

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

Atividôde

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade

INFORMAÇÔES CADASTRAIS

. DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA.MÓVEIS

. ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

. CARGA E DESCARGA

- OutÍas Ativ.Auxiliares dos Transportes Tenestres náo especiÍicados anteriormente

- OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIRO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

- ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS POR CONTRATO OU COMISSAO

. ATIVIDADE DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EXCETO CONSULTORIA TECNICA

. OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS

. SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, EXCETO POR UTI MÓVEL

. SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTOA

. ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS

. ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES

- ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

. ATIVIDADE ODONTOLOGICA

. SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO HUMANA

. ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

. LABORATÓRIOS CLINICOS

. ATIVIDADES DE ENFERMAGEM

. OUTRAS ATIVIDADES DE ATENCAO A SAUDE HUMANA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

. ALBERGUES ASSISTENCIAIS

. PRODUCAO E PROMOÇAO DE EVENTOS ESPORTIVOS

- OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

- V.S - Escritório em geral

- V.S - Estab de ênsino pÍé-escolar maternal, pré-escolar creche. estab pré-escolarjd de infância

-V.S- Estab de ensino de 10. 20 e 30 graus e similares

- V.S - Atendimento domiciliar médico/enfermagem/odont.e/ou outros

- V.S - Ambulatório médico

. V.S - Ambulatório odontológico

- V.S - Congêneres

- V.S - Laboratório de análises clÍnicas

- V.S - Ambulatório de enfêrmagem

. ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE

Sâo José (SC), 19 de i/'laio de 2022

R6 AcBi Sou2a Filho . A€ira Mâr 9úo losé 403 . PraE CmF.idá
sâo José (sc) - cEP: 88.103.790 . Fone: (48) 3381{0(lo
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA I\4UNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DA RECEITA

IN FORI\4AÇÔES CADASTRAIS

Sâo José (SC), 19 de Maio de 2022

ft,ô A.ioír Souzá Fitho. AêÍâ Má. Sào Josê, 403 - pÍa6 Cdnpnd.
Sáo José (5C) , CEP Oa 103,790. Fdê: (a8) 33Ar.@@
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Sêcrêtaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazênda Nacional

Ressalvado ô direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsãbilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem â ser âpurâdâs, é certiÍicado que
não constam pendências em seu nome, relâtivâs a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da F azenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Ílliais e, no caso de ente íederativo, para
todos os órgãos e fundos públicos dâ administração direta a ele vinculados. Refere-se à situaçáo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1 'l da Lei no 8.212, de 24 de j! lho de '1991 .

A aceitação desta certidão está condicionada à verificãção de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <hftp://rÍb.gov.br> ou <httpJÁruww.pgfn.gov.bÊ.

certidão emitida gratuitamente com base na Portaria conjunta RFB/PGFN no 1.751 , de 2l1Ol2O14
Emitida às 17:27:39 do dia 1110512022 <hora e data de BrasÍlia>.
Válida até 0711112022.
Código de controle da certidáo: 9E35.288C.44F6.DECl
Qualquer rasura ou êmenda invalidará este documento.

§

i

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DiVIDA
ATIVA DA UNÉO

Nome: INSTITUTO BENEFICENTE DE HABITACAO, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE EDUCACAO
E SAUDE - IBHASES
CNPJ:'l 1.421.'13í/0001-69

I
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ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nolne (rarão sociàl)

CNPI/CPF:

ÂSSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAT E EDUCACIONAT TIBERDADE

11.42r.131/(x'O1-69

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado
que não constam, na presêntê datâ, pendências em nomê do contribuinte acima idêntificado, rêlativas aos tributos,
dívida ativa e dêmais débitos administrados pêla Sêcretaria de Estado da Fazênda.

Dispositivo Lê8el:

Número da (ertidão:
Dâta dê emissâol
Vâlidade (Leinr 3938/65, Art. 158,
modificado pêlo artigo 18 dâ Lein
15.510/11.):

Lêi nr 393a/66, Ârt. 154
220140062018557
L9lÍJ,l2022 L7t46t2a

t810612022

A aútantlcidade dêsle aêrtldão dêvaÉ iar conflmade nâ pátlne da sêcretaria dc €stado da Ferêndâ nâ lntlmat, no êndêaêço:
iútp://u,u/u.rá....gov.br

§§
Eslc doaunranto íol esslnado dltítalmênlê

lmptesso êft 19 I 04 /2022 1? :4677



Núrnero

40849
Validade

0910812022
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ÉFLSà
Dara:'1't/05/2022 08h48min

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA lvluNlClPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DA RECEITA

Nome / Razão Socaal

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovaçâo Junto à Finalidade

r- l\4ensagem

Certificamos que até a presente data nâo constam débitos tributários relativos à inscriÇáo
abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados,
mesmo se referentes a perÍodos compreendidos nesta certidáo.

lnscriçáo

ContÍibuinte: 4472,r0, rNsrr.BENEF.oE HAB, DE ASsr.socrAL, DE EDUc.E sAUDE-tBHASES
Endereçoi Rua SEBASTIAO FURÍADO PEREIRA, 60 - Bahro BARREIROS - Compl. ANDAR 7 SALA 704 E 705 - CEP 88.117-4m

Código de Controle

A validade do documento podê ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado

http://www.pmsj.sc. gov. br

Sâo José (SC), 1 1 de Maio de 2022

CWLJGPMl JJ4BDNSl

R@ Acio,i SNa Filho. B€ná M& 5âo losé ,103 . P6ia Cmprid.
Sáo J6é {SC}- CEP] 88103790' F@:443!al@00

Página 1 de 1
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INSTIT.BENEF,DE HAB, DE ASST.SOCIAL, DE EDUC.E SAUDE-IBHASES CNPJ: 11421131000169
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1010512022 - Certidão de Regularidade do FGTS rL

C,,'XA
CAIXA ÉCONOMICÁ FEBERAL

Inscrição:
Razão
cial:
Endereço:

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, dalei
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
identificadaencontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos
referentesa contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com
o FGTS.

Validade:06/05 /2022 a 04/06/2022

Certificação NúmeÍo: 202205060 1 585984496215

Informação obtida em Lf/05/2022 01:21:48

11.421.131/0001-69

ASSOCIACÂO DE ASSISTENCIA SOCIAL EDUCACIONAL UBERDADE

R JOAO AMBROSIO DA SILVA 636 CASA / IPIRANGA / SAO ]OSE / SC ,/ 88111-550

§

CertiÍicado de Regularidade do
FGTS - CRF

A utilização deste Certificadopara os fins previstos em Lei esta condicionada a
verificação deautenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br
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PODER JTIDICIÁRIO
JUSTIÇÀ DO TRABALHO

CBRTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITos TRÀ3ÀLIÍISTÀS

I L'

Nome: INSTITUTO BENEFICENTE DE I{ABITACAO, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE
EDUCACAO E SAI'DE - IBHÀSES (MATRIZ E FTLIÀIS)
CNP,J: 11 .42L . !31/ 00OL - 69
Certidão n": 292423 /2022
Expedição: 05/0L/2022, às 21:33:46
validade | 03/0'7/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

certifica-se que rNsrrrlrTo BENEFTCENTE DE HÀBrrÀcÀo, DE ÀssrsTBNcrÀ
SOCIÀIJ, DB EDUCÀCÀO E SÀI]DE - IBEÀsBs (}íÀTRIZ B FILIÀIS), inscriEo (a) no
CNPJ sob o no 11.{21.131/0001-59, NÃo coNsTÀ do Banco Nacional de
Devedores Trabalhi.stas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da ConsolidaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n. L2.440, de 7 de juJ-ho de 2oj.L, e
na ResoluÇão AdminisErativa n" f470/20i_1_ do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agost.o dê 201-l-.
Os dados constantes desEa Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados aEê 2 (dois) dias
anteríores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em rel-ação
a todos os seus est.abelec imentos , agências ou filiais.
A aceiEaÇão desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no porCal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www.tst. jus.br) .

Cêrtidão emitida gratuitamenEe.

rNFOR!{ÀçÂO IIíPORTÀIIIE
Do Banco Nacional de Devêdores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
est.abelecidas em sentênça condenatória t.ransitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, ínclusive no concernente aos
recolhimêntos previdenciários, a honorários, a custas. a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei,. ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação prévia.

.--_§
\§

Dúvidâs e sugestões: cndt@ts!. jus.br
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Uniào da Vitória-PR. 26 de maio de 2O22

\7
BHASES

ANEXO II
EDITAL CHAMAMAMENTO PÚBLICO N.' 03/2022

COI.n/OCAÇAO PUBLICA PARA QUALIFICAÇAO DE ORGÁNÍZAÇAO SOCIAL NA AREA DA SAUDE
NO AMBITO DO MI'NICIPIO DE UNIÀO OE VITózuATPN

DECLARAÇÃO UNIFICADA

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, no Edital de Chamamento Púbtico 03/2022
Processo Administrativo no **/2022, instaurada pelo Municipio de União da Vitória -P& que a empresa:

l. EXAMINAMOS cuidadosamente o edital e seus anexos, e nos inteiramos de todos os seus detalhes e com eles
concordamos, bem como todas as dúüdas e/ou questionamentos formulados foram devidamente esclarecidos.
Estamos cientes e aceitamos todas as condições desse processo de chamamento e a elas desde já nos submetemos;

2. CUMPRIMOS ao disposto nos incisos XXXItI do aÍt. 7'da Constituiçâo Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal
n' 8.666/93, de que não emprega menor de l8 anos em tabalho notumo, perigoso e insalubre e não emprega menor
de l6 anos, Íessalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo
anexo ao Decreto Federal n" 4.358, de 05 de setembro de 2002, que regulamenta a Lei n'9.584, de 27 de outubro de
2002;

3. DBCLARAMOS ainda, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação
no prescnte PÍocesso de ChamÂm€nio, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

4. DECLARÂMOS ainda, sob as penas da lei, que não fui declarada NIDÔNEA para licitar ou conhatar com a
Adminis8ação Pública, nos lermos do inciso IV, do artigo 87 da l,ei Federal n.'8.6ó6193 e alteraçôes posteriores, bem
como que comrmicsrei qualquer fato ou evento superyeniente à entrega dos documentos de hóilitação que venha
alterar a atusl si&raçâo quanto à capacidadejurídica, técnicq regutaridade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

5. DECLARAMOS ainda, sob as penâs ds lei, não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou
parente em liúa Íeta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro g'au, de servidor público da ativa
na Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR que impossibilite a pâÍicipação no referido processo;

SANDRO ANDRETN
DÂ
cosTÀ73029084949

ililtr..LtâJElümEI!'0.

*c!,õr-a-rÉ-i.-Ê!àrlr rt,§.!r.r.4*rx rr
-lmirrlnBqlÀ*98Í'IriaAGr^M

INSTITUTO BENEFICENTE DE HABITACAO, DE ASSISTENCTA SOCIAL, DE EDUCACAO E SAUDE
- IBHASES

SANDRO ANDRETTI DA COSTA . PRESIDENTE
RG: 2.306.954 \s.

CPF: 730.290.849-49 C§\-
Co riadod. l, íÇau{c.
S€ívijiôo Arnqlllno CorY,€u, Al 2
Rio tov@es - tbdonópo{r - SC
CeP 80o.r&4t3
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Estado do Santa Catarlne
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

Av€nida Getúlio Vargas, 443 - Fone (47) 337ffi500 - 89.278-000 - CoÍuÉ - SC
https://coruoa.at€nde.net €-mail: I9!!ê.qe.902@@gpêsç

Contrato de Gestáo n. Q2112020

Contrato de Gestão que 6ntro si celebram o
Municlpio de Corupá por intermédio dâ
§ocretarlâ llunlclpal de Saúde - SMS de
Corupá - Fundo Municipal de Saúde e a
Assoclação de Asslctôncla Soclal e
Educacional Liberdade - IBHASES,
quallficado como Organização Social, que
vlsa s3tabolecer o compíomliso êntro as
partes pâÍa o gerenciamento,
opoÍacionalização ê sxocução das ações e
servlços de saúde, na Unldade de Pronto
Atondimento 24 horâs, para os fins quo sê
destlna.

O Munlclplo de Corupá, com sede na Av. Getúlio Vargas, 443, Centro, CEP: 89278-
000 cidade de Corupá, Estado d6 Santa Catarina inscrito no CNPJ sob o n'
83.102.467/0001-70, neste ato reprosentado pelo Prefeito Municipal o Senhor JOÁO
CARLOS GOTTARDI e por intermódio da Socrataria Municipal de SaúdorFundo
Munlcipal de Saúde, inscrita no CNPJ no I 1.269-7520001-79, com sedê na Rua
Francisco Mees, n'1014, Bairro XV de Novembro, Município de Corupá-SC, neste ato
representada por seu Sscrêtário Sr. Michael Pereira Marques, nomeado pelo Dêctêto
n" 1899/2020, doravante denominada ÓnCÂo SUPERVIDOR, e de outro lado a
AssoêiaÉo de Asslrtêncla Social e Educâclonal Llbâtdade - IBHA§E§, inscrita
no CNPJ no 11.421.1311O00169, com endereço na rua Matias Kabuchi, no 222, bair,Ío
Baneiros, CEP 88.117450, no Município de São José, Estâdo de Santa Catarina,
neste mom€nlo represêntado poÍ seu Presidente Sr. Sandro Andretti da Costa,
brasileiro, portador da códula de identidade RG no 2.306.954 SSP/SC, e do CPF n.

730.290.849-49, residente e domiciliado na rua Lauro Linhares, no 897, bairro
Trindade, no município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88036402,
n6st€ ato denomínado EXECUTORA, RESOLVEM colebrar o presente CONTRATO
DE GESTÂO, com fundamento na Lei Municipalno 2.281t2017 e no Decrelo Municipal
no 143712018, e d6mais disposiçôês lêgais aplicáveis, referente ao gerenciamento ê
execução dê atividades e serviços de saúde a serêm desenvolvidos na Unidade dê
Pronto Atêndimento 24 horas Mâria Ana Linzmêyêr, situada na Rua Roberto Seidel
n"ô80, BairÍo: João Tozini, Corupá-SC, mediante as seguintes cláusulas ê condiçõ€s:

GúUSUL.A PRITEIRA - DO OBJETO
'1.1. O presente CONÍRATO têm por obj€to êstabêlecer o compromisso êntre as
partes para a g6stão, o g€renciamanlo, operacionalização e execução das ações e
serviços de saúde, na Unidade de Pronto Atêndimento 24 horas, com a pactuação de
metas de produção e indicadoros de qualidade, em me de 24 horasldregr

oFLS

ãssêgurândo assistência universal e gratuitra aos usuários do Sistema
Saúde (SUS), 6m confoÍmidada com os anexos a seguir elencados, que
presente instrumênto:

\

h*
,§CoNTRATO No 02112020

Un
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Ertado de Sânta Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

Av€nida Gêúlio Vargas, 443 - Fone (47) 337$6500 - 89.278-000 - Coru
httos:/icoruoa.atendo.net e-mail: licllacaoo2@coruoa.sc.oov.br
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infraestrutura técnlco-administrâtiva nas 24 (vintê s quatro) horasi/die;
2,1.7 . êd,olar id€ntlffcação espêcial (crachá) assim como assegurztr a sua
pontualidado o boa conduta pÍofissional;

GoNTRATO l{P 02ífi1020

\

â) Anexo Técnico l- Descriçào de Serviços (Plãno dê Trabalho);
b) Anexo Técnico ll - M€tas de Produção ê lndicadores dê Qualidad€ (Sistêmáticâ

de Avaliação);
c) Anexo lll - Do Contrato de Gostão - Transição da Gestão.
Í.2. O objeto do prêsônte contralo deveÉ garantir atendimênto aos usuários do SUS
no estabelecimânto de saúde cujo uso lhe iora permitido;
1.3. É permitido à Organização Social contratada, nos termos do art. 25 da Lei
Municipal í\o 2.24112417 ofertaí lêitos, consultras médicâs de urgância, êxamss
médicos e clÍnicos, diagnósticos por imagem, pÍocedimentos médicos ambulatoriais
e hospitalares, procedimentos médicos ciúrgicos e outros serviços médicos clÍnicos
ê hospitalar€s a pacientes parlicularês ou usuários de planos de saúdê privados,
somente quando ostâ situaçáo estiver prsvista em seu respectivo contrato de gestÉio,
sem prejuÍzo aos atendimento do SUS;
1.4. É permiüdo, ainda, a entidadê cêlebrar acordos, convênios e contratos para
receber outros rêcursos Íinanceiros, oriundos da administÍãçáo públicâ, direta ou
indireta, da União, dos Estados Fsd€rados e dos Municípios, de entidades e
organismos nacionais ou intemacionais, públlcos e privados, para a realizaçáo do
objoto a ssr pacluedo no Conhato do Gestão;
'!.5. A ftnalldado do contrato deverá ser êxecutada de íorma a garantir: qualidade,
elicácla, effclância, êíBtividade e os rêsultados ospêrados.
1.6. Na forma da Lei Municipal no 2.2811201'7, o Contrato dê Gêstão é um acordo
administrativo colaborativo, dê inlsresse mútuo € qus astabolscêrá a rêlação entre o
Município 6 a raspoctiva entidade qualilicada mmo Organização Social, com vistas à
formaçâo de pârcêria entre seus respectivos signatários, na qualidade de pârtlcipes,
para o fomonto e oxecução de atividades o sêrviços €stipulâdos nêste instrumento.

cúUsUI.A SEGUNDA - oAs oBRIGAcÔEs DAs PARTES
2.t. A EXECUTORA compromete-se a:
2.'1.1. Executar o objeto do pr€sente conhato no Pronto Atgndimento a partir do dh 01
dê junho dE 2020.
2.í2. Assegurar a organizâção, âdministração e geranciamento da Unidade de Pronto
Atondimento 24h, objeto do prêsonto ContÉto, através do desanvolvimento de
técnicas modemas e adequadas que pêímitam o desenvolümenlo da estrutura
funcional e a manutenção física da referida unidade dê saúde ê de seus equipamentos.
2.'t.3. Fiscalizar e acompanhar as possÍvêis obras, reformas, manutenção pl?dial ê
demais serviços o aquishÉes conlratadas para dêsênvolvimento, g€stáo e
funcionamento da unidade de saúde em Íac€ da sub-rogaçáo;
2.í.4. Aderir e alimontâr o sistêmâ de informação utilizâdo pelo municÍpio para
monitoramento (Prontuáilo Eletrônico), controle o avaliaçâo a ser disponibilizados pêlo
órgão Suporvbor;
2.Í.5. Assistir de forma abrangente os usuários, procsdêndo aos devidos registros do
Sistema de lnbrmaçâo Ambulatorial (SIÁ/SUS), s€gundo os critórios do Órgão
Superulsor e do MinistéÍio da Saúde;
2.1.6, Garantir, em exercÍcio na Unidade, quadro de recursos humanos qualificados e
compatíveis com o porte da unidade e serviços combinados, conforme estabelociíJo
nas normas ministeriais atinentes â espéciê, estândo deÍinidâ, como parle de sua

F
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PREFETTURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
Avenida Gêtúlio VaÍgas,443 - Fone (47) 3375-6500 - 89.278-000 - Corupá - SC

httos://coruoa.atende.nêt e-mail: licitacâoo2(Acrruoa.sc.oov.br

2,1.E. Fomecer uniÍorme de boa qualidad€ para todos os seus funcionários,
padronizado conbÍmo a árêa de atuaçáo, inclusivg para as recepcionistas e incluir, na
implantação da imagem corpor.rliva e nos unifurmês dos trabalhadores, o logotipo da
Orgânizaçáo Social.
2.1.9. Manter registro atualizado de todos os atBrdimôntos efetuados na unidade, (no
slstema de iníormação que ienha interoperabilidade com os sist€mas do Órgão
Superüror) disponibilizando a qualquer momento ao ôryâo Supcwbor e às
auditorias do SUS, âs fichas e prontuários dos usuários, €m m€io fisico ou eletÍônico,
assim como todos os d6mab documontos guê comprovom a conÍiabilidade e
s€gurança dos serviços prBstados na Unidade;
2.1,10. Manter afualizadas todas as licênças ê alvarás junto às repartiçõos
competentes, necê$ários à execução dos servigos obielo do presente Contrato;
2.1.t0.í. Realizar assistância técnica e manutençáo pÍeventiva e corretiva de forma
contÍnua nos equipamentos e instalaÉes hidráulicas, êlátricas ê de gases em geral;
2.í,11. Como condfrfo para assinatura do conlrato a Eracutora deverá apres€ntaÍ os
docümentos de rsgularidade fiscal exigidos no Edital;
2.1,í2. Manter durante toda a execuçáo do contrato a compatíbilidade com as
obrigações por ele assumidas, bem como, todas as condiçõos de habilitação e
qualificaÉo exigidas no edital;
2.1.13. Arcar com bdo e qualquer dano ou prêjuÍzo, de quahuer naturêza, causados
ao Órgão Supervleor, usuários e/ou a terceiros por sua culpa, em consequência de
erro, negligência ou imperícia, própria ou de auxiliares que estejam sob sua
responsabilidade na exeorção dos serviços conlratados;
2.1.í4. Em nenhuma hiÉtês6 cobrar diretra ou indiretarÍ!8nte ao pacientê atendido pelo
§US por ssrvlços médicos, ttospitalares ou outms complemsnbr€s referonte à
assistôncia a eh prestada, sendo lÍcito, no ontranto, buscar junlo ao Orgáo Supervlcor
o rossarcimento de despesas realizadas e que não eslÍio pacfuadas, mas que Íoram
previamente aúorizadas;
2.í.í 5. Responsabilizâr-se por cobrança indevida feita ao paciente ou a s€u
rêprosentante, por profissionâl empregado ou pteposto, em razáo da execuçáo deste
conhato;
2.1,16, Consolidar a imagêm da Unidade, como cêntro de prestaÉo de sorviço§
publicos da Íêdê assistsncial do SUS, compromêtido com sua missão de atsnder às
nec€ssiJades terapêuticas dos usuários, primando pela melhoria na qualidade da
assistênda;
2,'1.17. Manter em perfeitas condigões de higiene e conservação as áreas fÍsicas,
instalaçÕes e equipamentos da Unidad€, conforme Termo de Permissão de uso;
2.1.18. Devolver ao Ôrgão Supervlaor, após o têrmino de vigência dest€ Contrato,
toda área, equipamentos, instalações e utensílios, objeto do presento contrato, em
perfeitas condiÉes de uso, respeitado o desgaste natural pelo lempo transcoÍÍído,
substituindo aqueles que náo mais suportaÍem reorperação, conforme Termo de
PeÍmíssão dê uso;
2.Í.19. Dispor da informação oporhrna dos usuários atêndldos ou quê lhe sejam
referenciados para atendimento, registrando seus dados mntendo no mÍnimo: nome,
RG s enderêço completo de sua residência, por razões de plênojamento das atividades
assistenciais;
2.í20. Enüar ao Órgâo SupsÍviror, nos prazos e instrumentos por ela definidos,
todas as informaÉes sobre as atividades desenvolvidas na Unidâde, bem
a movimsntaçâo dos recursos financeiros recebidos e realizados pela
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saúde;
2.12í. Encaminhar ao Ôrgào Supervl3or as informaçôes das atividades
desenvolúdas (Motas dê Produção e lndicadores de qualidade), juntramente com a
movim€ntação dos recursos financeiros rêcebidos e rEalizados pela unidade de saúde,
até o 15o (rlécimo quinlo) dia do mês subsequente;
2.1212. A executora podeÉ de comum acordo com o óryão SupowlsoÍ, realizar
outros tipos de atMdadEs diferontes daquelas aqui rolacionadas, soja pêla intíoduÉo
de novas especialidadês médicas, seja pela roalizâção de píogramas especiais para
determinado tipo do patologia ou pela intsoduçáo de novas catêgorias de exames,
êstas atividades deveÉo ser previamente autorizadas peb órgão Supervlror após
análise técnica, sendo quantificadas separadamente do atendimento roüneiro da
unidade e sua orçamentação emnômico-Íinancsira seÍá discriminada e homologada
através de Termo Aditivo ao prssento contrato.
2,1.23, A Exocuton deveÉ abrir uma Íilial, no prazo de 30 (trinta) dias, da assinatura
deste contrato, no MunicÍpio de Corupá para gerir o pÍesonl€ contrato, inclusive com o
Cadastro Nacional dê P€ssoas JurÍdicas- CNPJ póprio, qus deverá ser vincuhdo a
conta bancária aspecifica para gêrir os recursos financairos repassados pelo órgão
Supcrvlror.
2.í-23.í. A partir do registro da filial nos órgãos competentes a Executado irá inbrmar
o OÍgão Supervlsor, para quê ssja bito aditivo do presente contEto.
2.124. A Executora deverá fazer a indicação do representante legal para a prática ds
todos os atos dacorrontes da execuçâo do t€rmo de mlaboração, podendo ser
reservada à sede aquehs relativos as alteraçôes das condições inicialmente
pactuadas, inclusive quanto à proflogação do prazo d6 vigência.
2.121.1. A Executora podoÉ recêbor intimaÉss e notmcações, poÍ intermédio dssts
repÍssentanl€ pessoalmente, por correio eletrônico, aplicâtivo ou qualquer outro
recurso da tecnologia da informaÉo;
2.125. Fia veda à cessão total ou parcial do contrato de gestÉio pela Organizaçâo
Social;
2,1.26. Apresentar os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS dos
Íuncionários, bem como dos Íuncionários contratados por seMços terceirizados, na
píostação de contas ao mês subsequente ao mês exigível, sob pona de bloqueio do
repa§sê;
2,127 . Realizar todos os pagamêntos a vista, r€ferente s aquisições de materíais de
consumo, tais como remédios, material de enfermagem, matêrial dê êxpêdiente, entre
outros;
2.Í28. Em Íelação aos direitos dos usuários, a Executora obriga-se a:
a) Manter sêmpre atualizado o prontuário médico dos usuários e o arquivo médico

consid€rando o§ prazos previstos em loi;
b) Não utilizar nem pêÍmitir que tercêiÍos utilizem o paciente para fins de

exporimentação;
c) Justificar ao usuário ou ao sou rêprssentante, por escÍito, as razó€s técnicas

alegadas guando da decisão da não realização de qualquerato profissional previsto
neste Contrato;

d) Esclarecer aos usuários sobr6 saus dirêitos e assuntos peÍtinentes aos serviços
oferecidos;

e) Respeitar a decisão do usuário ao consêntir ou recüsar prêstação de
saúdê, salvo nos casos de iminênte perigo de vkla ou obrigação lêgal;

serviços de
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g) AsssguÍar aos usuários o diÍ€ito de serem assistidos rsligiosa e Bspiritualment€ por
ministro de qualquer culto roligioso:

h) Assegurar a presênça de um acompanhant€, em tempo intêgral, na Unidads, nas
intema@es de crianças, adolescentes, gestantes e idosos;

l) Garantir atendimênto indiÍerenciado aos usuáÍios.
2.1.29. lncentivar o uso seguro dê medicamenlos tanto ao usuário como o ambuhlorial,
procsdêndo à notificação de suspeita de r€açôes adversas, através de formulários e
sistêmáticas da SES/SC;
2.1.30, lmphntar pesquisa de satisfação, conforme AvalhÉo de Satisfação do Usuárb
(ASU).
2.'1.3í. Rêalizar seguimonto, análiss ê adoçáo de medidas de melhoria diante das
sugestões, gueixas e r6clâmaçõ6s qus rec€ber com Íespostas aos usuários, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias úteis;
2.1 .32. ldentificar suas carências êm mâtériâ diagnóstica e/ou terapêutica que
JustiÍiquem a necassidade do €ncaminhamento do usuário a oulros serviços de saúds,
aprBsêntando ao Órgáo Supervisor, mensalments, rêlatório dos encaminhamentos
oconklos;
2.1.33. Náo adotar nenhuma modldã unilateral de mudanças na carteira de serviços,
nos lluxcs d6 atsnção consolidados, nêm nâ estrutura fÍsica da Unidade, sem a prévia
ciência, aprovação e autorização do ôrgão Supervbor;
2.í.3t1. Alcânçar as Metras de Produção e os lndicadores dê Qualidadê e disponibilizar
equipe em quantitativo necsssário para alcançar os índices de produtividade e
qualidade definidos nos Anexos Técnicos, deste Contrato;
2,í.35. Acompanhar e monitorar o tempo de espera dos usuários na Unidadê;
2.1.36. Possuir e manbr em pleno funcionamento, no minimo, as seguintos
Comissões ClÍnica:
a) Comissão de Controle de lnfecçáo da Unidade;
b) Comissáo de Revisão de Óbitos;
c) Comissão de Reüsão de Prontuários;
d! Comissâo de Ética Médica;
2.1.37. Possuir e manler Plano de Gerenciamento do ResÍduos de Serviços de Saúde
(PGRSS) de acordo com a Legislação Ambiental vig6nte, e possuir toda a
documentação exigida.
2.'138. Executar o plano dê trabalho apresentado, e os programas e sistemas
constanlês do Anexo Técnicoi
2.139. Movimentar os recursos financeiros transferidos peb Órgão Supervlror para
a execução do objeto dêste Contrato em contas bancárias específicas e exclusivas,
sendo uma de investimentos, outra pâra giro e uma para provisôes, em inslituição
bancária no MunicÍpio de Corupá, de modo a qu€ os Íeêursos transferidos não sejam
confundidos com os recursos próprios da Organização Social;
2.1.tí0. A Executora deverá publicar, anualmente, os relalórios Íinanceiros e o
rolatório de exêcução do presente Contrato de Gestilo, no DíáÍio Oficial dos
Municípios-DOM/SC, até o dia 30 de janeiro do ano subsequente;
2.1.41. Comunicar ao Órgâo Superviror todas as aquisiçõ€s e doações de bens
móveis que forem realizadas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após sua oconência;
2.í.42. Permitir o livre acasso das Comissõês instituÍdas peb Ôrgão Supervbor, do
Controle lntemo ê da Auditoria Geral do SUS, em qualqueÍ têmpo ê luga
atos e fatos rElacionados direta ou indiretamente com este instrumento,

Í, a os

missão de frscalizaçáo ou auditoria;
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2.1J3. Apresentrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da assinatura doste
instrumento, os regulamentos previstos na Lei nó Z.ZgilZOlT, devendo o, ,"rrá,
serem referendados pela comissão de Avaliaçâo e Fiscalização (cAF) do presente
Contrato e devidamenle pubÍicados;
2-1.4. Reallzar p,ocêsso de s€leção de cunículos parâ contratação de Recursos
Humanos;
2.Í.45. Responsâbirizar-se intêgrarmente por todos os compromissos assumidos neste
Contrato, ê êxêcutá-lo dê acordo com a legislação vigente;
2,Í.46. A Exêcutorâ deve dispor de recuÀos Éumaios quarmcados, com habiritação
técnica e legal, com quanritativo compatÍver para o perfir da unidade 

" 
o. ráriúíã

s€rem prsstados.
2.1.17- A Executora deverá des€nvorver uma porítica dê gsstiio de psssoas,
atendendo as norrnâs da consolidaçáo das Leis Tiabalhistas 1õt_ry oo rvrini'stero ooTrabalho e Emprego (MTE), assim como deveÉ implantar e desenvolver uma polÍtiã
oe §egurança do Trabalho dê prêvenÉo de Acidentes, bem como observar as
Iolr"g Reguramentadoras de seguranI e sariae no irãuarho em Estaberecimãntãs
de Assistência à saúde e ResoruÉes do! conserhos proÍissionars que Ãta;;ô;;ür.2.í.48. A E(ôcutora deverá posluir um responsáveitãcnico 1meàico), ;; A;i;no- conselho Regionar de Medicina de santa catarina paÍa o inÍcio das atividades.2.1.49. A Executora deverá possuir rotinas administrativas de tunoonámento,protocolos assistênciais e de atendimento êscritos, atualizados 

" uiri"ãoã" pãrJDiretor/Responsával rá:nico. As rotinas devern' abãrdar todos o. piúJ*"
€nvolvrdos na a§srstência que contêmprêm desde os aspectos organizacionais aLáosopgracionais e técnicos.
2.í.50. A Exocutora dsvsrá disponibirizar equip€ módica em quantitativo suficiente emÍnimo exigido, para o atenàimento a"s J".viós,- oevidamente ,"gi.trãJ;'nã
conselho Regionar de Medicina, de acordo *, 

".'Àã.úçoes 
do conserho Federarde .Medicina (cFM) vigêntes, visando a reatizaçãti 

-pêrâ 
unidade da atividadeãssistêncial quantificada no Contrato de Gestáo.

2.1.5í. A ExocrÍora devará adotar prontuário único do usuário elehônico, com asinformações mmpletas do quadro clínico e ,rã àrãfrçao, intervençoás ;';;;;r€alizados' todas devidamente êscritas dê forma 
"àÀãlreci"a, datadas, assinadasê cârimbadâs pelo prolissional.Íesponsáv€l pelo atendimento imédicos, equiú de€nfe.rÍ.n?Se-m e demais profissionais de saüde qrâ' pi""t"ao o alêndimento aousuário). os prontuários deverão esrrar devidamenie ciàLnaoos dê acordo com asnormas do Conselho Federal de Medicina.
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2.1,i4. A Executora poderá subcontratar serviços e funcionários. Os instrumentos de
subcontrataçáo da Executore serão submetidos à Secretaria Municipal de Saúde e
conterão eláusula de possibilidade dê sub+ogaçáo ao Município de Corupá.
2,í.55. A Sscretaria Municipal de Saúde, podeÉ solicitar a qualquer tempo,
informaçõ€s sobre a contrataÉo de têrcêiros para a ex6cuÉo dos serviços, inclusive
para fins de comprovação das condições de capacitação técnica ê financêira.
2.1,56, A Exacúora d6vsrá dispor d€ mecanismos para pronta substituiÉo d€ seus
proÍissionais êm caso d€ fattas, de forma a não interÍomper ou prejudicar os serviços
prestados à populaÉo.
2.2. O ôrgâo Supervisor obriga-se a:
2.2.1. Disponibilizâr à Exocúora adequada estrutura física, recuÍsos financeiros e os
bens móveis de acordo com os Anexos lll e lV (do edital) para a organização,
administraÉo e gerenciamento da Unidade de Pronto Atendimênto 24h.
2.22. Prover a Exocutora dos recumos financêiros necessários ao fiel cumprimento
da execuçf,o desle Contrato ê progÍ:lmar, nos orçamentos dos exercícios
subsequentes, quando for o cáso, os recursos necessáriros para custear os seus
objêtivos, de acordo com o sistêma de pagamenlo prêvisto;
2.2.3. Prestar êsclarêcimêntos e infoÍmaçõês à Éxecutora que visem a oriêntá-la na
correta prêstação dos serviços pactuados, dirimindo as questões omissas neste
instrumento, dando-lhe ciência de qualquer alteraçáo no presente Contrato;
2.2.1, Reallzar o monitoramênto, controla e avaliação periódicos, por meio da CAF do
prêsento Contralo a sor instituída para osse fim, a qual observará o desenvolümento
e cumprimento das atividades de assistência prêstada pela Exocutora aos usuárbs
na Unidade;
2.2,5. ReferendaÍ, por meio da Comissão de Avaliação e Fiscalização (CAF) do
prêsênte Contrato, os regulamentos apresentados pela Executora, no prazo máximo
de 30 (tdnta) dias.

CLÁUSULA - DA VIGÊNCIA
3.í . A vigência do presânte instrumento será de 12 (doze) meses, a contar da data de
01.BG|2020, podendo ser renovado em (ãso de interesse e conveniência da
AdmínistÍaÉo e de ambas as parles, ser prorrogado por iguais e sucêssivos psríodos,
até o limitê de 60 (sessenta) mesas, mêdiante Termo Adltlvo.

CúUSULÂ OUARTA - DAs ALTERACÔES
4,1. O presents Contrato poderá sêí alt€rado, mediante revisão das Metas d€
Produção e lndicadores de Qualidade, e dos valores financeims inicialmente
pactuados, desdo que prévia e devidamênte justmcada, m€diântê parêcêr favoÍável da
Comissão do AvaliâÉo e Fiscalizagão (CAF) do prosonte Contrato ê autorização da
Secretária Municipal de Saúde;
4.2, PodeÉ tâmbém ser alterado para acrêscimos ou supressões nas obrigaçôes,
dêsde qu€ dovidament€ justiÍicedo, 6 anterbr ao término da vigência;
4.3. As alt€rações de que tratam os itens acima dêverão ser Íormalizados por meio de
Têrmos Aditivos, dêv€ndo, para tanlo, ser respeitados o interBsse público e o objeto
do presente Conhato.

5.í. Os recursos financeiros para a execuçâo do objeto deste Contrato sorâo 1.s
\
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Órgão
Unidade 01-Fundo Municipal de Saúde
Projeto
Aüvidade

1011- Bloco de Atençâo Móctia e Alta
compleídade
2909- Mânutençáo da Divisão de Saúde

Elêmênto 33903999-Outros Serviços d€ Torcêiros-PJ
Vínculo 01.02 .00- Rec. Dê lmp. e de Transf. lmp-Saúde

01380712-Atênção de Média e Alta
Complexidade AmbulatoÍial ê Hospitalar.

Cód.Dêsp 61/68

5.'10, A ExecutoÍa poderá utilizar até 5% (cinco por canto) do valor do rêpassê
dê invêstimênto, quê sê refere à aquis ição de bens permanon

5.7. As despesas administrativas da matriz da Organização Social que estiverem
relacionadas com os serviços preslados na unidade, obêdecida a proporcionalidadê,
poderáo ser ressarcidas pela rubrica mntábil de despesa operacionai da Executora.
sobre os valores mensais, até o limite de 10% (Daz por cento) do valor mensal de
custeio deste Contrato.
5.7.í. As despesas administrativas mensais dêverão sêr detalhadas
discriminadamonte para órgão supervleor mensalmente, a titulo de prêstaçáo de
contas, bêm como encaminhadas impressas em planilhas específicas.
5.8. Em sendo apurado saldo Íinanceiro remanescente do contrato de Gesrão no
02j12020 superior a I (uma) parcela mensar vigente, o órgão supervlúor pod€rá
rêter, a seu cÍitério, velores ds recursos financsiros, visando ãjustar o saldo finâncêiro
do rêÍerido Contrato.
5.9' A Executora deverá comunicar em até 10 (clêz) dias ao órgão supervlsor toda
e qualquer ação judicial e autuação administrativa deconente do cumpÍimento do
objeto do Conkato de Gestão, especificado em sua Cláusula primeira.

pam a Exaculora mediante transÍsrências oriundas do órgão Superüror, sendo
permitido a Exêcúorã o recebimênto dê doações e contribuiqóes de entidades
nacioneis ê êstrangeiras, rBndim6nbs de aplicaçôes dos ativos financeiros da
Organização Social 6 de oulros pertêncontes ao patrimônio que estiver sob a
administrafio da OS, ficando{he, ainda, facultado contrair empéstimos com
organisÍÍlos nacionais e intêmacionais, cujos Íêcursos deverâo ser aplicados
exclusivamentê para o objeto do Contrato d€ Gestão;
52. Para a exoqJçáo do objoto dêsla inslrumonto, o órgto Supervisor repassará à
Exccutora, no prazo e condiçôês constantes deste instrumento e seus Anexos, o vabr
global é de Rl 2.753.í68,7í (dois milhôes sêtecsntos ê cinquênta e três mil cênto e
8êssênta ê oihc rêais s sêtsnta ê um cêntâvos);
5.3, O valor pac{uado s€rá rspassado pelo órgão supcrvltor, de acordo com o
cronograma de desembobo preüsto na Cláusuh Sexta deste Contrato;
5.4. Os recursos destinados ao presênte Contrato de Geslêio sêrão empenhados
gfobalmontê em montiante conespondsnte às despesas preüstas até O1tO6l2OZ,l;

I,S. Oi ÍEcursos repassados à Exscutora podeÉo s€r aplicados no mercado
linanceiro, desde que os resuttrados dessa aplicaÉo se revertaú, exclusivamente, aos
objetivos dêste Contrato;
5.6. As dêspgsas deconentes deste Contrato corÍBrâo por conlâ dos recursos da
OotaÉo OrçBmentária a seguir especificada:

\

e
título

I

06-Secretaria Municipal do Saúdê

o
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ÍÍsicas.
5.í0.'1. A prestaçáo de contas da utilização dessê recurso será êspecífica, respeitando
os prErzos prgvistos no contrato, observados ainda os rêgulamantos aprovados pela
Comissão de AvaliaÉo e Fiscalizaçáo (CAF), bem cúmo os princÍpios da
Administração Pública.
5.10.2. Caso a Executora optê pêla utilização de S% (cinco por cento) do valor do
rêpassê a título de invostimento, o percentual da parte variável corresponderá a solo
(cinco por cento). Caso contrário, a paÍte vadável será de 10olo (dez poi cento).
5.í1. A organizaÉo social deveÉ abrir conta banúria em lnstituição bancária oficial
no Municipio de Corup#SC.
5.12. Deverá movimêntar os rêcursos Íinanceiros bansfuridos pelo óRGÁO
SUPERVISOR para a execuçáo do objeto dests Contrato em contas bancárias
especÍficas e exclusiva, vinculada ao Pronto Atendimento, de modo a que os recursos
transÍeridos não seram confundidos com os recursos próprios da Organização Social;
5.Í3. E permitido à Organizaçáo Social contratrada, nos termos úo art.- 25 da Lei
Municipal no 2.28112017 oíertiar leitos, consultas médicas dê urgência, êxamês
médicos e clínicos, diagnósticos por imagem, procêdimentos médicoJ ambulatoíais ê
hospitalares, procedimentos médicos cirurgicos € outros serviços médicos clínicos Ê
hospitalar€s a paciêntos particularês ou usuários de planos dê saúde privados, sem
prejuízo aos atendimentos do SUS;
5.Í,1. É permitdo, ainda, a entidade celebrar acordos, convênios e contratos para
receber outros rêcuGros Íinanceiros, oriundos da admínistraçâo pública, diretia ou
indireta, da União, dos Estados Fêderados s dos Municlpios, de êntidades e
oÍganismos nacionais ou intemacionais, públicos e privados, para a realização do
obiêto a ser pactuado no Contreto de Gestão;

çfÁ!,suLA sExTA - OO pAcArEr{To/REÀrusrE REPACTUACÃO
6.1. O pagamento do valor consEnte da Cláusula Quinta seÉ ófgtuado conforme as
condiçõos a seguir estabebcidas:
l. Na vigência do presente Contrato, o valor global a ser repassado será d€ Rl
2.753-188'71 (dois milhões setêcentos e cinquentra e lrês mil cento e sessênta e oito
Íeais e setêntra e um centavos), cujo valor mensal é composto de uma parte fixa
conespondente a 90o/o (noventa por cento) do orçamento mensal, e uma parte variável
correspond€ntê a 10o/o (dez por cento) do orçamento m€nsal, conforme Anexo
Tácnico ll. caso não opte por o/o de inveslimento, a parte variável variará até 10% (dez
por cento);
ll - Do montantê de R$ Rl 2.75:1.í68,21 (dois milhões sstecentos ê cinquonta e tÍês
mil cento e sessenta e oito reais e setenta e um c€ntavos) mencionado no item anterior
conesponde ao repasse financêiro mensal da primeira ató a décima sêgunda parcola
que será de R$ 229.180,73 (duzentos e vintô e nove mil qualrocentos ã trinta reais e
s€tenta e três cântavos), o valor rerá repalsado ató o ,1. (prlmôiro) dla útÍ1, do môr
lubaaquonb das atlvidadas.
lll - A Execúora deverá apresentar €m até o 45 (quar€nla e cinco) dias, os Rêletórios
Gerenciais, bem mmo o €ííato bancário das contras, destinados a sscretaria
Municipal de Saúdê.
lV - A Executora deverá efetuar o pagamento dos funcionários contratados até o so
(quinto), dia útil, de cada mês.
6.2. Os lndicadores dê Qualidado sêrão avaliados trimêstralmênle, e , em caso não
cumprimênto, seÉ eÍêtuado o dosconto de até 5% (cinco por cento) de
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conforme disposto no Anexo Técnico, caso haja até 5% (cinco por cento) destinado
para inv€stimento. Do contrário, sêrá de 10o/o (dez por cento);
6.3. As parcelas de valor variável serão pagas mênsalmente, junto com a parte fixa, e
os evêntuais ajustes Íinanceiros, a menor, decorrentes da avaliação do alcance dos
lndicadores de Qualidade das partes variáveis serão realizados nos meses
subsequentes à análise das metas esiabelecidas, na forma disposta nêste Contrato e
seus An6xos;
6.4. Havendo atrasos nos desembolsos proüstos no cronograma dê pagamênto, a
Executora poderá realizar adiantamentos com recursos pÍóprios à conta bancária
indicada para recebimento dos pagamenlos mensais, tendo reconhecido as despesas
efativadas, desde gue em montante igual ou inferior aos valores ainda nâo
desembolsados que estejam prêvistos neste contrato;
6.5. O presente instrumento será reajustado aÉs o pêrÍodo de '12 (doze) rneses
contados da data da assinatura do mntrato e o Índico a ser utilizado é o lndice de
Preços do Gonsumidor Amplo - IPCA;
6.G. A Organização Social não terá direito a reajustaÍ o sêrviço que,
comprovadamente, soter atraso em consêquência da ação ou omissão motivada p€la
própria Organização Social, 6 também do que for executado fora do prazo, s€m quê
tenha sido autorizada a respec{iva prorrogaÉo.
6.7. A Exôcutora poderá faz6r jus a rêpactuaçâo do valor contratual, mediante
avaliaÉo da variaÉo efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na
consecuçáo do objeto contratuâ|.

cúu§uLA sÊTtuA - pos BENS
7.í. Os bens móveis, bem como o imóvel refersnte a Unidade, têm o seu uso permiüdo
p€la Exocutorã, duranto a vigência do prêsontê instrumento;
72. A Exccuton rccebeÉ, por meio de seu preposto, os bens inventariados na forma
do Termo da Permissão de Uso dos Bens, de forma idôntica, devoMê-los no lérmino
da vigência contratual, em bom estado de mnservaÉo, sêmprc consideEndo o têmpo
do uso dos mesmos;
7.3. os bens móveis pemitidos om uso poderão ser permutados por outros de igual
ou. maior valoÍ, quo passam a integrar o patrimônio do MunicÍpio de Corupá, após
pÉvia avaliação e exprêssa autorizaÉo do órgão supervbor;
7.4. A Exêcutorô deveíá administrar os beni móveis e imóveis cujo uso lhe fora
p€rmitido, em confoÍmidadê com o disposto no Íespectivo Termo de permissão dê
Uso, até sua restituição ao Poder público;
7.5.Â Exêcutor. poderá, a qualquer tempo ê m.diante justificativa, propor devoluçáo
de bens cujo uso lhe fora permitido, e que não mais sejam necessários 

'ao
cumprimento das metas avençadas;
7.6. Todo o patrimônio adquirido exclusivamente por foÍça do contrato de Gestâo com
os recuGios previstos neste Edital deverá ser incorporado ao patrimônio do MunicÍpio
ds ggrupá, até 30 (trinta) dias após a aquisição, conÍorme procedimenios
estabslêcidos ê coordenados pela Sscrêtaria Municipal d6 Saúde.

cLÁusul-A otTAvA - pos REcuRsos Hur,lÀlos
8.f. A Ex ejam neco§sários e suficíenles
para a realização das ações previstas neste mntrato e seus anexos que integram eslê
instrum€nto;
82. A ExoculoÍ. responderá pelas obriga@s,
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securitários, pr€vid€nciários e outros, na íorma da legislaçáo em vigor, rêlativos aos
emprêgEdos neoessários na êxecução dos s€rviços ora contratados, éendo-lhe defeso
invocar a existência dêsle contrato para eximir-se daquelas obrigaçóes ou transferiJas
ao Ôrgão Supervleor;
82'1. No caeo de novo prestador êst6 não responderá pelas obrigações trabalhistas
anteriores e/ou de responsabilirrade da atual prêstadora dos serví{s, sendo que os
pagamentos dêcorÍentês de vorbas rescisórias originárias do contrâto ant€rior s6rão
pagas akavés de aportes mensais a ser comprovaão por planilhas.
8.3. uülizar como critério para remuneraÉo dos empregados contratados o valor de
mercado da região, bem como as conven@es coràtivas de Trabarho de cada
categoria;
8.4. A Executora em nenhuma hipótssê poderá ceder a qualquor instituição púbrica
9u- 

privada seus empregados que são remunerados à conta deste iástrumenro;
8.5,. A capacitaÉo dos proÍissionais contratados pera Executora sêrá promovidâ e
custeada pela mesma, cabendo a êsta autorizar a participação 8m eventos, observada
a necessidade de registro nas respecüvas pastas Íuncionais.

g.í. o §upervlsor será responsáve I pelo monitoramento, controlê s avaliaçáo,
instituirá a Comissáo de Ava liação e Fiscalizaçâo (CAF) do presênte Contrato para
esee fim, no prazo máximo de até 30 (tinta) dias após a assinatura dêste Contreto;
9.Í.1. A Comíssão de Avaliação e Fiscalização (CAF) do presente Contrato será
compostra na forma da Lei 2.28'112017 e Dêcreto Municipal 1437t2018.
9,2. A execução do pres€nte Contrato de Gestiio será acompanhada pela CAF acima
especificada, por mero do disposto nestê Contrato, seus Anexos e instrumentos por ela
definidos, conÍorme atribuições definidas no Decreto Munici pal n" 143712018.
9.3. Os resuttados alcançados deverâo ser objeto de ânáliss criteriosã pela Sêcrêtária
Munlcipal de Saúde, quo nortêará as coneçÕes que eventualmente se Íizêrsm
necessárias, para gârantir a plena eficácia do instrumênto, e em persistindo as falhas,
para subskilar a decisão do PrêÍeito Municipal acorca da manutençáo da qualificação
daEntidade como Organizaçáo Social;
9.4. Ao final de cada exêÍcício financeiro a Comissão de Avaliação e Fiscalizâção
(CAF) do píesente Contrato elaborará consolidação dos Íêlatórios tácnicos e
êncamin hará a Secretiaria Municipal de Saúde, para providâncias lêgais;
0.5. O presente Contrato de Gestão estará submetido aos contmles eíemo e interno,
Íicando toda a documentação dispo nÍvel a qualquer l6mpo sêmpre que requisilado;
9.6. O órgão Supervlsor poderá requerer a aprosentaÉo pala Executora, ao
término de cada exercício ou a qualquer momento, mnforme recomende o interessepúblico, de relatório peítinente à execuçáo do Contrato de Gestão, conlondo
comparativo especÍfico das metas propostas com os resultados alcan çados,ammpanhado da prêstação de contas conespondente ao exercÍcio financeiro , assim
como suâs publicagões no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC;
9.7. O órgão Supervicor podeÉ exigir da Executora, a qualquer têmpo, informâções
complementares ê a apresêntação de detalhamento dê tópicos e informaçôes
constantes dos relatórios:
9.8, Os responsáveis pela llacalkaçâo deste Contrâto, ao tomarem conhecimento dequalquer inegularidade na utilização de rc,cursos ou bens dê or§em pública,
comunicarão imediatamonte a Secretaria Munici pal de Saúde, quê dârá
Órgãos de Controlo Extêmo, para as providência I§
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FLS ou;

,cl-,i4u§uJ-A 
pÉcmA- pA PRESTACÂO DE COilTAs

í0.'t. A Executora elaborará e apresentarí à Secrataria Municipal de saúde, que
encaminhará parecêr técnico à Comissão de Avaliação e Fiscalização (CÀF),
prestaÉo de contas inerenre ao contrato de Gestão, contendó reiatóriô
ciÍcunstanciado de exec,ução, comparando os resultados alcançados com as m€tâs
pÍêvistas. acompanhado de demonstrativo da adequada utilização dos rêcursos
públicos, das análises gerenciais cabíveis e de parecer técnico ónclusivo sobre operíodo em questiio, sem prejuÍzo do cumprimento de oukos requisitos técnicos
legalmente previstos.
í0.2. o prazo para a aprssentaçâo da prestaçáo de contas, contado do recebimento
dos recursos Íinanceiros do contrato de Gesiâo pela Executora, será de 30 (trinta)
dias corridos.
10-3- A comissão de Avariaçâo € FiscârizaÉo (cAF) e o órgão Supervhor poderão
exigir da Execulora, a qualquer tempo, 

'informaçOeJ 
compiemontares 6 a

aprssentaçào de detalhamento de tópicos e informaçõãs consiantes dos relatórios.
í0-4' A Executora encaminhará ao órgão supervrcôr, em até 90 oias apos a àaú
do encenamento_do conespondente exõrcÍcio ínan@iro, o procêsso ds prestação dê
contras anual, reÍerente ao presont€ contrato d€ Gestâo, exigido p€los órgáos cle
controle intêmo e extemo do MunicÍpio, junto com o respectiüo Relatório e]rual oe
Desempenho.
í0.5. caberá à Executora promover, até 30 dias após a aprovaÉo pela comissão de
l1tlhg" 3 rilglizaclo (CAF), a pubticaÉo no Diário Ofitiar'dos rvrrnicplos-
DoM/sc, dos r€latórios financêíros e d6 oxêcução deste contrato de Gesülo, reh'tivosao exercício imêdiatamente anterior.,0,6' As despesas adminisrrativas oriundas deste contralo oe eestaá 

- 
qr"

eventualmentê incidem sobre a matriz da Execuiora, obedscido o critério dapropoÍcionalidaqe, poderáo .ser ressarcidas pera rubÍica contábil de oàspsü
operacional da Ex€cutora, sobre os varores mensais do Anexo Técnico fi - sisiema
de Pagamento, até o rimite de 10% (dez por cento) do varor mensar de cust.io dêste
Contrâto.
10.7. A partir do protocoro da presração de contas a cAF terá 1s (quinze) dias úteispara analisar a documentação e emitir parecêr.
í0J.1- No. caso de serem_apontadas ineguraÍidades, a cAF irá notificar a Executorapara_ regularizar âs pendêndas no prazo de 15 (quinze) dias, ou ,pã;;;t";-;justificativa;

10^l L" f:: das inegutaridades nas prestaçôes de contas, não serem sanadas, auAF, rra oficrar a secÍetaría de saúde e secretaria de Adminisfação e Fazenda para

:::^:PlT o bloqueio do repasse dos recursos financeiros a serem repassados a
EXeCUtOTA;
í0.8.1. SeÉ abêrto processo apuratório pârâ apuraÍ o descumprimento contrâtual;10.9. No pêríodo em qu6 houver o bloqueio do repasse paÍcial ou total, a Executorad€verá manter os pagam€ntos de todos os funcionários e ,omecadores;í0.í0. O valor do repasse será revisado semestralmênle, com base em orçamentoaprovado p€la Municipalidade tendo como parâmetro os serviços eÍetivamenteprestados à população, em limites pactuados anualmêntê.
10.í í. Seráo avaliadas mensa lmente as mêtas quantitãtivas e gualitativas,
Executor nào atinjã os \4alores estabelecidos, serão realizados os descontos
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conforme anexo 'Parâmetros de Descontos pêlo Não Cumprimento das M€tas
Quantitativas e Oualitativas Estabelêcidas".
10-12. O dêsconto s€É eÍetivado no mês seguinte à avaliaçáo realizada pela
Comissáo de Avaliaçáo e Fiscalização.

gyiqquLA pÉcrirA pRtÍúEtRA - pA tNrERvENcÃo
1í.í. Na hipótêse de risco quanto à continuiaaoe uos serviços de saúdê prestados à
populaÉo pela Exccutorâ, o órgão Supcrvbor poderá ássumir imêdiatamênte, a
9l99y-f9- dos s€Mços objeto dêste Contrato, conforme Dêcreto Munidpat no
143712018 e Lei Municipal 2.28112017;
11.2. O Município possui a prerrogativa, por meio dos órgãos de controle extêmo e
intemos, de exercer a fiscalizaçJo sobre a execugão e aplicaçáo dos recuftios.

SAB'L'OADE CÍVIL DA
EXECUTORA
í2,1. A Executora é responsável pela indenização de danos decorrentss de açáo ou
omissão volunÉria, ou de negligência, impsrícia ou imprudência, qu€ sêus agentes,
nêssa qualidadê, câusarsm aos usuários, aos órgãos do SUS ê a têrcêiros a qstes
vinculados, bem como aos bens públicos móveis e imóveis cedidos, sem preju Ízo da
aplicação das demais sanções cabíveis.
í2,2. O Órgão Supervlcor responsabilizar-se-á apenas pelos prêjuízos suportados
pela ExocutoÍa exclusivamente em deconància do retardo na transÍerência de
reqrrsos s outm de sua obrigação, cabendo a Executora a comprovação do nexo de
causalidade entre os projuÍzos alegâdos e a mora do ôrgâo Supcrvlsor.

CLÁU DÉCmATE RA-DA scrsÃo
í3.1. O presênte instrumento poderá ser rescindido a qualquer tempo por acordo entre

e) Pela náo observância, reincidente e sustentada por pelo menos g0 (noventa) dias
dos proc€dimentos referentes à manutençáo , alimentaçáo e êxportação dos arquivos
dos sistemas dê informações em saúde, em especial o CNES, SlA, SlH, OS
lndicadores d€ Atsnçáo à Saúd ê e aqusles compulsoriamente instituÍdos por

as partas ou administrativamente, indepondênte das demais medidas legais cablveis,
nas seguintôs situagó€s:
l- Por ato. unlhteral do Órgão Supervkor, na hipótese de descumprimento, por parte
da. Executora, ainda que parcial, das cláusuhs que inviabilizem a'execução de seus
objelivos e metas prsvistas no presente Contrato, docoÍÍBntes de comprovada má
g€stão, culpa dou dob, ainda:

a) Pelo não cumprimento ou cumprimento inogular de qualquer das obrigaçÕes
estabelecidas neste conbalo, êspecificações, prazos e outras inegularidades.
b) Pelo fomecimento intôncional de informaçôes incompletas, intãmpeslivas ou Íora
dos critérios definidos pelo MUNICÍP|O;
c) P.ola-oconência de fatos que venham a impedir ou dificultar o acompanhamento,
avaliação ê âuditoria pelos órgãos competênlos da CAF das atividades;
d) Pela nâo entrega dos relatórios e presEção de contas nos prazos estabelecidos
nsst€ contrato;

normativo do MS, SES ou SMS.
Q Pela subcontratação, transÍorência ou csdência, total ou paÍcial do ob
contrato a teÍcêiros sem atender o preconizado nest€ contrato
g) Pela falência, recuperaçáo judicial ou recuperaçào êxtrajud

;f
§

\
tl3

FLS

ê,9É uôi,.(o

)'

GoNTRATO No 02í12020

da



OÉ UN

FLSEst do do Santâ CâtaÍln.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA

Avonida Getúlio Vargâs,443 - Fone (47) 33754500 - 99.278-000 - Corupá _ SC.
httos://coruo€.atêndê.net ê-mail: licitacaoo2@coruoe.sc.oov.br

h)fela paralisação ou execução lenta das atividadês, sem justa causa;
i)_ Pela demonstração de incapacidad€, dêBaparelhamento, imperÍcia têcnica ou má-
fé;
i) Pelo atraso ou não conclusão do serviço nos prazos determinados, sem justificativa;
k) Pelo cometimênto dg r€itsrâdas irregularidades na exêcuçáo das atividades
contidas no contrato;
l) Pelo não recolhimento de tributos em geral e enc€lrgos lrabalhistas, sociais ê
providonciários relativos aos seus funcionários;
m)Pelo desatendimento às determinações emanadas da secretaria Municípal de
saúde, rÊlativamente à execugáo das atividados dê rêsponsabilidade da Executora;
n) mâlvôrsação dê rêcursos públicos;
o) corctataçáo de Íalsidade ou fraudê nas inÍormações ou documentos apresentados;
p) não atendimento às recomenda@es ou determinações deconentes dá flscalização
ll.- Por acordo entÍe as partes reduzido a lermo, tenão em vista o interesse públiá;
lll - Por ato unilateral da Executora na hipótese de atrasos dos rspasses devidos peio
Órgão.Supervisor superior a 90_ (noventa) dias da data fixada para o prg"re.nio,
cabendo à Executora notificar o Ôrgão supervlsor, com anl€cedência mÍniira de 30
(trintra) dias, informando do Íim da prestaçáo dos serviços contratados;
lV - Se houver allêrações do estatuto da Executora que implique em modmcação das
condições de sua qualificação como Organização Social ou de execução do piesente
instrumênto;
V - Pela suporvaniància de norma legal ou evento que torne material ou formalmênte
inexequÍvel o prêsente instÍumento, com comunicação prévia de g0 (noventa) dias.
í32. Verificada a hipótese da rêscisão contratual com fundamento Àos incisás le lV
do item 13.1, o Órgão Supervisor providenciará a revogação da p€rmissão de uso
existente em decorúncia do pr€sênto instrumento, aplicará as sanções legais cabíveis
após a mnclusáo de processo administrativo que garantiÉ o princípio do contraditório
e da ampla defesa;
í3.3, Em caso de deliberaçáo pela rescisâo, esta ssrá precedlda de processo
administrativo assegurado o conhaditório e a ampla defesa, com vistas à promoção
da desqualiÍicação da entidade como Organização Social;
í3.4' ocorrendo à extinção ou desqualificação da orgranização social ou r€scisão do
Contrato de GsstÉio, acanetará:
A rescisão ou dishato do Termo de Permissão de Uso dos Bens Móveis e lmóveis, e
a imediata reversão desses bens ao palrimônio do órgáo Supervisor, bem mmo os
bens adquiridos com recursos financeiros recebidos em deconância do objeto desse
contrato;
A incorporação ao patrimônio do MunicÍpio dos sxcâdontss financeiros doconentes
de suas atividades, na proporçáo dos recursos públicos alocados;
Disponibilizaçâo, imediata, dos arquivos referentes ao registro atualizado de todos os
atendimentos ebtuados na Unidade, as fichas e prontuários dos usuários.
13.5. Em caso de rescisão unilatêral por part€ da Executora, ressalvada a hipótese de
inadimplemento do Órgão supervisor, a mesma se obriga a continuar prestando os
serviços de saúde ora contratados pêlo prazo mínimo de g0 (noventa) dias, contados
da denúncia do Contrato de GestÉio.

)

13.8. A Executora torá o prazo máximo do 120 (c6nto e vinte) dias, a contar
da rosdsâo do C,ontsato, para quttar suas obriglaçôs o prostar contas dê sua
ao ôrgáo SupeMsor: [. " Â
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í3.7. Na hipótese do inciso lll do itsm '13. 1 , o Órgão Supervisor responsabilizar-seá
apênas pebs prejuízos suportados pêla Executora êxclusivamentê êm doconência do
retardo na transferência de recursos, cabêndo a Executora a comprovação do n€xo
de causalidade êntrê os prejuízos alegados e a mora do Ôrgão Supervisor.

CIáUSULA DÉCltA OUARÍA - DAS PEilALIDADES
14.í, A inobsorvâneiâ, pela Exocutora, de cláusula ou obrigaçâo constants dêste
contrato e seus Anexos, ou de dever originado de norma l€gal ou regulamentar
peÍtinente, será apurado medianlê Procêsso Administrativo Apuratório estará sujêita
as penalidades previstas na Lei Federal n'8666/93 aulorizando a CONTRATANTE,
garantida a pÉvia defesa e a aplicar as penalidades abaixo:
Advêítênda por escrito;
Multa de 2olo (dois por cento) do valor do repasso mensal;
Suspensão têmporária de participar de pmcessos de selêÉo com Município de
Corupá, por prazo não supErior a 02 (dois) anos.
Multa de 10o/o(daz por c6nto) do valor do contrato no caso da contÍatada dar causa a
rsscisáo.
Desqualificação da êntidado como OrganizaÉo Social no Município medianto
dêcreto, após a rescisáo contratual.
Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública de até
s(cinco) anos, ou ênquanto porduÉrêm os motivos da punição, ou ató que seja
promovida a reabilitação.
A pena de advertência deve ser aplicada a tÍtulo dê alarta para adoção das
nacessárias medidas conêtivas, no intuito de êvitar a aplicação d6 sanÇõ€s mais
s€veras, sômpre quê o contratado descumprir qualguer das obrigaçõ€s assumidas ou
desatêndeÍ a dsterminaçâo da autoridadê competente para acompanhar e fiscalizar a
execução do contrato.
A docisão acêÍca da aplicação de sançôes sêÍá procedida dê devido processo legal,
em qu6 seÉo assêgurados a CONTRATADA, contraditório e ampla defesa.
142, A imposição das penalidades previstas nesta cláusula dependerá da gravidade
do fato que as motivar, considerada sua avaliaÉo na sifuação e circunstáncias
objetivas om que ele ocoÍÍêu, e dela será notiÍicada a Exocutora;
'14.3. As sanções prêvistas nas alÍneas 'a' e "c" do ilem 14.1. desta cláusula poderão
ser aplicadas juntam6nto com a alínea 'b";
14.4, Da aplicação das penalidades a Contratada teÍá o pram de 05 (cinco) dias para
inteçor recr:rso, dirigido a Autoridade Superior:
14.5, O valor da multa que vier a ser aplicada será comunicado à Executora a o
respêetivo Ínontante sêrá descontado dos pagamêntos devidos em deconêneia da
execução do objeto contratual, garantindo-lhe pleno dirêito de defesa;
14.5.1. Se não houvêr repasse a ser feito, o valor da multa deverá ser recolhido ao
Tesoum Municipal, atravás d€ Guia de Recolhimento, no prazo de 0S(cinco) dias úteis
contados da intimação.
11,5.2. O nâo recolhimento da multa no prazo assinalado implicara em dÍvida ativa.
14.6, A imposiçáo de qualquer das sançôes estipuladas nêstâ Cláusula não elidirá o
direito de a ContÍatante
da penâlidâde acanetãr
independentem6nte das

colitTR.ATO Nô 02í /2020

exigiÍ indenização intêgral dos prejuízos que o Íato gerador
para os órgãos g€stor€s do SUS, seus usuários
responsabilidades criminal €/ou ética do âutor do""'-.§
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cúusulá DÉcttA outNTA- DA puBLtcAcÃo
í5.1, O presente Contrato de Gestão terá o seu extrato publicado no Diário Oficial dos
MunicÍpios - DOil4/SC e no site do município www.coruoa.atende.net, no prazo
máximo de 30 (trinta) días, contados da data de sua assinatura.

ló ,

cLÁusu DÉCffiA sExTA - oMISSÃO
íô.'1. Os câsos omissos ou oxcepcionais, assim como, as dúvidas surgidas ou
cláusulas não prêvistas neste instrumsnto, em deconência de sua execução, serão
dirimidas mêdiantê acordo 6ntro as partes, bem como, pelas normas que regem o
Direito Público e em última instância pela auloridade judiciária competente.

cúusuLA oÉcrúAsÊrrilA- po FoRo
17.1. As partês contratãntes eleg€m o FoÍo da Comarcâ de Jaraguá do Sul, como
compêtent€ para dkimir toda e qualquer controvérsia rosultânte do presente Contrato
de Gestão, que não puderem ser resolvidas amigavelmente, renunciando,
êxpressamênte, a oufo gualquer por mais pÍivilogaado que se configure.
E, por estarem de pleno acordo, firmam as paÍtes o pres€nte instrumento em O4
(quatro) üas de igual teor e Íorma, para um único efeito de direito, na presençp das
tostemunhas abaixo-subscritas.

Corupá, 28 de maio de 2020.

JOÃO
PRE

ckcorÍ^Rot
FEdo MUÍtIIcIPAL

MICHAEL P ÍÚARQUES
AL DE SAÚDESECRETÁRIO M

SANDRO ANDR DA COSÍA
ASSOCIAçÂO DE ASSTSTÊNCIA SOCTAL E EDUCACTONÀL LTBERDADE -

IBHASES

TESTEÍItU

I,*rN!§,,,.. KA LEMOS
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ANEXO I

Descrição de Serviços (Plano d6 Trabalho)

Nos l€itos êxistentes para observaçÉo os paciêntês devem permaneceÍ por nomáximo 24 horas para sstabilizâção ou elucidaÉo diagnósticâ. AÉs êstê período, opaciêntê que não rêcabêr alta, deverá ser enca minhado, após liberaçâo do comregulador, até a Unidade Hospitalar ReÍe a comp

FLS

.Jç- utl14o

a Lrctrâ:

\

Atêndimento Quanlidade illensal

Consulta Médicã Conforme a dêmanda

Procedímentó de enfermagem Conformê a dêmanda

Quando solicitados pelos profissionais
das UBS.

Raio X onforme a domânda

Pequenas cirurgias quando
oncaminhades pêlos proÍissionais das
UBS.

Procedimenlo6 Cirúrgicos De até 50 (cinquenta)

El€trocaÍd lograma nforme a demandaCo

CoNTR.ATO No 021/2020

renciada, de aco

A Unidade de Pronto-Atêndimento 24 horas está sifuada na Rua Roberto Seidel, No
680, baino João Tozini, Corupá - SC - CEP 89278-000, comproendendo em piso
tónêo, com árêa ds 923,78 m2, ê s€ ênconlra sm conformidado com as diretrizes da
PolÍtíca Nacionâl do Atsnção às Urgàncias, garentindo atendimonlo oportuno e
qualiftcado.

A Unidade funcionará inintêrruptamente 24 horas por dia, inclusive nos finais de
s9mana e feriados, e êxocutará atividades de assistência à saúde ênvolvêndo
atendimentos de urgência e emergência (adutto e pediátrico), com ammpanhamentos
dos casos durante o perÍodo de atividade. Em relâção aos casos de nâtureza cirúrgicâ
e. de lrauma, pode prestar o primeiro atêndimento, estabilização e investigação
diagnósüca inicial, delinindo a necessidade ou não de encaminÉamenlo a serviços
hospitalares de maioÍ complexidade.

pgvera ! entidade gestora implântaÍ proc€sso de Acothimento com classiíicação de
Risco, identificando o paciento que nec€ssite de tratam€nto imêdiato, estab€lôc€ndo
9 polgltgia! de risco, agíavos à saúde ou grau de soÍrimenlo em sara específica para
tal atividade e garantindo atendimento ordenado de acordo com o grau de soírimãnto
ou a gravidade do caso. A Unidade deverá realizâr, mensalmente:

[§
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clínica e traumática do usuário e fluxos de referência definidos pela secretaria de
Saúde, sendo que o número de atendimentos acima está êstimado de acordo com a
demenda atual do Município, deconendo de demanda espontânea.

A Unidâde por meio dâ enüdsde gestora deverá buscar apoio de diagnóstico por
imagem nas 24 horas do dia, do acordo com suas necessidades clínicas pàra
investigação diagnóstica, conÍorme tabela abeixo:

o edifício tem capacidade total para 14 (calorze) leitos, além de possuir estrutura fÍsica
descrita no ANEXO ll do Edital.

2. DESCRTçÀO DOs SERV|çOS PRESTADOS

2.í, Atendlmento às Urgênclas e EmcrgÕncias

Realizar atêndimentos à Demanda Espontânea para consultras clinicas, durante as 24
(vinte e quatro) horas, com obs€rvação de alé 12 (doze) horas, todos os dias do ano,
observando o que ssguô:
' consutta e at6ndimento de urgência e Emergência (Adulto e lnfantil) em geral com
obssrvaçâo dê ató 12 (dozê) horas êm etençáo especializada.
- Atendimonto Mádico em unidado d6 pronto Atendimênto com observação de até 12
(doze) horas.
- Atêndimonto de enfermagem em geral.
- Adminiskação de medicaçôes conforme prêscÍiÉo médica.
- AdministraÉo ds mêdicâmsntos na alsnção por paciente.
- Administração/Realização dê curativos originados pelo atendimento
emergência.

ELETROCARDIOGRAMA

lnsblâr e operar equipamento d6 êxam6s de RX para:

Atender a demanda originada no atandimento das
uígências e emergôncias da Unidade Pronto Atondimento.

Rêalizar êxames de RX solicitados p€los Profissionais das
UBS e Secretaria Municipal de Saúde em ag€ndamento
programado com laudo emitido 6m no máximo cinco dias.

RArO-X

Pequenas cirurgias êncaminhadas pslo profissionais das
UBS a serem realhadas mnforme demanda, ag€ndadas om
um dia sêmanal.

Proc6dimentos Cirurgicos

CoNTRATO t{o 02í12020
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- Administração de curativos com solicitação dê proÍissional das uBs do municÍpio dê
Corupá, aponas nos finais de semana, feriados e pontos facultâtivos,
- Acolhimonto e ClassmcaÉo de Risco.
- Procedimentos médicos no atendimento de urgência de acordo com as
ca racterísticas da Unidade.
-.Tr.a.nsfglr.ê transportar paci€ntes até as unidadês dê roferência da Região de saúde
rto.MunicÍpio de corupá nos casos de necessidades originadas pero aienoimento nãunidade quando não ds responsabiridade do sAMU, 

""õdo 
que 

'" ,eúúãpropiáoãpara..-efetuar o transportê s6É cedido pero MunicÍpio, e motoÍisk previainente
habilitado. Disponibilizando êstê sêrviço das 07 âs 12trê dâs .t3 às 16h d +eriÀ,- -

Durante o período das l6Mgmin às 6:59 e aos sábados e domingos e feriados a os
deverá solicitar estê transpoÍr€ de passageiros aos Bombeiros vo]untários.

22. Obsory.ção Glínlca

A.9blYrvaÉo compreende a prestação de assist6ncia à saúde no período previsto deaté 24 horas, ofurecendo atendimãnto assistenciài integrat neàssário,'oenro àãescopo da unidade, para obbr o diagnósrico e resorver al queixas do paciente cornÀempregg de terapêuticas necsssárias. Após as i2 horas oe ouiervaçao comreali'za$o dê €xamos ê terapêuricâ, câso o diagnóstico não tenhe sido €fuádado;;
:^1r_",1f^:py91-g-p1.i"1rr" deverá ser encariinhado para intemação ila;*iço;nospnanÍ€s, por meio do Complexo Regulador Estadual.

No perÍodo de Observaçáo, estiio incluídos:
- Tratemonto dâs posaívêis complicações qu€ possam o@Írêr.
;.Ifqmelp Iármaco terapê_utico nLcessãrio, Oe acoúo com a padronização daUnidade, RENAME e REMUME, .Federat e úunicpai, respectivamenta, cótun l;detêrminado pelo SUS - Sistema único de Sãúdê.
- Crridados e pro@dimêntos assistenciais necessários ao paciente.- Pipilo .a acompanhanb 

-durantê 
o perÍodo da observação, conforme regras

€stabêlsciílas deüdo às mndrÉês especiais do usuáú 1as normas que estaberece o
g,.tglo ? presênça de ammpanhante esuio prsvistas na ÀlisUgao qrã ,"grtarenh ãSUS - Sistema único da Saúde).

2.3.Servlçor de Apolo Dlsgnóitico - SADT

O serviço de apoio diagnóstico e terapêutico consistê na real izaçâo de exacomplsmantares necessários para o d iagnóstico ê r€alizaçáo de procedi
têrapêuticos imêd iatos necessários no atêndimento da emergência.

EstÍio incluÍdos:
- Elotrocardiograma.
- Exames de FlX.
- Suturâs e curativoe
- lnalação/aplicaçáo dê mêdic€montos/raidratação.
- Pequenos proc€dimontos mádicos.

I
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e) ScÍvlço .1. HloLnlz.ção: serviçps de limpgza 6 higienizaçáo nas 24 horas, finais de
somans e fêriados.
b) Serviçor do Rouprria o Lavandcria: roupas de cama ê seÍviço de lavanderia
nocsssário ao desêmpênho das atividadês da Unidade.
el PÍogr.m.çlo Vl.u.l dâ Unldrdo.
d) Tranrportc dr prclantôr, A Executora seÉ a Íesponsável por transÍêrir e transpoÍtar
pâci€ntôs até ss unidad$ de rêferência da Rêgião dê Saúde do MunicÍpio de Corupá nos
c{lsos de n6cessidad€s originadas pêlo âtondirn€nto na Unidadô quando náo de
responsabilidade do SAMU, sendo que o veículo apropriado para eÍ€tuar o transporte seÉ
cedido pelo MunicÍpio, e motorista prêviamêntê habilitado. Disponibilizando est€ serviço das
07 es 12h e das 13 às 16h e 48min.
Duranle o p€rÍodo das í6h49min às 6:59 e aos sábados s domingos ê f€riados a OS
deveÉ solicitar estê lransporte de passageiros aos Bomb€iros Voluntários.

Além da execuÉo dos serviços, caberá a êntidãds selecionada a gestão das rotinas
administrativas de funcionamênto e protocolos assistenciais, dev€ndo manter sistema
êletÍônico d€ gestão hospitralar compatÍvel com o sistêma informatizado, procêssando
100% da produção de assistência contratada nos sistemas de informaçâo do
Ministério da Saúde.

A êntidadê s€lecionada rêsporderá pela adoquaÉo da unidade, instalações e dos
serviços às normas tócnicas ê exigências lêgais ügentes.

2,5. Gcrtão dc Pessoal da Unldade de Saúde 24h

a) Equipe Tócnicâ dêvêrá ser projêtada para as 24h de funcionam6nto da Unidadê,
consklerando a composição de 01 (um) profissbnal módico nas 24h
b) Os recursos humanos dbponibilizâdos pela OS d€vsráo ser qualificados, com habilitaçâo
tácnica ê lêgal.
c) Deverá ainda obodecor às normâs legais, em espêcial da SecretaÍia de Saúdê - SMS, do
Ministério da Saúdê - MS, do Ministério do Trabalho s Empr€go - MTE, bem como
a6 RêsoluÇôe3 dos Conselhos PÍofissionais.

hCoNTRATO No 021i2020
t0

2.4. Outros serviços

- Organizaçâo Social deverá se responsabilizar pêlos seguintes serviços:
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Anoxo Tácnlco ll

Metas de PÍoduçâo ô lndlcadoras de Oualadado (Sistomática de Avatiação)

DA PARTE FIXA DO GOiITRATO OE GESTÃO

1. HETAS DE PRODUçÃO
1.í. A Ex€cutora dêverá informar mBnsalmêntê as Metas de produção (Mp), quê
estão rêlacionados à QUANTIDADE de assistência oÍerêcida âos usuários da unidade
gerenciada e medem aspectos relacionados à efetividado da g€stão e ao desempênho
da unidade.
1.í ,Í. As MP devem ser enviados em relatórios oíiciais e preferencialmente em
arquivo eletrônico, em atá 45 (quarenta e cinco) dias ao gestor municipal da SMS.
í.í 2. São considerados como Motras d6 Produção, doravante idêntiscados como Mp,
determinantes do pagam€nto da parte Íixa, os seguintes critérios:
MP I - Atendimenb e dêmânda espontânsa da Unidade 24h;
12. Poderão ser reavaliadas e alteÍadas, semêstralmênte, as Metas de produção, dê
acodo com as regras definidas no Contrato de Gestão. As Metas constantes da
Proposta de Trabalho constituêm obrigação contratual.

2. tP I - Atendlmonto àr UÍgônclas
2.í. A Unidade 24h deveÉ rêalizar Meta de Produção mensal de:

Atendimento Quantidade Mensal

Consulta Médica

Procodimente de enÍermagêm CONFORME DEMANDA

Raio x

Quendo solicitados p€los ProÍissionais
das UBS.

CONFORME DEMANDA

ProcêdiÍnontroo Cirurgicos

Pêquônas cirurgias quando
oncâminhadas pêlos proíissionais das
UBS.

DEA 50 (cinquenta)

Eletrocaídiogramâ CONFORME DEMANDA

2-2. o Atendimento sêrá realizado na unidade, em funcionamento nas 24 horas do
dia. todos os dias da sêmana, atendendo usuários encaminhados pela Central de
Regulaçâo de Urgências do SAMU, pelas Cêntrais de Regulação do Estado e
Município e os que chegarem de Íorma espontânea;
2.3. Deverão ser assegurados todos os exames ê ações díagnósticos e
necessários para o atêndimento adequado das urgências e emergências.

\

CoNTRATO No 02í/2020
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2.3.1. Os serviços do SADT lntomo sarão compuiados pare Íins dê af€rição de M6tas
de ProduÉo.

3. A Exêcutora dêverá manter êm funcionamento a totalidade dos lêitos operac,onais.

DA PARTE VARIÁVEL DO CONTRATO DE GESTÃO

4. INDICADORES DE QUALIOADE
{.1. A Executora deverá informar mensalmente os lndicadores de Qualidade (lQ), que
estÍlo relacionados à QUALIDADE da assistência oÍerecida aos usuários da unidade
gerenciada e madem aspoctos relacionados à efetividade da gestão e ao desempenho
da unidade.
,f.1.í. Os lQ devem ser enviados em relatórios oficiais e preferencialmente em arquivo
eletrônico, até o 150 (décimo quinto) dia de cada mês a gestoÍa de saúde municipal.
{2. Poderáo ser reavaliados, ou seja, alterados ou introduzidos novos lndicadores dê
Qualidade, trimestralmente, considerando que a complexidade dos lndicadores é
crescentê e gradual e em proporção dirêta ao tempo de funcionamento da unidade,
de acordo com as rogras definidas no Contrato dE Gestão.
t0.3. Os indicadores constantes da Proposta de Trabalho serão utilizados como
refêrência para pagamento da parte variável, considerando a seguinte
proporcionalidade sobre o valor:
4.3,1. Qualidade objêtiva aprresêntada no plâno de trabalho, terá a valoração de 50o/o

em cada tÍim€sbê:
t1.32. Qualitüade subjeüva apresentada no plano dê trabalho, terá a valoração de
em cada trimestre.

k
§§§
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Anôxo lll - do Contrato de Goltão

DA TRAN§rçÃO DA GESTÃO

í.1. Apôs a assinatura do contrato de gsstão e antes do inicio da execuÉo do
contrato havsÉ um psrÍodo de transiÉo alé o Ílnal do conlrato da atual geslora,
durante o qual a CoNTRATADA devorá acompanhar todas as rotinas e processos
atualmsnte r€alizados, a fim dê garantir a continuidade d6 todas as atividades
desenvolvidas. A atual gestora deveÉ Íacilitar o acesso e disponibilizar qualquer
documênto que s€ faça necessário para se fazer cumprir a transiçáo da nova
CONTRATADA.
1.2. Pelo acompanhâmonto realizado durante o período inicial da transição a
CONTRATADA não rêc€boÉ qualqu€r rêpassê do CONTRATANTE.
1,3. o CoNTRATANTE instituiÉ um comissão de Transiçâo de G€stão compostâ de
2 (duas) pessoirs indicadas pela secretaria Municipal de saúde e 2 (duas) pessoas
indicadas da nova CONTRATADA que irá assumir a gestão.
í.4. A comissão teÉ como atribuição a operacionalizaçáo das diversas
referentes a passagem de gesüto da Unidadê dê pronto Atendimento 24 horas.
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TERiIO DE PERMISSÃO DE USO - BENS T{ÓVEIS

o

Termo de P€Íml3rão de Uso de Bens llóvels
quê entrê si calebnm o Município da Corupáe a Associação d€ Aslislância Social o
Educaclonal Liberdado . IBHASEs, qualificada
como. Organlzação Soclal, com o o'b1eflvo deautorltãr o uao de bens móveic na
implantação dos 3oÍyiços na Unidade dePronto Atendlmento 24horas, conforme
Contrato de Gestâo no O21t2020, para;" fi;;
que se destina.

Pêlo.presento instrumento, de^ 91 f9!o o Munlcípio do CoÍupá, com sede na Av.Getútio VaruEs, 443, cenrro, Cep: eszza-óoO ;iilã" J" Corupá, Estado dê SantacataÍina inscrito no cNpJ sob o n'83.102.46710ôõi-io, n".te ato representada peb
ll"l9i!"_ Municipat o senhor JoÃo cARLôs êórrÃiior, doravanrs à;";lí"J;PERlltrENTE, e dê outro rado a Arsoclaçlo o"-Àsicilncra socra! ê EducacronatLlberdâdo - tBHAsEs, inscrita no cNpl n;ti.+2.iãilooorió, *;;;õ"ü';;rua Matias Kabuchi, no ZZZ, ban.,o Baneiros, CEp g8.i 1 7_450, no Mu;i;Íp; d; S;;José, Estado de santa catarina, neste momenio iejr"""nt"oo po, 

"eu 
presidente sr.!q$ro AndÍonr da corta, brasireiro, portuãoiãã-ãàura dB identidade RG no2'306.954 ssP/sc, e do cpF n. zso.zgo.úgjg,-i"siãeit" e oomiciriado na rua LauroLinhares, no 897, baino Trindade, no municipio áãããrtanopoUs, Éúà" oãsãÃãCatarina, CEp 98036-002, neste ato denominado penúisSóiÀilO.*-- * *"-

considerando a Lei Municioar nô 2.2gir2o17 etendo em visla o disposto no contÍatode Gestáo no 02112020, nrmloo enhe o MunicÍpio dê corupá por intermédio daSecretaria .rê Municipal de Saúde 
" , À"oii"iaã de Asststâncla Soclal eEducaclonal Llbsrdade - . IBHASES, cr1ã 

-ãOJ"to é o gerenciamento,operacionalizaÉo e execução das ações e serviços o"'.á,i0", na uniãade oe pronlã
Atendimento 24h;

9g1s_l9g3_na" tudo que consta no processo Licitatório no O20I2O2O, as oarles

Ft?',J=,ll:*ffi :,"r:nJ§""t'.!.ü":,.""T,:mt^:"r8"Íi,"";:"=,#.§
ügente, mediante as cláusulas e condições , 

""gLii"rü;t"r,

:4

ç+usJLA pRriíE L- po oBJEro
r. r. u pres€nte tnstrumonto tem por objeto c€der e
móveis, conforme inventário de bens ,n.ío 

"à-"JL-r.1^.2. Êste Termo de permissÍlo de UsJ ;; BeÃ'
Contrato de Gestão no O2112O2O.

peÍmitir o uso, gratuito dos bons

Móvêis é parte integran

\

GoNTRATO ff A21DO20

&s



E3tldo da Santa Catarlna
PREFEITURA ÍUIUNTGIPAL DE GORUPÁ

Avenida Getúlio VaÍgas, .143 - Fonê (47) 3375-6500 - 89.278-000 - Corupá - SC.
htto§ ://coruoa.at€nde.not e-mãil: licitaceoo2{íDcoruoa.sc.qov.br

cúsuLA sEGUr{D+ - pA pEsnNAcÃo E uso Dos BENS lróvEts
2.1. O PERUISSIOIIARIO se compromete a ulilizar os bens cedidos exclusivamentê
para atendor aos usuários do Sistema Único de Saúde;
2.2. O PERltllSSlOiúR0 deverá guardar/manter os bens na Unidade de Pronto
Atêndimento 24horas, somente podendo Íêmanêjá-lo com a expressa autorizaçâo da
PERIIITENTE;
2.3. O PERMISSIOi{ÁRI0 sê comprometê a não emprostar, cêdêr, dar em locação
ou em gaÍantia, doar, aliênar de qualquer Íorma, transferir total ou parcialmênte, sob
quaisquer modalidades, gratuita ou onerosa, provisóÍia ou pêrmanentêmênte, os
direitos de uso dos bens móveis cêdidos, assim como seus acessórios, manuais ou
quaisquer partos, excêto se houver o prévio e expresso consentimento da
PERTIITENTE.

CLÁUSULA TERCEIRÂ - DAS oBRIGAcÔEs DAS PARTES
3.í. A PERIÍTE TE se ompromete a:
a) Por Íorç€ do pr6sênie instrumonto, a PERI,ITENTE cede e permile o pleno uso
dê todos os b6ns móveis inventariados.
3.2. O PERil!§IS|oNÁRIO se compromete a:
a) Vistoriar os b€ns ora cedidos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a

assinatura do Contrato de Gestão n' 02112020, emitindo laudo de vistoria
atêstando a existência e o êstado de funcionamênto;

b) Manter os bens cedidos em períeito estado de higiene, conservação e
funcionamento, bem como, a utiliá-los de acordo com o estabêlecido neste
instÍumento e no Contrato de Gestêlo no 02112020:

c) O PÊRMlSSlOilÁRlo fica responsável por todas € quaisquer dêspesas dos bens
cedidos, qu6r decoÍTsntes de assistência técnica prevsntiva e ou corretiva de
forma contÍnua, quêr deconentes da rêcuperaçáo por danos, bem como, p€lo
ressarcimento de gualquar prejuÍzo provenienta de uso inadequado;

d) Não realizar quaisquer modificâçõês ou alteraÉês nos bens cedidos, sem a
prévia e êxprêssa anuência da PERMITENTE;

6) Adquirir os insumos indispensáveis ao funcionamento e manutençáo dos bens
c€didos;

Í) Responsabiliza-sê pelas despesas com impostos, traxas, multas e quaisquer
outras que incidam ou venham a incidir sobre os bens cedidos, devêndo
encaminhar os respeclivos comprovantes de recolhimento à PERMITENTE;

g) lnÍormar imediatamente à PER ffillTE caso os bens objeto desta permissão
sofrerem qualquer turbação ou esbulho por terceiros;

h) Em caso dê dêmanda judicial que verss sobre os bens cedidos, sendo o
PERÍúISSIoNÁR|O citado em nome póprio, deverá, no prazo legal nomear à
PERÍúffiNTE à autoria:

l) Apresentar Bolêtim de OcorÍênciâ à PERIIITENTE, devidamêntê rêgbtrado êm
unidado policiâ|, caso ocona Íurto ou roubo dos bens dados om permissào de uso;

j) Em caso de avaria pÍovocada por terceiros, culposa ou dolosamente, deverá ser
imediatamente comunicado à PERIIITENTE, com a descriÉo pormenorizada do
fato s idêntificaçáo do agente causador do dano. Para o caso dê dano
intencionalmente dêvêrá sêr registrado Bobtim de OcorÍência pêb crime d6
contra o autor do fato delituoso.
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CLÁUSULÂ OUARTA - DAVIGÊNCIA
4.í. O presente instrumento vigorará enguanto vigêr o Contrato de Gestáo no
421PO20"

CúUSULA QUIT{TÂ - DAS ALTERAGÔES
5,í. Essa instrumento poderá ser alterado, nos casos previstos no oÍdênamênto
jurÍdico vigentê, inclusive para acréscimos ou suprcssões, por meio de termo aditivo,
desde que dêvidamonte justificado, e anterior ao término da vigência, devendo para
tanto ser rêspêitados o interesse público e o objeto do presente desta Permissão.

G s V RIA
6.1. As benfeitorias Íealizadas pelo PERMISS
c€didos, sem gue lhe assista o direito de indenização ou de retênÉo, salvo acordo
íormal em contrário;
6.2. A PERIIITENTE deverá proc€dêr à vistoria nos bens cêdidos, a fim de constatar
o cumprimento, p€lo PERmISSIOI{ÁRIO, das obrigaçõ€s assumidas nsst6
instrumento independentementê de aviso prévio, consulta ou notiÍicação.

CúUsULA SÉNilA- DO RES§ARCIÍÚEilTO E DA PERMUTA
7.1. Oconendo avaria em qualquer dos bens cedidos e, sendo desaconsêlhável
êconomlcamente o s€u oonsêrto ou a hipótese de desaparecimento por furto, roubo
ou êxtravio dos mosrK)s, o PERÍíISSONÁRIO deverá:
I * Ressarcir a PERÍúITENTE no valor de mercado dos b€ns, em 30 (trinta) dias,
contados da oconência do Íato;
ll - Adquirir outro bsm, de igual valor e Íorma para ê substituir o bem ãvariado, furtado
ou roubado.
7.2. Os bens môveis permitidos em uso poderáo ser peÍmutados por outros de igual
ou maior valor, quê passam a inlêgÍar o patrimônio do Município de Corupá, após
préüa avallação e expressa autorizaÉo da PERMITENTE.

c
8.1. O PERIiI§§ O se comprometo a restituir a PERHÍTEIIITE todos os bans

CLÁUSULA NONA- DA FUNDATI TACÂO LEGAL E DAS OT,!§SÔES
0.í. O presente instrumento tem fundamento na Lei Municipal no 2.28112017, regendo-
se pelas disposigões de Direito Civil, em especial as concernontes ao direito real de
uso, aplicado suplêtivamenle aos contratos administrativos e, ainda, pelas cláusulas
e condigões estipuladas nesse termo e no Contrato de Gesüio no O2112020;
9.2. Os casos omissos ou excapcionais, assim como as dúüdas surgidas ou cláusulas
não prêvistas nêssê ToÍmo, em dêcorrênciâ de sua execução serão dirimidas
m€diante acordo 6ntre as partes através da Comissâo de Avaliaçâo Ê Fiscalizaçáo do
Conlrato de Gestâo no 02112020
bem como pelas regras e princ
autoridads judiciária comp€tênte.

CoNTRATO o 021/2020

, iuntamentê com a Secrotaria Munici
ípios do direito público ê em última

L;
o
s

seráo incorporadas nos bens

cêdidos, no estado normal de uso, caso ocona à roscisão ou a €xtinção desto
instrumênlo;
8.2. A PERMISSIONÁRIA poderá, a qualquer tempo e mediante justmcativa, propor
devoluçâo de bans cujo uso lhe fora permitido, s gu€ não mais sejam necessários ao
cumprim€nto das metas avençadas.
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Eittdo dc S.nta Cat rina
PREFETTURA MUNIGIPAL DE CORUPÁ

CLÁU§ULA DÉCluA- DA RE§G§Ào
10.1. Os interêssâdos poderão rescindir de comum acordo, sêndo-lhes imputadas âs
responsabilidades das obrigações no prazo que tenha vigido e crêditando-lhes,
igualmentê, os beneíÍcios adguiridos no mesmo período, necessitândo, porém, de
notiÍicação prévia com antscedência mÍnima de 60 (s€ssênta) dias, retomando os
bens ao sÍaÍus guo ânÍe;
í02. PocÍerá sêr r€scindido unilatoralmênto pêlas partes, por descumprimonto de
quaisquer cláusulas ou condiçôes, mediante notmcaÉo pÍévia de 60 (sessenta) dias,
ou pela superveniência de norma legal que o tornê forÍnal ou materialmsntê
inexequível.

CLÁUSULA DÉCIITA PRIÍUIEIRA - DO FORO
1í.í. Os partícipes elegêm o foro de Jaraguá do Sul como comp€tente- Para dirimir
quaisquer divergênclas relacionadas ao prssênte TERMO DE PERMISSAO DE USO,
que não puderem ser resoMdas amigãvêlmente p€la via administrativa, rsnunciando
a qualquer oubo, por mais privilegiado que seja.

E por estarem dê acordo, as partes firmam o prêsêntê instrumento, em 04 (quatro)
üas d€ igual teor e Íoíma, para que surtam os eÍeito§ legais, às quais, depois de lidas,
sêráo assinadas.

Corupá, SC, 28 de maio de 2020.

JOÂO OS GOTTAROI
PREFE MUNICIPAL

P MAROUES
AL OE SAÚDE

M
S

ASSOCTAÇÃO

TESTEMUNHAS

DA A

IBHASES

LEMO§
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SILVANA
CPF:421

SOCIAL E EDUCACIONAL LIBERDADE -
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TERTÚO DE CESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS

Termo de Cassão de Uso de Bem lmóvel, por
prazo delermlnado, que o ilunicípio de
Corupá e a Assoclação do Asslltêncla Soclal
e Educacional Llbordade - IBHASES,
quallfi cada como Organlzação Social.

Pelo presente instrumento, de um lado o llunicípio de Gorupá, com sede na Av.
Gêtúlío Vargas, 443, Centro, CEP: 89278{00 cidade de Corupá, Estado d€ Santa
Catarina lnscrito no CNPJ sob o n' 83.102.467/0001-70, nestê ato rêpresentado pêlo
Prêfeito Municipal o Ssnhor JOÃO CARLOS GOTTARDI, dorãvante denominada
CEDEITE, 6 de outro lado a Assoclação do Asslstâncla Soclal e Educaclonal
Llberdade - IBHASES, inscrita no CNPJ no 11.421.131/0001-69, com endereço na
rua Matias Kabuchi, no 222, batrc BanêiÍos, CEP 88.117-450, no Município de Sâo
José, Estado de Santa Catarina, neste momento representado por seu Presidente Sr.
SandÍo Androtti da Co.tâ, brasileiro, portador da cédula de idenüdade RG no
2.306.954 SSP/SC, e do CPF n. 730.290.&4949, rêsidentê e domiciliado na rua Lauro
Linhares, no 897, baino Trindade, no município de Florianópolis, Estado de Santa
Catarina, CEP 88036{02, nests ato denominado CESSIoNARIO, e por êst€ último,
na formâ de sua representaÉo, Íoi dito que, sendo-lhe cedido o uso do bem imóvel
especificado, subscreve o pr€sentê instÍumênto, concoÍdando com os têrmos e
condiçõês, pêlos quâis se obriga:

GLÁUSULA PRIUEIRA - Do oBJETo: o oEDENTE cede o uso, por prazo
nalidades 8sp€cificadas no Conlrato de

Gestão no 02112020, do bem a saguir descrito:

O imóvel possui constÍução em alvenaria contêndo 923,78 m? sobÍe um têrreno do
área de 4.052,00 m2 de acordo com as matrículas de registro de imóvel n' 52.139 e
n'16.149.
Possui 13 (troze) vagas de estacionamento, sendo umã vaga para cadeirante e uma
para idoso.

CúUSULA SEGUNDA - DO PRAZO: O presente instrumento vigora.á enquanto
vigoÍ o Contrato de Gestiio no 02112A20, podêndo sêr rênovadâ por iguais períodos,
no inlerêsse do ambas as partes.

CúU§ULA TERCETRA - DA FII{ALIDADE: A cos§ão de uso tem por finalidado a
gestão para gerenclamento, opôracionalizâÉo e axecução das açÕês e sêrviços da
Unidads de Pronto Atendimento 24hoías Maria Ana Linzmayer ê conforme
especiffcações constantes no êdital de Processo Licitâlório no 02A2020.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAGÔES DA CESS|oNÁR|A: A CESSIO
obriga€ê
ainda:

a: ussr o bem exclusivamênte para a Íinalidadê p neste e

CoNTRATO No 021/2020
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a) zôlar p6la guarda e conservação do bem, rêspondendo por ov6ntuais danos que,
gm deconência do uso, venha a causar, inclusive a teÍcêiros.

CLÁu§uLA AUNTA - DA REVOGACÂO: A cessão dê uso poderá ser rsvogada, a
quâlqu6r t6mpo, por dêsvio dê finalidade, descumprimento de qualquêr das condiçÔês
êstabelecidas nestê t€rmo ou prêvistas no Contrato dê Gêstáo n' 02112020, ou, ainda,
quando o interêsse público o exigír"

cúu§uLA §ErfA - DA REVERSÃo: A revogaçáo da essão dê uso não gêrará
para a c€ssionária direlto à indenização de qualquer naturaza, inclusive por
bênfêilorias .êalizadas, ainda qus nôcessáÍias, que passarão a intêgrar o bêm.

7.'l . Os partÍcipes elegêm o foro de Jaraguá do Sul como compstente para dlrimir
quâisquer divêrgências relacionadas ao prêsêntê TERMO DE CESSÃO DE USO, quo
não puderem ser resolvidas amigavelmente pêla via administrativa, renunciando a
qualquer outro, por mais pÍivilegiado que seja.

E por estarem de acordo, as paÍtês firmam o prêsentê instrumsnto, em 04 (quatro)
vias de igual teor e forma, para que surtam os efêitos legais, às quais, depois de lidas,
serão assinadas.

Corupá, SC, 28 de maio de 2020.

JOÂO c GOTTARDI
P MUNICIPAL

TIICHAE PE ES
SECRET MU DE SAÚDE

AND DA COSTA
AS§OCr,ÀçÁO §r§TÊr.rcrA Ê EDUCACIONÂL LIBERDADÊ -

ES

TESTÊI,IUNHA§

stvam§Vnra,,no KA LEiIOS

§
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PRIMEIRO TERMO ADIÍIVO AO CONTRATO

DE GESTÃO O21I2O2O . REFERENTE AO

GERENCTAÍúENTO, OPERACIONALIZAçÃO

E EXECUçÃO DAS AçÓES E SERVIÇOS DE

SAÚDE, NA UNIDADE DE PRONTO

ATENDIMENTO 24 HORAS, PARA OS FINS

OUE SE DESTINA.
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PRIMEIRO TERMO AOITIVO AO CONTRATO O2'I I2O2O
v

1

O ísunicipio de Corupá, com sêde na Av. Getúlio Vargas, no 443, Centro, CEP

89278-000, cidade de Corupá, Estado de Santa Catârina, inscrito no CNPJ sob o n'

83.102.467/0001-70, neste ato representado pelo Preíeito Municipal o Senhor JOÂO

CARLOS GOTTARDI e por intermédio da SecretaÍla lilunlclpal de Saúde/Fundo

[unlclpal de Saúde, inscrita no CNPJ no 11.269.752,0001-79, com sede na Rua

Francisco Mees, n'10'14, Baino XV de Novembro, Municipio de Corupá-SC, neste

ato representada por seu Secretário Sr. Michael Pereira Marques, nomêado pelo

Decreto n" 189912020, doravante denominada ÓRGAO SUPERVIDOR, e. de outro

lado, A,$oclâção do Assictôncia Social ê Educacionâl Liberdada - IBHASES,

inscrita no CNPJ no 11.421.131/0001-69, com endereço na rua Matias Kabuchi, no

222, baino BaneiÍos, CEP 88.1 1 7-450, no MunicÍpio dê Sâo José, Estado de Sânta

Catarina, neste momento representado por seu Presidente Sr. Sandro Andretti da

CGta, bíasilêiro, portador da édula de idenüdade RG no 2.306.954 SSPISC, e do

CPF n. 730.290.849-49, residente e domiciliado na rua Lauro Linhares, no 897, baino

Trindado, no munic[pio de Florianópolis, Estado de Santâ Catarina, CEP 88036-002,

nêste ato denominado EXECUTORA, aditam com base na Lei 8.666/93 o

referenciado Contrato no O2112020, Processo Licitatório n" 02012020, Dispensa de

Licitaçào no 005/2020, com as seguintes disposiçÕes:

-*§\§
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se produzam os efeitos juÍÍdicos 6 legais pertinentes, comprometendo-se as partes a

cumprir o presente contÍato, por si e seus sucessores, em iuÍzo ou fora dele.

&=
JOAO CART.pS GOTTARDT

PREFEITO MUNICIPAL

MICHAEL PER ROUES

SECRETÁRlo L DE SAUDÊ

RO AN OA COSTA

ASSOCIAÇ DE ISTÊNCIA ÇIAL E EDUCACIONAL LIBERDADE -
HASES

TESTEIIUNHAS:

s,LvANJhf*RBE,R.
CPF: 421.472.559-04

o,ororo pQ.,ER oDvAzNy

CPF 691.,t(X.009-20

§

f FLS

oÉ ulr,4o
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PRTilETRO TERitO AOtTtvO AO CONTRATO O21t2o2o

-)

Corupá (SC), 19 de novembro de 2020.
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Estado ds Senta Catarina

PREFEITURA MUNEI'AL DE CORUPÁ
Avooida Geúlio VaÍgas,443 - r:on (0'r.{7} 337H500 - 89.27&000 - Corupá -SC
htlps://coruoô-atende.nat êlra* Icrtãcao@c!rtlogéssa!.bl

SEGUT{DO TERiIO ADMVO AO CONTRATO DE

OESTÀO O21I2O2O . REFERENTE AO

GERET{CTAilENTO, OPERACTONALTZAçÀO E

EXECUçÃo DAS AçôES E SERV|ÇOS DE

8AÚDE, NA UHIDÂDE OE PROT{TO

ATE'{DITENTO 24 HORA§, PARA OS' FNS AUE

SE DESTllrlA,

O unlclplo dc CorugÉ, com s.dc na Av. Gcúllo Vargas, no rí43, Cêntro, CEP 8927&000,

cidade dc Corupá, Estado do Santa Catarina, inscrito no CNPJ sú o n" 83.102.467/0001-

70, neste ato r€pres€ntado pslo Pr€feito Municipd o §enhor Lt lZ CARLOS fAtANlNl o

por lntemódio da Srcrterle unlclpal do §eúdr/Fundo tunlclpal de Seúde, insalta no

CNPJ nc 11.269.7520001-79, com sede na Rua Frandsco Mêes, n'Í014, Bairro )ô/ dc

Novambro, MunicÍpio de Corupá§C, neste Bto reprêsênteda por seu §ecretário Sra.

Frandesc€ Morgana GasparBtto Lunôlli, nomsada pglo D3creto a" 212412021, doravanto

d€norÍrlnada óROÃO SUPER\rIDOR, ê, d€ outro lado, Asúoclâçáo d. Arülrt.ncl. §oclrl

c Educeclonrt Llbcrdadc - IBHASES, imcÍit8 no CNPJ no 1í.421.'131/000169, com

€ndsreço na rua Matias Kabuchi, no 222, baino Baneims, CEP 88.117-450, no MunicÍpio de

Sáo Jo3é, Estado de Sanla Cáiârinâ, nostê mornânto rÊprêsentado por seu Presldente Sr.

Sandio AndEttl da Cocta, brssil€iro, portador da cádula de identidade RG no 2.306.9í

SSP/SC, e do CPF n. 730.290.849.49, residonts ê domiciliedo na rue Lauro Linhârês, nô

E97, bsiro Trindade, no municítao de Florianópolis, Eatado de Santa Catarina, CEP 88036-

(D2, nede ato denominado EIECUTORA, aditdn coín bass na Ld 8.666/93 o reforandado

Contrsto no 02í2020, Procasso Udtatório n' O2O|2O2O, Dispenss do Licitaçào no (x)5/2020,

corn as E€gulntca dispqÍçõ6:

CLÁUSULA PRHEIRA - DO O&JEÍO

O prEcnt Termo Adiüvo tcm por obl6lo o raaJu$,a da r.3quilíbrio econômico no valor do

contrato om funçÉo do rsaluste sahÍial convenclonado na Convenção Coletiva de Trabalho

ZO?OQOU com registro no MTE n.o SC000122/2021 em sua cláusula sôgundâ - da

coneção / sâlarial com apllcâção do perconlual mÍnlmo de 4,77olo (quatm vírgula B6tentâ e

sâte por cento).

I
SEGUNDO TÊRiiO ADITIVO AO CO]IITRATO A21I2O2O

I

\

§'
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Estedo dê Sante Catarinâ
PREFEITURA iIUNICIPAL DE CORUPÁ
Avanida Gaúlio V*g83, 4.{3 - Fonê (0*.17) 3375-65@ - 89.27&000 - CoruÉ =sC
htlps://coruoa.atôndâ. net eínalt licilacáo@c0ru Da,sc.eov,br

cúU§uLA sEGuxDA. Do REEQUILIBR'o

Fica screscido ao vakrr do contráto o montânts da R$ 20.166,66 (vinto mil, cento s s6asenla
ê scls rcais s 3csa{rnt8 6 sGis contavos), pagos em 3 (trêê) percêlas de R$ 6.722,22 (sois
mil, §etêcêntos e vintB B dois reais ê vinte e dcis cantevo§). velor justific€do conformo
Anexo I do OÍÍcio n.o 35X202Í.

cúu§ulÀ TEBGE|BA - DISPO§çôES FtNAtS

Pcrmaneccm inalt radas as domaia cláusulas da ata dc rcgistro dc preços quo originou 6ôtr
adltivo.

E, por êsteÍsm,iuBtc e rdilsdos, as p6rtes âssrnsm o prêaêntê instrumento em 2 (dues) üas
de lguâl teü e íorms, com a8 têstemunhas absrxo assrnadas, para qu6 se produzam os
€&itos jurídiÉs e lêgais p€Ítinentas, comprometêndo-se as paÍlês e cumpriÍ o preaenre
'conlrato, por âl s saus êucôBsoros, am JuÍzo ou fora dêb.

LUIZ CARLOS TATÚÀNINI

PREFEITO iIUNICIPAL

FRANCIESCA GASPARETTO LUNELLI
SE MUNICIPAL DE SAÚDE

A§SOC|AçÀo DE ctA IÀt E EOUCACIONAL LTBERDADE - IBTIASES

TESTEiIUNHAS:

JOi{EY CTCERO ilOROZtNI
CPF:032.762.5í9.8í

OIOVANA PORNER ODVAZNY

cPF 690.a04.009-20

§SEGUilDO TERTO ADITíVO AO CONTRATO A21[ífi2O

Coírrpá (SC), 26 dê mârço do 2021.

DA
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Estado de Sanla Catarina
PREFEITURA iIUNEIPAL DE CORUPA
Avênida Gotulio Vargas, 4,{3 - Fonc (0-47) 3375-6500 - 89.27&@0 - Coíupii -SC
https:,//corups.alendo.nat B,nrilt lldlâcao@coruoa.sc.qov.br

QURTO TERMO ADTflVO AO CONTRATO DE
GESTÂO O21I2O2O . REFERENTE AO
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO
E ExEcUçÁo DAS AçÕES E SERvtços OE
SAUDE, NA UNIDADE DE PRONTO
ATET{DIMEI{ÍO 24 HORAS, PARA OS F!ÍIIS
QUE SE DE§TINA.

O Munlciplo de Corupá, com sede na Av, Getúlio Vargas, no 443, Cêntro, CEp
8S278-000, cidâds de Corupá, Estado de Santa Catsrina, inscrito no CNPJ sob o n.
83.í02.467/0001-70, neste ato rôpÍêsentado pelo Prêfeito Municipal o Senhor LUIZ
CARLO§ TAllAt{lNl e por intermédio da Sccretaiia Munlcipal do Saúde/Fundo
tunicipa! dc Saúdc, inscrita no CNPJ n" 11.269.75210A01-79, com sede na Rua
Francisco Mees, n"1014, Baino XV de Novembro, MunicÍpio de Corupá-SC, neste
ato representada por seu Secretário Sr. Felipe Rafaeli Rodrigues, nomeâdo pelo
Dacrsto n' 222412O21, doravante denominada ôRGÃO SUPERVIDOR, e, de outro
l6do, ln.dtuto Bcn.flccnt. d. Hsblt8ção, ds Arslctâncta Soclal, de Educação o
Saúdo . IBHASES, inscritâ no CNPJ n" 11 .42'1.131tO0O1ó9, com endereço na rua
Matias Kabuchi, no 222, baino Baneiros, CEP 88.1 17-450, no Município de São
José, Estado de Santa Catarlna, neste momonto reprêsentado por seu Presidente
Sr. Sandro Andrüttl da Cotta, brasileiro, portador da cédula de idenüdade RG no
2.306.954 SSP/SC, e do CPF n. 730.290.849-{9, residente e domiciliado na rua
Lauro Linhares, no 897, baino Trindade, no município de Florianópolis, Estado do
Santa Catarina, CEP 88036-002, com CESSÂO à Filial (Corupá) INST]TUTO
BENEFICENTE DE HABÍTACAO, DÊ ASSISTENCI,A SOCIAL, DE EDUCACAO E
SAUDE - IBHASES inscrlta no CIIPJ nc 1 'l ..t2t.'1 3í 10004{í neste ato denominado
EXECUTORA, aditam com base na Lei 8.666/93 o referenciado Contrato no
02112020, Processo Licitatório no 020t2020, Dispensa de Licitaçáo no 005/2020,
com as saguintes disposições:

CúUSULA PRIiIEIRA- OO OBJETO

O prssonto Termo Aditivo tem por o§eto o Ac.éscimo ds valoÍ eo Contrato O2I IZOZO
rafcrcntê eo aumonto no valor dâ'Htrâ dantão do serviço Médico' que passará de RS
118,00 (cento e dezoito reeis) para R$ 138,00 (c8ntro e trlnta ê oito reais), I rBferente ao
aumonto no valor da remuneração do Diretor Técrico que passará da RS 3.000,00 (Írês mll
reais) para Rs 3.244'00 (Trêt mil duzentos e quarenta 6 quatro reais), sendo o valo,r total
para o mâs de Meio R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

CLÁUSULA §EGUNDA- DA VIGÊilClA

O Bresente termo aditivo ao ContrBlo n.o 02il2020 pss8s a conter de 01 dê maio de 202í.

cLÁusuLA TERCETRÂ - DtspostçôEs FtNA,t§

Permanecern inallêradas as demais cláusulas ds ata de regisEo de prêços que originou

adiüvo.

QUARTO TERTIO ADTTIVO AO CONTRATO O?1I2O2O

1

§
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Estado dê Ssnta CataÍina
PREFEITURA TIUNICIPAL DE CORUPÁ
Atronida Gcbi{io Vsgs3, ,1.43 - Fonê (0-.17} 3Í}7S500 - 89.27&000 - Corupá -SC
htltÊr/coruo€.stondo.net cmall: llcrlacao@coruoa.sc,!ov.br

('.

E, por ô6tâíEm justo§ e 8dit8dG, as peÍtes essinam o presênte ín§trumento em 2 (dues) úss
de (;ual taor e formâ, c{rm aa lettoÍnunhâs ebaixo ásslnsdas, para qus se produ2em os

otdto6 lurÍdlG r lsgals pcrtlncntüs, cornpÍomol6ndo-s6 as pãrt6s a cumprlr o pÍesonte

contreto, pq si e sÊus sucêssoÍBs, sm.iuÍzo ou lora dele.

Corupá (SC), 30 de Abril de 2021.

LUIZ CARLOS TAMANINI

PREFElTO MUNICIPAL

FELIPE RAFAELI RODRIGUES

SECRETÁR UNICIPAL OE §AÚDE

DA GOSTA

INST]TUTO BENE EDE BITACAO, DE AS§ISTENCIA SOCIAL, DE

EDU E SAUDE .IBHASE§

TESTEMUNHAS:

JONEY CICERO MOROZIN'
CPF: 032.762.519{í

2

QUARTO TERiIO ADITIVO AO CO'\TTRATO O21I2O2O

)

GIOVANA PORNER ODVAZNY

GPF 690.404.009.20

§



OÉ Ui'/

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
Avenida cetúlio Vargas, 443 - Fone (0r.47) 3375_6500 _ 89.278-000 _ Corupá _SC
httos://coruoa.atende.net e-mail: liciiacaoôcoruoa.sc.oov.bi

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE GESTÃO O21I2O2O. REFERENTE ÀO
GERENC|AMENTO, OPERAC|ONAL|ZAçÃO
E EX,ECUÇÃO DAS AçôES E SERVTçOd DE
SAUDE, NA UNIDADE DE PTONTO
ATENDIMENTO 24 HORAS, PARA OS FINS
QUE SE DESTINA,

9^lllni9,!io. de Corupá, com sede na Av. Getútio Vargas, no 443, Centro, CEp89278-000, cidade de corupá, Estado de santa catarina,lnscrito no cNpJ so'b o n"83j02.46710001-70, neste ato representado pero prefeito Municipar o sennorlutz
9.AR!9S.TlMlN.tNt e por intermédio da Sácretaria Municipat ae SaUJelfunaoMunicipal de Saúde, inscrita no CNpJ no 11.26g.752t0001-79, com ";ã;-;il"Francisco Mees, n'10r4, Bairro XV de Novembro, Município oá cárràã-§c, n"i"ato representada por seu secretário sr. Feripe Rafaeri Éodrigu"., Àãr"u-i" pãro
Decreto n' 2224/2021, doravante denominada ORGÃO SUpEÉVtDbR, ;;;;.,'rtr"
lado, lnstituto Beneficente de Habitação, de Assistência sociar, de E;L;;çã. 

"!.aúde - IBHASES, inscrita no CNPJ ú ,t1.421.1311000t_Og, com'enOere;;;;;r,
Matias Kabuchi, no 222, bairro Barreiros, cEp 88.1174s0, no Municípiã-d" sàoJosé, Estado de santa catarina, neste momento rêpresentado por sêu presidente
sr. sandro Andrêtti da costa, brasireiro, poúador da cedura de identidade RG no2.306.99 ssPisc, e do cpF n. 730.290.849-49, residente e domiciriado na ruaLauro Linhares, no Bg7, bairro Trindade, no município de Frorianóporis, EstaJo ãesanta catarina, cEp 88036-002, com cEssÃo à Firiar lcorriial-ir-§iriúioBENEFICENTE DE HABITACAO, DE ASSISTENCIA SOCIAL, OE EbUCNóAô C
SAUDE - lBHAsEs inscrita no cNpJ no 11.421.131t0004.0í neste ato denominádoExEcuroRA, aditam com base na Lei g.666/93 o referenciado contrato n.02'112020, Processo Licitatório no 02012020, Dispensa de Licitação n" 0os/r020,
com as seguintes disposições:

CúUSULA PRIMEIRA. DO PRAZO
constitui objeto do presente termo aditivo ao contrato n..02,U2020 a prorrogação doprazo contratual de 02 de Junho de 2021 até 31 de Agosto de zizt', cimfundamento no artigo 57, inciso ll da Lei no g.666/1993 e suas ãlterações.

ü' FLS

cúusur-l sEGUNDA - oo REAJUsTE

conforme disposto na cráusura sexta do contrato origanar, fica arterado o varor docontrato no 02112020 com base no-índice de preços ão consumidor Àrjro *-inô,
referente ao período de maio de 2o2o a abrir de 2ó21, com reajuste de 6,7'6%, sobreo valor dos serviços terceirizados totalizando R$ 4.502,16 (auâtro ,li, qirinÁãniã. 

"dois reais e dezesseis centavos), ficando o varor mênsar do contrato êm Rg278.747,11 (duzentos e setenta e oito mil, setecentos e quarenta e sete reais e onzecentavos).

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O21I2O2O

1
tulz cARto§ ^úôhd,e{
T^MÂNrNr:38 l f,,r:,',,§?i"-
r r o55eoo ffii:l#'

§
\§
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FLS o,Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
Avenida Getúlio Vargas, 443 - Fone (0*47) 3375-6500 - 89.278-000 - Corupá -SC
httos://coruDa.alende.net e-mail: licitacâoôco Da.sc.oov.br

cúusuLÂ TERCETRA - DtSpOStÇOES FtNA|S

Permanecem inalteradas as demais cláusulas da ata dê registro de preços que originou este

aditivo.

E, por estarem justos e aditados, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias

de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo assinadas, para que se produzam os

efeitos jurídicos e legais pertinentes, comprometendo-se as partes a cumprir o presenle

contrato, por si e seus sucessores, em juízo ou fora dele.

Corupá (SC), 31 de Maio de 2021.
LU lZ CARLOS Assinãdo de forma dieitât

Dor LUIZ CARLOS

TAMAN lN l:38 inr,mlrrur,:sr r rosssm

'I 
1 
',losseoo 3#;:;,',Ti,ff'',
LUIZ CARLOS TAMANINI

SANDRO
ANDREÍII DA
COSTA:73029084
949

SANDRO ANDRETTI DA GOSTA

INSTITUTO BENEFICENTE DE HABITACAO, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE

EDUCACAO E SAUDE . IBHASES

TESTEM UNHAS: JON Ey CICERO Âlsinàdode Ío,m. dreirar
@TJONEY CICÊRO

MOROZINI:032 noRozrN ,127625 r eB 1

762s1s81 ff.;l;:;1ff,''
JONEY CICERO MOROZINI

CPF: 032.762.519-8í
GIOVANA PORNER ODVAZNY

cPF 690.404.009-20

§

PREFEITO MUNICIPAL
FELIPE RAFAELI Assinàdo de torha dieiràr Fo,

RoDRIGUES:0066347 i:'J^iffilãiL,,..
2970 Dados:202lo6.oi o8:s8o6 {loo
FELIPE RAFAELI RODRIGUES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚOE

2

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O21I2O2O
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PREFEITURA MUNICIPAT DE SANTA BRANCA
, cNPl 46.694.12110001-81
Rna Prüdentc dc Moraca, no 93, Ccrtro, s;nta Brarca . Sp, CEp 12380-000.

Tel,r (0)q12) 3972-6620 - Fax: 3972{10,[

04

CONTRATO DE GESrÂO

pRocE§so n.e §3/2021 _ CHAMAMENTO púBuco ne otl2oz:.,.

coNrRATo pE GEsrÃo r,rs 153 nozr
OBJETO: 6ESTÃO E DESENVOLVIMENÍTO DE AçÔES E SERVIçOS DE SAÚDE, EM ESTRÉITAcoopE*çÃb coM A DtREroRra MUNrcrpaL oisNor, que iiiÍ{oarú l arENçÃo BÁsrcA,
::f:lly!pr oE mpecrru.roeoes úeó"asl ri ãnãiioãrifioir.*o, o,*or.
CoNTRATANTE: pnEFEtTURA MUNtCtpAL DE SANTA BRANCA

lg.llRAJADê: tNÍtTUro BENE-F|CENTE Oe xlaneçÂo, or nsssrÊNoa soctAL DEEDUcAçÃo É sAúDE - lBHAsEs - cNpJ rr.lzr.rrrTooor-ás. '

Pelo presente instrumênto, de um rado a preferturd do Município de santa Branca, com sede
Rua Prudehte de Moraes, n-o 93, Centro, Ctp 12.380.00q Senta Brenca/Sp, neste ato
rêprês€nbda pelo Sr, ADRIANO MARCT{ESANI t EVORIN, prefelto Muntclpal, RC 22.963.714-0,
cPF nc 184'?89378-95 doravantê denominâda .'NTRATÂNTE ê, de outro rado, ô lNs,TUÍo
ATUENCTTUTi DE HABITAçÃO, DE ASí5rÊNCN SOCIAI, DE EDUCAçÃO S SÂÚD€ - IBHASES
organização soclal saúde quarificada no âmbito muhicipar, conforme Decreto ne 51, de 03 de
Maio de 202[, rnscrita no cNp/MF ne 11.421.Í!1/qt01-69 com sede na Rua sebasflão Furtado
Perelra nc 5ó, 7s andar, sâle 7U e TOS,Tone Z, bairro Barreiros, São losé _ SÇ CEp 8g117-4OO
e'mail ibha5es@ibhases.org.br, Terefone (48) 338G0089, com estatuto arquivado na comarca
de são José sc, oÍiciar de Rêgistro ê Tfturos ê Documentos e crvlr de pessoa Jurídica, sob 6e
006162 de ?l,lLZlZOOS neste ato representada por SANDRo ANDRErT| DA CosTÀ RG
Z.SOS.SS+ S§p/sc, CpFA4F ne 730.290.s49-49, domlcÍltado a Ruâ Lauro Llnhares, 897, Bloco E,
Apartamento 3O3, Trtndôde - Florlanópolts - SC CEp: 8g.036-002, dore\rente denomlnada
..NTRATADA, tendo em vrsta o que drspõe a constiturção têderar, em especiãr os seus arrgos
196 e seguhtesi a Consütu|ção Estadual, em especlal os ssus artlgos 21g e segulntes; as Lêls
Federais nes E'080/90,8-742190,8.666/93 e Lei n.e 9.63798 e suas artêrações; e Lel Municiper
ne 7'528120,4, arte.da perâ lei Munrctpar nc1539á4 e demais disposições regars e
regulamenta;es aplicáveis à espécie, resohem cerebrar o presente coNrRATo DE GEsrÂo para
â gestão e desenvorvimento de ações e servrços de saúdê, em estrertâ coopera§ão com a drretoria
municipal dg saúde de Santa Brânca -Sp, que atendam a AtenÉo Báslca, com servíços de
especlalidadris médicas e de pronto ãtendrmento ê outros, de acordo com o detarhâmênto e âs
esp€crficaÇõês previsfes no Anexo rdo EDITAL DE CHAMAMENTO púBLrco nr 0u2021, flcando

1

SandroÁndretlido Cost

PrcsidentellBHASES

r



@Fl
PRXFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRÂNCA

cNP' 46.694.12Íl0001_81
Ru. Prudcntc dc Moracs, n.93, Cêntro, S;nta Branca -Sp, CEp I23g0_000,

Tcl.: (0)0.121 3972-66 ZO _ f ,,3972-Oto4

permitido o uso do respestivo equrpamento de saúde pelo perÍodo de vigêncta do prcsente
contràto, mêdlente es segulhtes cláusulas e condlções:

ct Áusura pntmetRA. DO OBTETO

1'1 - o presente coNTRATo DE GEsÍÃo tem por objeto a gestão e desenvorvrmento de ações e
seMços dê saúde, em e$rêita cooperação com â diretoria munrcipar de saúde, que atendam a
AtenÉo Básicã, com sewrços de especiaridades médicas e de pronto atendrmento ê outros, em
conformidade com os Ano(os Técnlcos que lntegram o respectivo EdltãI.

PARÁGRAF. ÚNtco - o obieto contratual dev$á atlngír o fim a gue se destina, com a eflcácla e
qualldade requerides.

CúIJSUI.A SEGU'IDA . OBRIGAçõES E RE§FONSAAITIDADE' DA CONTRATAI}Â

2.1 - A CONTRATADÀ além das obrigações consrântes das espectficaçôes técntcas que
constituem anexos e integram o presêrte conüeto e daquelas estabelecidas na legistação
pertlnente ao srsteme únho de saúde (sus), bem como nos dtpromas federar e munrcrpãr que

regêm a presente @ntrdtação, é responsável pelas seguintes obrigações:

el Afi).?r avÍso, êm rugar visÍvel, de sua condíção de entidade quarificada como
organizeção soclal e da gratuidade dos serviços prestedos nessa condlção;

bl PrestâÍ assrstência rntegrar, assrm entendida c,mô sendo o conjunto aÊicurado e
conínuo das ações e servrços preventivos e curâtivo§, indrviduais ê coreHvos, exrgrdos para cada
caso em todos os nívers de comprexidade do sistema, em atuação conrunta com os demars
equlpamentos do Slstema únlco de Saúde existentes no MunicÍplo;

c) Prestar aos usuárros do equipamento púbÍico de saúde os servrços especrficados no
Anêxo l, destê Contrato, nos teÍmos da leglslâção vigente, de acordo com os prihcÍplos
veiculados na legislação e em estrira conformidade com o estabelecldo no presente contrato de
Gestão e seus Aná.os;

dl Atêndêr os pâcientês com dlgnidade e respeito, de modo unlversal e igualitárlo, sem
preconceltos ou prlvlléglos de qualquer espécle;

e) Nâo utlllzar nem permltír que tercelros utllizem o peclente para flns de
experimentação;
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0 Respertar a decisão do paciente em consentir ou recusar prestação de serviços de
sâúde, safuo nos casos dê lminente perígo de vida ou obrlgaçâo legal;

t) Garantlr a confldencialldedê dos dados e Ínformâções rêlatlvas aos paclentesihl Guardar e admlntstrar os bens móvels e Imóvels cuJo uso lhe fora permltido, em
conformidade com o dlsposto nos respcc,vos termos de perm,ssão de uso até sua devlde
restltuição ao poder públlco Munlcipal;

h'1) A instaração de bens móvers ou imobirrzados nos equipamentos objeto da permissão
de uso, e as benfêitorias rearizadas naqueres Já exrstentes serão incorporâdos ao pâtrimônro
munldpali

h.2) os equlpãmentos e instrumental necessários para a reall2ação dos sêrvlços
contratados deverão ser mâhfldos pela CONTRATADA em perfettãs condtções de uso;

h.3) Os equlpamentos, Instrumentos e quaisquer bens permanentes gue por yenturô
venham a ser adqurrrdos com recursos oriundos do ..NTRATO DE GESrÃo deverão ser
lncorporados ao patrrmônro da prefertura do MunicÍpro de santa Bnnca, hipótese em que â
CoNTRATADA deverá entregar à se*etaria Municipar da sâúde a documentação nêcessárie ao
processo de incorporação dos referidos beru.

t) contratar, se necessário, pessoal pâra a execução das ativrdades previstas neste
..NTRATO DE GESrÃo, responsâbrizando-se peros encargos trâbalhistas, prevrdendários,
flscais e comercials, Íesultântes da execução do objeto desta avença, devendo, alhda, nesse
contexto:

i'1) utili,"r' para a contrãtação de pessoar, critérios excrusivemente técnicos, observando as
normas legais vigentcs, em êspecialas trebalhlstas e previdenciárias;
l'2) Contratar seMços dê tercerro, sempre que necessário, responsabirizando-se peros encargos
daí decorrentêsi

l'31 Responsablllzar-se perante paclentes por evêntuar indenÍzação de danos moreis decorrentes
de açãq omrssão, negrgÊncra, rmpêrícia ou rmprudênciã deco'entes de atos prarcados por
profisslonals subordlnâdos à CONIRATADA;

J) laotar vârores compatíveÍs com os nÍveis médros de remuneração, praticados nâ redeprlvada de seúde, no pe'amênto de salários e de vantagens de quarquer natureza dê seus
dirlgentes e empregados;

o
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RespondeÍ por todos os ônus e obrigagões concernêntes à leglslação flssal, social e
trlbutárla, bem como pelos danos e/ou preruízos que a qualquer título causâr ao órgão ou
entldade e/ou a têrcelros e/ou a paclentes, em decorrêncla da execução dos servlços
contEtados;

Presrar conta§;

permltlr e contribuir para o acompanhamento e a flscallzâção da execuÇão do
contrato, pêlo Muniolpiq bem como por órgãos extêmos;

Restltulr, em caso de desquallflcação, eo poder públlco, o galdo dos recursos lÍquldos
resultàntes dos valores dele recebldos;

No caso do ltam anterior, a entidade deverá transÍerlr, Integrâlmente, à
..NTRATANTE am caso de desquarrfrcação e consequente ertrnção da orgânração §ocrâl de
saúdg o patrimônrq os regados ou doações que rhê forâm destinados, bem como os excedentes
flnancerros decorrentes dâ prê§tação de servrços de assistêncra à saúde no equipamento de
saúde cujo uso lhe forá permltido.

Manter a documentação concemente à prestação de contas, relâdonade ao presente
CONTRATO OE GESTÂO, arqulvada por 10 (dez) anos, ficando a mesma dlsponÍvel, sêmpre quê
sollcitadq pari' etendrmento da regrsraÉo vrgent. e audrtorias da .'NTRATANTE e demais
órgãos de controle externo.

Fome€êr à CONTRATANIE as lnformações, relatórios e documentos específlcos.
quando n€cessáíos para o atêndrmênto de Íequisrções e determrnações do Tribunar de contas
do Estado dê São paulo, no praro estabelecido.

Cumprlr as normas legais e regulamentares perfinentes ao objêto do ajuste, incluslve
as lnstruções n0 02/2016, do Tribunar de contas do Estado de s:ro pauro 

{em e§pêcrar arti'.s 145
a 154, naqulro que Íor pertinente), ou aqueras que rhes ven ham a substiturr.
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n)

ctÁusur-A TEncHRÂ _ DAs osnr6AçõEs DÂ CoNTRATATT|TE
3'1- Para e execução dos serviços obieto do presente contrato. â qgÀITRATANTE obrlgase a: a§al Dkponib'lzar à ..NTRATÂDA os mêros necêssárlos à execução do objeto deste \
Contrato, confome prevlsto neste contrato eseus ãnexos; Ubl 6a6nür os recursos financelros para a execução do obJeto deste contráto, dê âcordo 
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e)

fl

E}

c)

l{l

h)

«,m a ptoposta e o cronograma flxedo;

Programar no orçamento do MunrcÍpro, nos exêrcícios sub§eguentEs ao da assrnatura
do presênte contreto, se for o ceso, os recunios necessárros, nos erementos flnànceiros
específfcos parâ custêar a execução do obJeto contratuar, de acordo com o srstema de
pagemento/trônsÍerêncÍas pÍevlsto e que lrfegra este lnstíumento;

Permltir o uso dos bens móvels e imóvêls, medlânte a celebraÉo dos correspondentes
termos de permlssão de uso, sempre que umâ nova aquisição lhe for comunicada pela
CONTRATADA;

lnventariar e avallar os bens referidos no ltem anterlor desfe cláusule, antêriorment€ à
formalização dos termos de permlssão de uso;

Promover, medlante autorl2ação munlclpal observada o Intêresse públlco, o
afastemento de servldore-§ públlcos pant terem exêrcíclo na Organlzação Social de Saúde;

Anallsar anualmente e capacldade e as condlções de prcstação de servlços
comprovadas por ocasrão da quarificação da entrdade como orgânl2ãção socrar de 

'aúde, 
para

verl'lcar se a me§na ãrnda drspôe de suflcrente níver técnrco-assrstencrar para a execução do
obJeto Eontrdtua l;

Deslgnar equipe paÍa gestão do presente contÍãtq lncluslve nas competêncies
relativas à eraboração dos instrumentos para o monitoramento, avariação e acompanhamento,
competindo-lhe alnda:

h,U o a€ompanhamento e a anállse das prestações de contas;
h.2) a execugão do slstêmâ de pâgãmêhto, rêalizando pedidos de reserva/empenholiquldação;
h3l fazer armprÍr as deribenções emanadas da comissão de Acompanhamento e AvariaÉo do
contrato de Gesuro e demais questões admrnisffirvas correratas aos trâmttes do con*ato de
GEstaío.

CúUSUIâ QUARÍA. DA TÍSCAUZAçÃO E DO ACOMFANHAMENTO DO CONTNÂTO DE GESTÃO
4'1' o presênte coNTRATo DE GE§TÃO será flscarizado pof eguipe designade perâ Drrêtorrâ de
saúde e aua'ado perrodrcamente por comtssão de Avalração e Acompehhamento composts
sêmpre que possiver por especiarstas de notórra capacidade ê âdeguada quarficaçãq nos
moldes do Anexo lll.

5 +
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4'1'1 - A Comissão de Arnriação procederá à verificação trlmestrur do desenvorvlmento das
ativldades e do retorno obrdo pera organrzação socrar de saúde com a apticação dos recursos
sob sua gestão' elaborando reratório circunstancrado, conforme as segurntes drretrízes:
l' A verríicação rerativa ao cumprrmento das drretrrzês e metas frxadas parâ a ..NTRATADA
levará em conta os lndlcadores de desempenho estabelecidos nos Anexos Técnlcos que
íntegram este cont'rto, êm confronto com âs metas pactuadas e economtcidade perceblde no
desenvolvlmento das r8pectivas aüúdadês,

ll. Os relatórlos deverão ser encaminhados à Diretoria Municlpal de Saúde/Equlpe de
Físcallzação e à CONTRÂTADA.

cúUsUrA QUIÍ\ÍIA. Do PRAzo DE vIGÊNoA
5'1' o pra20 de vrgêncra do presentê contrato sení de 12 rdoze) meses, tendo seu rnrcro êm 31
de malo de 2021.

I 
TOTAL

Vâlor Anual Estimado

Rs 4.214.545,68

6.1.1- Â despesa com esta aqulsição onerará oseguinte recurso orçamentárlo resarvado:

' 02'06'01'10'301,0006.2029.01.3.3.s0.39.04.310.0000 
- FrcHA 197 - pRÉ EM'ENHOse3/2021- MANUTENçÃo DA ArEnçÃo sÁsrcA.

6

Sandro Andreltida

PresidentellBHAS

5'2' O CONTRATO DÊ GESrÃo poderá, a crrtério dâ Adminrstrâção MunrcrpaL ser prorrogado porpêrÍodos sucessfuos, iguaig maiores ou menores ao lnlcial, mediante decisão fundamentada,COM A APrESêNtAçãO dO TESPECIiVO PTANO DE TRABALHO, dO PLANO ORçAMENTÁRIO DECUSTE,O, das mêtas e dos lndlcadores a serem apllcados no .".f"o,ro ,"r1odq se altêrados emrelação ao perÍodo de vigência anterior, e r*pectivo cRor,roe úún ur oisEMBOLSO;

cúUsUTA sExrA . Dos REcURsos FINANCEIRos
6.1. Pela prestação dos serviços objeto destê Contrâto, especiffcados no Anexo Técnlco l, a
..NTRATANTE repassará à ..NTRATADÀ no pnzo e condições constantes dêste instrumento,
bem como dos Anexos do Editâ|, a lmportàncle global estimada dê nS 4.214.545,68 í quatro
mlÍhões durentos e catotze mll qulnhentos e quarenta e cinco rêals e sessenta e oito
centavosl, conÍorme abaixo especificado:

Valor Mensal Esümado
Rs 351.212,14

§
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