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6.1.2 - Para atender âs despesas decorrentes da execução do obJeto deste aluste, nêste
exercÍclo, íoi emitida a Nota de Empenho ne:

Nl lcs' lf54/2021, no varor grobal de Rs 2.458.4s4,98 (dois míhões quatÍoEsntos e crnquênta
e oito mil quatrocertos e oltêntâ e quetrg ÍeaÍs € novênta e olto cemavosl.

6'1'3 - As despesas deconentes da execução do contrato, rêrarvas ao exercÍcio subsequente,
onerarão dotação orçâmentária dâquele exerclclo,

5'1'4 - A parcera varíáver é vincurada ao cumprimento dos rndicadores estaberecidos.
PAúGRAFO PRTMEIRO - Eventuars sardos, enquanto não uürhâdos, sêrão obrrgatorramente
aplicados êm cadernêtâs de poupança de insflturção flnancerra oficiar se a previsão de seu uso
for l'ual ou superror ã um mês, ou êm fundo de aprrcação financer' de cu,.o p.zo ou operação
de mercado aberto rastreada em títuros da dívlda púbrica, quando a utfii?ação dos mesmos se
verificâr em prazos menores que um mâs.

l. As recêifâs ffnanceiras auferldas na forma do parágrafo anterlor seÉo
obrlgatoriamente computadas a crédito do contrato e apllcadas, exclusi\ramente, no obreto de
sua finalidade, devendo constar de demonstrarvo específico que iÍrtegrará as pre$aÇôes de
confâs do aruste.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A ..NTRATADA deverá movimentar os rêcur§os que rhe Íorem
rêpa$ados pera .oNTRATANTE êm conta corrente específrca e ercrusiva, de modo a que não
sejam conÍundldos com os recursos proprios da COÀITRATADA.

PARÁGRAFO TIRCEIRO - Os recursos f,nanceiros necessárÍos à êxecução do objeto do
prêsente coNTRATo DE GEsrÃo poderão ser obtidos medrãnte transferências provenlentes do
Poder Público, doaçôes e contribuições de entidâdes nacionars e êstrangêrras, rendrmentos de
apllcações dos aflvos flnancetros de oÍgani2âção socral e de outros pertencêntes ao patrrmônro
que estiver sob a adminístração dã Orgenízação Social.

PAÂÁGRAFO QUARTO - O valor de transferência será reavallado, no mÍnlmo,
anuelmente e sempre que rearizada arteração no programã de Trabarho pan revrsão de
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PREFEITT'RA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
cNP' 46.694.12110001"81

Rue Prudênre de Moracs, n.93, Ccrb.o, S;ntã Bralca _Sp, CEp 12380-000.
Tcl.: (0§t2l 3972-6620 _Fax:3922_010i

ctÁusuu sfuMA _ coNDtçôEs DE pAGAMENTo

7.1 - A5 parceles mensâis serão pagas até o 5e (quinto) dla útÍ de cada mês ou âpós o
receblmênto do doclmento Íiscal hábfl (note flscâr ou recibo) à derimrtaÉo do varor dêvrdo, sem
prguÍzo da oportuna prestagão de contas.

7'1.1 - sem prêluízo do que confi do presente, os ajustes frnanceiros decorrentes da
âvallação do alcance das metes da parte vâriáver serão reârizados ãpós anafise dos rndrcadores
es.belecidos, trlme§trarmente, e com aprrcação na parcera rmediatamente postêrior à
consolldafro do resultado da avallação.

7.1.2 - A úlflma pârcela será faturada separadamentê.

7.1.2.1 - A parte fixa será faturada e paga no prazo previsto no coput desta
cláusula e a parte vaíáver seÉ fatureda e paga após a consofldação do resurtado dos
indlcadores esfâbelecidos para o úhimo trlmestre de vigêncl! do contrato.

7,2. O valor anual devldo à CONTAATADA, nos termos do dcaput" da cláusula
quinta, seÉ transferrdo conforme cRoNo6RAMA DÊ DEsEMBorso integrante do ANExo n.

CLÁUSUIA oITAvA . DA PRE TAçÃo DE coNTAs

8'1' o prazo máxrmo para a presteção de contes, pela coÀtrRÀTADA, dos rêcursos recebrdos
será em até 30 dlâs sêguintes e traBferêncla de recursos.

8.1.1. A prestação de contas poderá ser antecipada, se assim recomendar o interesse
público.

8.1.2. Os documêntos que integram a prestação de contas do contrato deverão
observar as rnstruções Norma vas do Trrbunar de contas do Estado de são pauro, no que se
inclui a exlgêncla de que do corpo dos documentos orrginars das drspesas conste o número
dô contrato de gestão e do órgão públlco contratante a que se rêíêrem, bem como â
vedação à redÍstribulção dos recursos.

8.1.3. Durante a vigêncla do CONTRATO DE CESrÃO a CONTRAIADA apresentará à
CoNTRATANTE reratórios admrnrstratrvos de desempenho com dados suficrentes para o seu
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acompanhamento e a\ràlleção, com ênfase na comparação dos resultados alcançados com as
metas prevlstas, acompanhados de demonstraçõês documÊntadas do uso adequado dos
recursos públícos pela CONTRATADA ê de análises gerenclais refêrentes ao desempenho, em atá
20 dlas âpós o encerramento de cadâ quadrimestre do ano civil, No presente exercÍcjo oprlmêirc relatórío seÉ correspondente aos meses subsequentes emiüdos em períodos
coincldente§ com cada quad,me§üe do ano cfuir, obsenndas as êxigência§ do TCESp por meio
da lnstrução ns 0212016 e Comunicado SDG ne 16/201A.
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8.2. O Poder públÍco examinará as comprovações apresentadas e, no prazo máxlmo de 30
{trintâ) dlas, a conter da data de seu recebimento, emitlrá parecer concluslvo.

8.2.1. No caso de lrregularldades na comprovação apresentada ou na faltâ da
prêstâção de corTtãs, a organlzação socíal, no

efetuar o saneamento da prestação.

prazo máxlmo dê 30 (trinta) dias, deverá

E.2.2. O poder público poderá suspender, por lniciativa prôpria, novos repasses,
quãndo decorrrdo o prazo estaberecrdo no rtem g.2.1,sem a devrde rêgurerrzação, êxrglndo
da organização socrar, se for o ceso, a devolução do numerá rro, com os devidos acréscimos
legais, assegurado o prévio direrto à ampra defesa e ao contraditório,

CTÁUSUI.A NoNA. DA ALTERAçÃo CoNTRATUAT

9.1 - O presente CONTRATO OE 6ESIÃO, bem como seus anexos, deverão ser periodicamente
revisados' podendo ser arterâdos, totaÍ ou parciarmente, mêdrente prévia Justrficatrve ê§cÍifa,
que conterá neessarlamente decraração de interesse de ambas as partes e autorização da
autoridade má)dma do MunlcÍpto.

PARÁGRAFO pRtMEtRO - A alteração total ou parciel do presênte CoNTRATO DE 6ESrÃO,
bem como dos anelos que o intetram deverá ser submerda à autorização da G'NTRATANTÇ
após parecer fundamentado da Comlssão de Avallegão.

PARÁCRAFO SEGUNDO - Os anexo§ gue compõem estê CONTRATO DE GESIÃO poderão sêr
aÍterados êm irÍterrêgno rnfêrior a 01 (um) ano, a fim de contemprar novas diretrlzês de
interesse da Dirêtoria Municipal de Saúde.
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PREFEITTJRA MUNICIPAT DE SÁNTÂ BRANCA
cNPI 45.694,12r /0001_81
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Tct,: (0a12) 3922_6620 _ Fax 3972-0104

cúusurA DÉctMA - DA REsclsÃo
10'1 ' A resclsão do prêsente contrirto obedeceni às drsposrçôes conrdas nos arugos z a go da
Lel Federal ne 8.666/93 e suas alteraç6ês.

PARÁGRAtO PRTMETRO - Verificada quarquer hrpótese enseJadora da rescrsão contBtuar, o
Poder Executivo provrdencrará a imediata revogação da permrssão de uso dos bens púbrrcos, a
cessação dos afastamêntos dos servrdores púbricos corocados à disposrção da CoNTRÂTADA,
não cabendo à entidade de diíêrto privado sem flns rucrativos direno a quarquer rndenização,
salvo na hipótese previste no § 2e do eÍtgo 79 da Leifederdl ne 8.666/93.

PARÁGRÀFO SEGUND. - Em caso de rescisão unilateral por parte da C.NTRATANTE, que
não decorra de má gestão, culpa ou dolo dâ .ONTRATADA, a CONIRATANTE ercará com os
custos relativos à dispensa do pessoar contratedo pera organrzaÇão pâra execução do obreto
deste contrato, independentemente de indênlzação a que a CONTRATADA fap jus

PARÁGRAFO TERCETR. - Em caso de rescrsão unflaterar por parte da ..NTRATADA, e

mesma sê obriga a continuar prestando os servlços de saúde orô contratados, por um prazo
mÍnlmo de 180 (cento e ortenta) dias, contados a partrr da denúncra do contrato, devendq
nesse mesmo pni20, quitar suas obrigações e prestar contas dê sua gê§tão à CoNTRÂTAhÍTE.
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CúUSUI.A DÉCIMA PR]MEIRA. DAS PENAUDADES CÂBfVEF E DO§ VATORES DAS MUTTAS
tL1 - A lnobserváncia, pera coNIRATADs de dáusura ou obrigação constante destê contrâto e
seus Anexos, ou de derier ori6rnado de norma regar ou regulamentar perflnentê, autorizará a
COÍ{TRATANTE garantide a prévia defesa, a aplicar, em cada caso, as sançõês prêvlstas nos
artl8os 81,8Ç 87 e 88 Lei federal nc 8,666/93 e àlterâções postertores, comblnado com o
dlsposto no § 2e do anigo 7s da portarla ns 1286/93, do Minlsrério da Saúde, quals seJam:

alAdvertêncla;

bl Multa de até 30% do valoÍ do contrato, por treSulaÍidade ldentlficada;

c) Glosa de pagamento referente ao servrço não prestado e não âprê§entado aos órgãos
de flscalização competentes, de acordo com o pleno dê tràbalho vlgentê;

d) suspensão temporárre de parflcrpar de [citações e de contratar com e Administração,
por prazo não superlor a 2 (doisl anos;

e) Declaraçâo de inldoneidade pâra licitâr e contratar com a Adminlstração públrcâ, {-
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enquanto perdurárem os motivos determlnantes de

rêâbllltação.

punição ou eté quê seja promovlda a

PARÁGRAFO pRtMEtRO - A imposit'o das penalidades prevktas nesta cláusula, sem prêruko do
dlrelto à empla dêfesa e ao contradrtóriq com os recursos qu€ lhe são inerentes, dependerá da
gravldade do fato que as mo ver. consrderada sua avarâção na situação e circunstânciãs
objetivas em quE ele ocoreu, e dele sêÉ notificâda â CoNTRATADA.

PAúCRAK, SEGUNDO - As sanções previstas nas alíneas ,a,, "c, e ,d. desta cláusula poderão
ser apllcadas Juntamente com a alínea "b".
PARÁGRAFO TERCETRO - A CONTRATADA terá o prdzo de 15 (quinze) dres úters para apresentar
defesa prévla e interpor recurso.

PÂRÁGRAFo OUARTo - o yalor da multa que vler a ser apllcada será comunlcado à
..NTRATADA e o re§pectrvo montantê será descontado dos pagamentos devrdos em
decorrêncla da execução do objêto contratual, garantindo-lhe pleno dlrelto de deÍesa.
PARÁGRAFo eulNTo - A hposlção de qualquer das sangôes estlpulades nesta cláusula não
elldlrá o dlrelto de a C'NTRATANTE exrgrr Indenização rnte,,ar dos preruÍzos que o fato gerador
da penalÍdade acerretar para os órgãos gestores do sus, seus usuários e tercêiros,
indepsndêntemente das responsabllidadês criminal ê/ou étiça do autor do fato-

CúusutA t6ar^ SEGUNDA _ DtsposrçõEs F[\tAts
12'1' É expressamênte vededa a cobrânça por serviços médicos ou outÍos comprementares da
asslstêncla devida ao paciente.

12'2'Sem prejuÍzo do acompanhamento, da fisearização e da normativrdade slprementar
exercldas pela GoNTRATANTE §obre a execução do presente contrato, a CoNTRATADA
reconhece a prerÍogaflva de ontrore e autorrdadê noÍmaflva Eenérrca da direção nadonâr do
sus - sríema Únrco de saúde, decorrente da lei ne 8o8o/90 (Lei orgânrca da saúde], ficando
certo quê a arteração decorrente dê tais competências normôtrvas será ohjeto de termo aditivo
ou de notificagão diriBlda à CONTRÂÍADA.

12'3- A CONTRATADA poderá a quarquer tempo e medrante Jusrflcarva apresentada pero
secretárío da Saúde e ao prefetto do Municíplo, propor a devolução de bens ao poder público
Municlpal, cujo uso fora a êra peÍmrtido e que não mars sêjam necessárros ao cumprimento das

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
- cNPl {6.694.12110001-81
Rua Prudênte dc Moraês, no 93. Ccntro, SanE Brancr . Sp, CEp lZ3B0-000.

Tcl,: (0812) 3972-6620 - Faxt31TZ{.7O4
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mêtâs avençadas.

cúusuLA DÉctMA TERCE|RA _ DA puBucAçÃo

13.1 - o prêsente coNTRATo DE 6EsrÃo será pubflcado no DoE-sp e no porrêl da
TranspâÍência da Prefeitura, no prâzo máximo de 05 (cinco) dlas, contados da data de sua

asslnatura.

cúUsUtA DÉGIMA QUARTA. Do FoRo

14r - Flca elelto o Foro de comarca de santâ Branca, com renúncia de quarquer outro, por mãrs

privíleglado que sêla, para dirimir quaisquer queíões orlundas deste coírtrato, que não
puderem ser resolvldas pelas partes.

E, por estaÍem Justas e contratadas, asslnam o presente contrato em 0Z (duaslvias de igualteor
e forma, na presença das testemunhas abalxo.

Santâ Brânca, 26 de malo de 2021,

PREFEITURA MUNICIPÂL DE SANTA BRANCA
cNPl 46.694,121 /0001-81

Rua Pmdente de Morací tl" 93, Cenbo, SanE Brauca . Sp, CEp 123g0_000.
Tal.: Í0)q121 3972-6620 - Fax:3972_0104
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ANEXO I

TERMO DE JU§TFTCATIVAS E ESPECIFICAçôES TÉCNICÂS

1-OBJETO.

AL Gesüio e desenrolvimênto de açõês e serviços de saúde, em êstreila coopeEção
com a DlretoÍla Munlclpal de Saúde, que atendam a Atenção Básicâ, com servlços de
especíalidades médrcas e de pronto atendrmento e outros, de icordo com o deterhamênto e
aS especmcações prevlstes no AnBXo l.

2 -JUSIIF|CÂT|VAS.

Consldêrândo o cerátêr os servlços em questão e o excepclonal de interesse pribllco
envolvido;

Consldêrando os prlncÍplos que regêm a adminlstração públlca, notadamentê os da
legalidade, lmpessoalldade, moralidade, publicidade e da eflclêncla;

conslderando quê a assistência à saúde é um dos pllares básicos do desenvolvimênto
dê quelqu8r soclêdade, um dos prlncíplos do Estado DemocÍáüEo de Direlto e constltul um
lnstrumento que pcslbilite eo cidadão o exercício de seus direftos fundamenfak;

considêrando â nece§srdade de manutenção do atêndimento iunto à unidadê dêpronto atendlmento que garanta o serviço inlnterrupto de urgência e emergência aos
usuárlos do munlcíplo de Santa Branca.

Mostra-sê Justlflcâda â contrâtação dê uma entldade sem ffns lucreflvos quallficãda
como OrBanlzãção Soclal de Saúde, que possa promover a Bêstâo dos serviços e
dlsponlbllizar ós médicos generaristas e de especrerdades requeridJs pero serurço, a frm degarântir pleno atendlmênto da população do municÍplo de Santa Branca, mantendo-se a
contlnuldêdedoseÍvlço essênclal à populaçãq sem causardesassistência.

o REGTME OE COTAEORAçÃo coM AS ORGaNtzAçôEssosArs.

o retrme d ê coraborâção com as orgenhaçôes sociais de saúde (.sss), a ser adotado pare a gesüioe desenvolvimento de aç6es e servlços àe sâúde, em est 
"it" 

cáop"nçao com a diretortamunlclpal dê saúde, que atendam e AtenÉo Básce, co, ,"riçoi-+ .ap"clalidades médlcasê de pronto atêndimento e outros, de acordo .o, o a"úfíãrÀ e as especiÍicaçõesprêvlstas nêste e nos demais Anoos, busca a moderniraçao, a àfiiiên.i, u 
" 

economia no
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gêrenciamento de recursos púbricos, arém da merhoria quantitâthrá nos resurtados e naguelldade do âtendhento à populaçã

. Entrêtãnto, paÍa e\Ençar na construção de um sistema público de saúde de acessounlv-ersal, atendrmento ,ntegrar e com eficrente ,urorrtrrú.àJJ"*mos desenvorver umagestão responsável com foco nos muntcipes que sao usuáii.rloJiàrrço, a" s.,:a..

Asslm, com o objeflvo de atender as necessldades dê saúde da populeÉo e sêusdifêrentes aspectos sanltários,. condições a"rognáÍi.; e 
-JptAemiotOgtcas, 

e aosdeterminantes socials da saúde uígentes, exlce-se a;poao p,iflo ,r. .auação con,untacom a iniciathra privada de interesse púbtico assrm .orpr""iJiar. 
"" 

unrro"l". qu"lntegram o conhecJdo Tercelro Setor.

.. Sabemos que peÊ traníormâr a socledade precisamos dê propostas e novasldeologras de trabarho que drrecionêm ao enfrentamemo .ontrnuo de probremas queprovocam obstáculos as melhoriàs no atendlmênto à sar:ae aosctttaaaos.

Também não se desconhecê que todâ mudança da realidade lmpllca em modificaçõesque moblllzam forças políticas e sociais necessárias a *rtunirçao do processo detraníormação' Essa realidade coroca o podêr púurrá 
", 

.".ii.sà;da de buscar soruçôesque permftam atender a dêmanda de servlços não só no asliao quantitatlvo, mas,também ao aspecto qualttetlvo, aflnado com ai tecnologi* qr" .ãin.rn tal evolução.

Devemos considerar também. que a mudança da rearidade não oco,e sem oempenho contínuo de forças polÍtlcas e soclals que,a" 
"*oiirrr, à sustemeção doprocesso de trdnsformação. Essa reardade coroca o pooer-ptrbrlo na contingêncra debuscar soÍuções que permitam atender a.deman;, ;;-;;;iç", não só no aspectoquantltatlvo, mas, tâmbém ao especto qualitaUvo, empregandá noves tecnologias quêposslbilitem alcançar essas trdnsformâções.

É fato que a admrnistração efrciente dos sêrvrçosdeseúdê vêm sê mostràndo um desãfropara os gestores das três eíeras de governo há muitos anos. E ra, a out.as atr.unstânclasacabam por direclonar a busca de novas formas de gertao, aeniiO., p"r" maior âutonomiee pela introdução de novas formas de ,.opon.aUirir"çaà-JoJi*Jro, 
"o,,o 

,,na execuçãode serviços públlcos avatiada nor resultados, p"rr;;l;É"T;;ci por excetência e pelofortalectmênto do controlê socíal;.em substitúfçao .o, ,áúni"nt-os rgldos e lnefeüvos,quê caracterrzam a mera administração burocrática 
" 

a"Itig.J. Jo compromrsso com aefetivldade, especialmênte na gestão da saúde pública.

Dessã maneira, nosso MunicÍpio ]]ropõe-se à construção de um modelo orgánico-lnstitucional de cogestão ou dê.gestão compartflhad; q* p"rrrurm. descentra[zar êquallflcâr o desempenho gerencial na prestação o"."rrçJ, poiii."s de saúde com maior
Itllilid" mator alcance e, pots, maíor uU dide soclal,.'tr"re, J" 

"nUO.Oes 
púbIcãs nãoestatais competitivas, autônomas e.ÍrexÍveis e que drsloú"ri"-uÀ" ore*ização internaquattflcada, responsávet e com condiçôes d" flr;;xrrá;;;;;it-oirãs proprras, sem pre;urzo
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do constante controle efiscalização estâtal.

Esse modero for identificâdo comô sendo o de parceria com as organizaçôes sociais deseúdê (os-s), vrsando garanrr, durahte esse perÍodq a conflnurdade e regurâridade dosserviçôs públicos essêncleis dê saúde de Íormà ótima, b; .oro Lrrnt"., 
" 

âssim contercom indicação precisâ de indlcadores e metas.

Por sua vez, o futuro lnstrumentô de celebração do ajuste, o contrato de gestão, comformato voltado para o atrngimento de resurtadàs, amio *. i,strurentos e cráusurascontratueis típicos da Administrãgão pública, uma vez que não se confunde com os vetustosconvênios, certamênte trôrá condiçôes de otimizai o, qr.rito, de trânsparência eefetividade tão desejados por esta Ad'ministração Munlcif.f. 
---- --

. .O 
modelo brasileiro des organizações sociais repÍesenta uma dâs respostes possíveis

à crise do aparelho do EsEdo no âmbito dâ prestação aor r"rriço, sociais, uma vez que
essas entidades são como umâ fômtà de parceria do Estaclo com as institulçôes privadas
sem flns lucratlvos ou, sob outro ângulo, uma forma de participação popuiar nà gestao
adm lnistrativa.

_- A Organização Sociel gêrencia e produz os serviços ênquanto o gestor público doSistema 
. 
de Saúde regula, fiscaliza, audite e conirola . 

"iria"al, 
garintlndo iuniversalidade do acesso gratuito e.a lntegralidede da âtenção à saúde, u=ma vez que,

mantém a titularldade do servlço públlco.

No País, esse modelo vem se dissemlnando com boas prátlcas, a exemplo do govemodo Estado de são parrrq que foi quem primeiro se teve notÍcra áe adotar o modero deorganizaçõês §ociais de saúde (ossl para o gerênciamento de hospitais e unidades desaúde. crÍando assim um novo e modê.no *n.ãito d" g"stão-

Estê modero visa atender as necessidades programadas de assistência à saúde, arémda manutenção predial e de equipamentos e a gestão da qualldade em saúdê, que serãoacompanhados pela comissão de Avaliação do c;Íato de jestao a ser celebrado.

. . 
Por sua vez, o gestor púbtrco do srstêrna Municrpal de saúde manterá as atribuiçõesindelegávers de regurar, mo1i16161., 3v3ti"r 

" 
.ontroirr a 

"trvürã. "rruria. 
pera oss, com oobjptivo.de Barantir a integrâridade da assrstêncra .nqr.n,olóiic.renciaÉ e pÍoduzirá oserviço dentro de critérios especificados no proceiso ie seteçao 

"-ni 
.ont,"to de gestão

dele decorrente.

A.OSS, atraves da absorção da gêstão e execução dessas aflvidades, terá comopropósito.que a gesta-o dos proghmas citados venham ; ,onRffi *"ttr" ,rntajosidade eefetividadê pará o Município, promovendo a pÍestuçao ae asiúÀnc-ia à saúde grdtuita aosusuários do sistema úntco de saúde 
_- sui ousewaao ;-à-ts;;;," no artigo 19g, daConstituição Federal, Ínciso l; e no artÍgo 7!, de Lêl Fedêral n! 8.080/1990, que fixa osprincípios do slstema úntco de saúde, bem como a L"r úunr.[.fi. 1.s28/2014 alterôda

o
;

,tl
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pela Lel Municipal nr1,539/14 e as demais normas lncidêntes sobre a matéria.

Para tanto, dentre outra§ drrctrizes, deverá prover servrço§ de assrstêncÍa à saúde demelhor qualtdade, assegurar a gestão melhorada n, o".ugo ios serviços de saúde eâtendimento integral ao usuárlo do SUS, no ámbfto i" .q"ã1, _*reto que vlêr e serfirmado; âvorecer a êfêtivâ redução dê formatiaaaes buiJcráticas e flexrbiridadeadmlnlstratlva na prestação dos serviços de saúdg rarn a" O-*.-riOa, dos princlpios queregem a admtntstração públtca, naq.utlo que lo, apíicav"tlimptfii a capacidade dectsóriado gestor da unidade e/ou seruiç! de saúde; rrprint",. uí ,Ji.à de gerêncra dentÍo da
::T:fã: "1'lilstrathrâ 

por objetlvoe onde pieponderai oiiesuraaos arcançados raceas metas pactuâdas; comporfer a dêmanda de âtehdimento na atengão brísica, bem como

;"r.H;,*":",":"ndlmento 
da asststêncta médrca ambutaioiÀi" grrrntl, . humantzação

31 AT[ôlçÃoBÁsrcA.

A.crlação e a ímplansôção gradatlva do Slstema único de Seúde (SUS) pode vir aser consrderada como uma das reformas socials mats tmportiites rea*zadas pelo Bras, nâúltima década do século XX e nos prlmeiros anos do século 
"trri. 

- '

O modelo de saúde no Brasll sofreu dlversas alteraçôes a partir da década de 1970,me,s.sua orgahlzação se deu ê partir da Atenção Básica, que é um conjunto de ações desaúde, no ámbito tndivldual e colettuo, que ãnvolve p.oiiçao, pr"r"nção de êgrâvos àsaúdê, diagnósflco, trâtamento, reabilitaçãq 
"'ori"ni"-r"' pelos prlncíplos dauniversaridade, da acessibiridade e da coordena60 ao .uiarao,lo rrncuro e continuidade,daihtegraltdade, humanização, ecyldad.e e p.rtictpaçao roit-J sle-tortatecen do a partir de1994 com a cÍlâção de Esratégie dê saúde da Famítia-

32 ESTRATÉGIASAÚDE DA FAMÍLN.

A Estratégia de saúde da Femírâ é enten_dida como uma reor'anr2eção e reorientâção domodelo asslstenclal, medlante a dísposlção A" uqrtp", .rf,ip?oiirrionais em unidades desaúde dtstribuÍdas em terrttórios oetimitaaos 
";ü.i"t;;;:"d; rógica de organizaç,oterrltortal, o espâço fístco da Estrâtég,a seúde daFarrria Juix, àã1..' meramente o espaçopolftico-opeatho do slstema de saúde, pass"nao i,;;;;;; no qual se vertfica ainteração poputaçâo-servlços no âmblto local . q*-i. ;;..1.;i; por uma populaçãoêspecmca, vivendo êm tempo e espaço determtnaáos, .;p;;Ll;;u, de saúde definidose que lntêre'e com os gestores das dis,ntas unrOaaes iresaJoiã, o" r.rlço, de saúde.Essê espaço apresenta, portanto,. além de ,r, ;;t_;;;' ;ométrtca, um perfildemográfico, eptdemlológico, administraflvo, t".norOcl; poiÃi.o]soctat e culturat, que ocaracterlza como um terrltórlo em permanente construção.

Assrm, com a necessrdâde de gerenciar e atender às demandas dêsse terítórrocomo êspaço vivo e com muhas particularldades, as Equípes de Saúde da Família (ESF),
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têm uma tendência Ínslta de crêsclm:nto, sendo que vâo se agÍegando ã elas profissionâlsde.dtstrntas áreas, cepazes não só de sátuctonai prJÉ;;'d;;;;de, mes também deordem política, socrar, curturar e econômica, possibiiienai u rnüÃriaro" aa assrstência, efortalecendo essim o SUS.

9..aI

33 FISIOTERAPIA.

A Fisloterapla é umâ ciência da saúde que estuda, prevlne e trata os dlstúrbioscinéticos funclonals lntercorren*s em órgãos 
" 

.irt"-", J'oiorpo f,rr"no, g.*O* poialterâçõês genétices, poÍ trâumâs e por doenças adquirldaa. 
-- --

sabe-se que as práticas Íisioterapêuticâs podem ser desenvorvidas em todos osâmbitos de AtenÉo à Saúde. porém, graças a aspectos d" ";;;; político-econômica eorganizaclonal, sua funçâo é pouco dlvulgada e subutillzada, uma vê2 que sua forma maistndidonal de atuação é centrarizada nas áreas curativas e reabiritadoras, vortaur. par" aipráttcas hospitaleres e ambulatórlas. em detrlmento do. noroi roãaor.rristencials.

Assim, ern seu processo dê trabalho na Atenção Básica, o fisloterapeuta devesuprir a demanda da mmunidadê reduzindo danos e agrãvos, com uma prática integral queperpasse pela educação em saúde, acolhlmêntq atendimentos indivlduals, gruios
operativos e realizando visitas domiciliares, quebrando o pandigma de ser uma prãflssão
apenas reabllitadora.

o flsloterep€uta deve, dêstarte, estar apto a planejar, lmplementâr, controlar êexecutar polftlcas, programas, cursos, pesqulsas ou êventos em saúde pública,
contribuindo com o planeJamento, â lnvestigação ê os estudos epidemiológtcos; pirticipai
de cámaras técnicas de padronlzâção de procedimentos u, ,.,:Au .oÉtira; 

'rv"tiar 

"qualldade, a eflcácla e os riscos à saúde decorrentes Je equrpamentos de usofisloterapêutrco. Para tanto, deve reafizar diagnóstlco srtuacionat, com revantamento dosproblemas de saúde que requeiram açôes de lrevenção ae doenias e de agravos à saúdee das necessldades em termos de reabilitaç5o, nn ar"" uáitrit, às EsFi realizaretendimentos indivrduars e/ou coretivos de prevençâo pamárii nas diversas áreas daFisioterapla, como cardioloBia, respiratória, 
'dermaioíu;ci;;;; 

neurotogia, ortopedia,pediatria, uroginecoloBía, geriatria, entre outras, dando §uporte de Atenção Básica comrespelto aos crÍtérlos de reÍerêncra ê contra referêncra estaberecidos pero Munrcípio;

:"-113:^ffr-a:lT:^e,ações.êspecificas de saúde rn"nt"f, 
"í-.i";unto com a equipe;oesenvorver eções dê reabirrtação e trafamento, prrorizando âtendrmentos coreiivosi,on:..t...: pertlcipar de grupos operativos, com objeflvos bem detalhados pará

resolubilidade das ações; desenvolver ações de promoção . ffiçao L.,:ae 
"m -nluitocom as ESF, incrurndo âspectos funcionais de todos os sistemas e óriãos, como conscrêncra eculdâdos 6om o corpo, postura, hábitos or"is, 

"m"."ncfã-q 
controre do rurdo,condicionamento físlco, entre outras, com visfâs ao autocuidado; acother os usuários quereguelrâm culdados de reabilitação, realizando orientações, atendimeniqacompanhamento, de acordo com a necessldade dos usuários e a capacldade instelada dâs

ESF.
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Diversas são as atrlbulcões do flsioterapeute, estabelecldas não apenâs pelasevrdênctas cientÍficas de trâbeth;s da pron..so n" Àt"iÉ;-rilil, ,"r,.roem de acordocom as necessldades dos usuários.

Assrm, atiüdades em grupos, em conjunto com outros profissionais, comoestftrté8ies de arttcutação com farm.acÀutico, d.;t* ;Ã;; ;;:; ,", construÍdas, paraatuâção dentro das prá.cas tntêEratlves u .orpf"r"iür"r. õi"m a.r"no, porém, é aformafo do profisstonal para as ãráticas de sariie coÊti;.:- 
- "- '

Deve ser deda âtênÇão a, esse fator determihante, pols pactueções sobreresolublltdade são metas a serem alcançadas. a vbão t, irr,.âãpr. deve mudar e suaformação deve ser baseada não em.esp;;rú;;;;;;; # 
"i.,"rl',',iL o" r"rde, pâra quea profissão se adapte às proposfâs do SUS.

34 esssrÊrucnrraÉorcAAMBUr.AToRtAt,

Desde as primeiras mudances rnfluencradas pero movimento brasleiro de reformasânitária, a dlscussão de como muaaro moaeto ass,í"r.,rii". ir,ir,zâdo otema da etençãobásica desaúde como uma questão estretégicâ.

As novas condições para â organlzaça-o das ações de saúde no paÍs concreflzadas coma regutamentação do Ststama rtni"o a" su,lá., 'li"-u;;;;; ;"r" crcto de disputâs,qualirauvamente disüÍrto. os princÍpios o.L"i.. 
"!p..i.i'oi" ,l,,"rraro"de das açôes,como quallflcadorês do dlreito soclal nascente, aa" "-ú"*r' que lmpulslonam. na

::Ír,1r-4:: 
dos serv.iços, a disputa entre o provime;t";iil; o básico do diretto à

;."il..;"i:,* 
um SUS para os pobres e o sus .oro ,r. prfittca pública integral e

Atualmentê, estamos em um momento prívílegiado no qual se constituem as âllançassoctars para que o alcance e a âbrangên.r, i* poritr... piur.rã, nlãrui"* ,"duzldos aomínimo. Nesse processo de construção a" sui_*r" páliu-àini"ãl 
" 

,nir"rr.t, oequactonamento do atendlmento à_demanda não.agenà"ãã J er'rãi.irl pan a qualiflcaçãoda atenção báslca e um desaflo alnda nao supendo]

A Insuficiêncra da rede básica e a rrgidez das suas programações tndicionars resultemem grânde e desnecessárla Drocura da populaçào 
-poi 

p.on,or-roaorros ou porambulatórios de especialtdades. Em consequêncr., * i"iUJiã, bástcâs perdem suaalmêjede condtção de locat onde se privilegtám o, .rrara* .iiiinuos e a credtbiltdadeparâ realitsÍ ações de promoção e protêção.

A lnstalâção de um servlço dê atendlmento médlco ambulatorial, reaÍlzado, em geral,em unldades acoplâdas às unidades baslcas ue saúoe, ii, pãirff-*" 
"roliar 

o acesso depacientes que necessrtam de atendrm*"lr.Júiã, l".i",iJrríã"-o* e estabelecer o

\
1).
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#l;#..p"o*"t 
pan as unldades báslcas de saúds ambulatórios de especialtdãdes e

Medrante êssâ atuaÉo, exrstem nírdas repercussões no dirêciohamento do moderoassistencíar do sus, em especrar, na concertuaçâo e prática da aiengao uastca de saúde,que passará a comriver com essas unidad* im.À"Àíriur'""tiJ 
"11" 

o prontooo*rro.

Não por mênos, é um modelo.lnovador de asslstêncla da atenção báslca criado pâreampttar e absohêr a demanda ao, urràaáiãil;ãJ; 
"ui,à* 

o" baixa e mÉdiacomptexidade, ganntíndo o enfoeue. do rtsco e ;-;;ilid;;" das a,údades depromoção' prevenÉo e assrstêncta à saúde nas úest. i.,n *rã 
"üetivo 

principar rearzaretendlmento médico sem asendamento pr*ro ir. opi.i.,,a.i-"riarr* (crínica médlca,pedlatria ê sinecotosia e obstetrícia), ; t;r;;;;;"'""rÃo*, ou da demandareferenclada da UBS.

4. EspEctFtcAçÃo Dos sEEVtços.

A prcsEção de seMços envolverá.tanto o gerenclamento e fornecimênto dosseÍvlços médicos_ quento o gerenctem"nto ao.oipo;;r#ffiii;, administrâüvo e deapolo,.com os funcionários públicos munlcipaf, q* üüar*""o local, bem como ogerenciamento e fornecJmento de servtços ae especialidJ"i'"Xr*ra"-se o segulnte:

tr eeutpg rÉcNtcA AsslsrENctAL:

Responsável Técnlco (Médico) - pronto Socorro

Categorial Médicos

- Cobêrtura de plant5o Médico 24 horas por dia, todos os dias, sendo 2 (dois)

:';#§;:||'rí].os 
e 1{um) plentonlsta notum"p.,, ri"iJrrã"ü nas árcas ràsprátórra

- serurço de medicrna de famÍria por Médico Genera[sta: 80 horas sêmanais,sendo 40 horas_em cada êqutpê de estratégta de saúde d; á;il -
- Serviço dê pediatrâi 40 hoos súanais- 

Fyço de GÍnecologla e ObstetÍícia: 20 horas semanais- seMço amburatorrâr de pstquratrta: somaiairÃiãüii" oo t 
","s 

semanars- serviço de atendimento méaico para atençãã il.i.-.i*Loai.r renerâlista 20

horas semanals. Obs.: plantões de 24 horas somente de médicos da emergência do
Pronto Atendimento Municipal,

categorla: Outros prof,síoneis - NÍuel Superlor

\

19

. u..,lreÍlida CosÍa

"yuente/IEHASES

a\?

§



ffiN

OÉ UN/4O
ô"

- SeMço dG Enfermelro _ sendo Z proflsslonals em escale de plantão 12 x35- Servigo de Farmacêuüco _ 40 horas semanals- SeMço de Nufficionlsta _40 horas semanals

!êrvtço de pslcologta _ 60 horas semanals

}*iço de Flsloterapla _ 60 horas semanats- SeMço de Terêpla ocupacÍonal - 30 horas semanais

obsênrâÉo: Todas as funç6es acrma com cerflfrcação de Responsablrdede TésnrcareSlstrada no det ldo Conselho proflssionel.

Gtêgorla! outros prollsslonals . NÍvel Médio

- Sêrvlços de Auxiliar AdministÍatívo (distribuídos em recepção, portaria,futuramento e outras necessídades do servlço). _ g0 ho;r;;;;#.
:, Técntcos de erfermegem _4 téc;ico, p... jorrrrar'riJt-, podendo ser40 horâssemanais ou em escala de plantão 12 x 35- Técnico de Saúde Bucal - g0 horas, sendo 40 hores êm cada Unidade Básica deSaúde
- Técnlco dê íãrmácla _40 horas semanais.

Técnlcos de RedroloEiã - 72h semanais serãô repartrdas entre os 3 técnicos,
l,T':.ld::: r 24h semanals para cada um, respeft;;;;;-a-,ir*à'r,o 

"n. 
,o o.Lel 7.394/95.

- Os valores a serem pagos aos profisslonais devem ter como referênciaos praticados na Íeglão de Santa Branca.
obs.: Entende-se por olântão dãs 07:00 às 19:o0 e das 19:00 às 07:00; de segunda-feira a domingo, inlnterruDtamente. Devem estar fn.frroi nerú vabr as obrlgaçõestrabarhistas: rnsarubrrdade, auxífio ã[menteçã", ,aia"iii-iã.,n", I aer"t, benefícros. APropo-sta deve §er apresentedà espectncand'o aetarh"J.;;;;;';;;.radamente todos oscustos.

y.. FLS o
2

oà

os custos indrretos com a prêstâ.ção deverão ser rguarmente detarhados, sendoque nos custos de plantão e especlalidades a"r"rao .ãar"iiclusos as obrlgaçõestrabethistasr tnsalubridade, auxíto itimentaçã", .;ú;;.t ;;r;, 
" 

demats beneflcios.Nos custos indlretos deverão estar lnclusos, alnda, serüços que complementem aexecução e melhorem a gestão do Contrdto.

A valldade da proposta será de 60 dlas.

5. tNDtcÂDoRES DE AVAuAçÃO / MTAS

51 PRONTO ATENDIMENTO

5.1.1. Manutenção funcionamento 24 horas por dja, 7 dlas por semana.

ClassiÍicaçâo de Rlsco

20
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fl::::i.*.i. 
pacientes com rtsco ctassiflcado por enfermeiro na trrasem.

ApllcaÉ'o da rotina de enfermagem_ na triagem: VeíÍicar os srnars vrtais/questÍoner as querras do oacie-nte/ a0il;;"i.'";J,ao,r i escara aeGlasgow / Saturôção de 02
/Gllcosimetrie Cepilar. Meta _ 1OO%
Dispon'rbllizafo de Manual de ClassiÍicação de Rlsco (vlrtual e ,ístco em boescondições) para consulta do proÍisstonal tÍledor.
tretnamento mensal de Classlflcagâo de Rlsco aos proílsslonals (mÍnimo:1treinamento por mês)
Número de paclentes Atendidos oelo SAML e rêspectlyd classtflcaÉo do côso(Apresentar plentlha com quantit;ttuo no relatóriode aii-vt;.d*i:-'

Ardculagão com Unldades Báslcas dê Saúdê

Número de Encamlnhamentos à Unidade gásica de Saúde e profislonaiscontra referencradores (Apresentar planilha com quantictivo * i"ratorio aeatlvidades) .

Númêro de pacrentes recebidos por referencramento da unrdade Básíca deSaÚde- (APresenter planilha com ouantltativo no relatórto de agvidâdes).
L"Íl .d" classiÍtcação dos paclàntes recebldos por referêndamento das
Y"'99tt Báslcas de saúde (Apresenter pranflha com quantrtativo no rerâtórrode atiúdades).

Ardculagão com Atengão Hospltalar

s.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

s.1.6.

5.r.7.

5.1.8.

qto

5,1.10, Quantidade mensal de pacientes encaminhados para hospitâlização seja por via
!.T9T :r. outrâ vtô (Apresentâr ptanitha com qu.iiirliiro no reratório deaflvtdâdes).

5.1.11. Aplicação de,,check llst', d! documentos do paclente antes da remoção peraservlço hospítalar.

Funcíonamento do serulço

5,1.12, Aplicação de quesflonárlo desaflsfaçâo no pronto socorro em mâls dê gO% daspessoas que procuram o serviço (pacientes ou hmlliare ).s.1.13. Avaltação de 100% das flchas áe ;r";;il;;;.;'ffi*,,runro .orrêto dasinformaçôes, clD ê encamlnhado. 
"orr.r"rài "-.o;;;;.""s.1.14. EstatÍsttcás do número de óbit"s q; ;;;;;;il;"oe (.Aprescntar

.".- planilha com guantibtivo no relatório de atividajesi.r.r,r5. Hrrxos, processos, protocolos, normes e rotlnas bem deflnidos na unidade eciêncra de todos os functonértos d. ,"id;;i;;;;;ar ptanuha comquantitativo reâlízado no mês-de exercirio no-r"r.to,iilaãitiria"a".).5.1.16. programa de inte'ração ae. trn-ctonlrtoi q,=anl-o;;;*i", para o prontosocorro e registro da anlicac.ãg 
.do programa llpi"i.it., ptanilha comqUentitativo no relatórlo de aflvidades).

zt

Sondro Andretti daCo
Presirdenle/IEHASES s
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Tet,t I0§tZ) 39?2-6620 _ Fax 39Z.Oiôi

5'1'',' Número de protocoros dê ur8ência e emergência rmprantados na unrdade maior

iàlr.rr.j.. 
l por mês com mais a" e0% o. ôli;',ijai., u assisteniiai

5.1.18. Notmcação de doenças e agmvos notiÍicávels em lo0%.

52. AMEUTÂTóRIO DE ESPECIAUDADES

5.2.1. Índlce dê AbsenteÍsmo menor gue 15%
5.22. Número de consultas médicas realizadas (Apresentár pÍanllhe comquanütatlvo reâlizado no mês de exercÍclo no relatorio de .iiriOrau.y.5.2.3. Número de atendimento realizâdo pelas equlpes neo méAlcas (Apresentarplanllha com quantltatÍvo dlscrlmhado, ,""iir"ao no ,e, de oercÍcio noreletório de atividadesl.
5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5,2.8.

Elâboração de procedimentos operâcÍonais que detalhem uma recepção e umatendlmento acolhedor dentro dr
rmprenrado no rerâ,il ;;,;*:":Io,'li::i:,ff:il:i quândo estÍvcr

Cep::itaÉo dos profisslona,s que râbalham no 
"rmf"tOrio com vtstas àexcelência no atendlmento à população (minfmo _ f por misl.

Elaborâgão dê protomlos de referência
Elaborêção de protocolos de contrdrreÍerênciâ
T:xa 

9: 
ãlta do paciente em seguimento (somentc consulta médica) N.e dealtas / N.o de paclentes em seguimênto

5.2.9. P€squisã de Saflsfação do Ambulatórto (Apresentar informação).5.2.10. Número de matrlciamento reatizaaos às equipes Je li"nfij eaíca.5.2.11. Tempo.. médio de espera para agendamento de consulta médtca deespecielldade.

53 METAS qUAUTATIVAS - TNDICADORE5 DE AVAIIçÃO

5.3.L Pêrfil de paclentes classlflcados percentualmentê e dividido por corêss.3.2. Resortado de avarração aprrcaoa aos f rol]]ffiffi;;::: crassrflcadores de

Elelco dos.motivos dê encêminhêmerto para as Unldades Básices de SaúdeApltcaçâo de KANBAN para número d" f,ára. O" pr.i"nt*., t."*rrro.o.tabulaç_ão dos princípals motivos de espera por mais de 24 hords,Avaliação mensal da retaguarda prestada pelo SAMU.
ra)(a de absentelsmo e não cumprimento de hoÉrio de médicos menor que

Taxa de rotàtividâde de profisslonal médlco mcnos que 20%,Gráu de setisfação em sêrvico de atendir".;;;;Jrá;;tor que 8o%.Revisão de 100% dos óbltoi oue o,

"on.iU"r"nao 
o.liito]i,ffiJ"lL ".o.r"r"m na untdade e propostrura de ação

s.3.3.
5.3.4.

5.3.5.
5.3.6.

5.3.7.
5.3.8.

5.3.9.

'+.nil0 Andretti da
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5'3'10' Fruxo de pacientes mantém o etendimento por crassiflcôção também após aconsulta médica.
53.11. porcentagem de lrs consultas da Rêde N,e de VaEEs dtsponÍbillzadas/N.-". deConsultas realizadas

:{.1J. lropostas de segurança na identlflcação do pactente
S.3.1!l. procedimentos operacionals p"Argo p"r" 

"Jomrlitàçao 
in+itu.ton"t5.3.14. Protocolo lmplantado para prevêngão de quedas e fluxo de notificação deeventos adveRos-

5.3.15. protocolos de cuidados paÍâ páciêntes com lesão por pressão valldados elmplantados.

5, LOCAT DAEXECUçÃoDossEÂuços,

Os serviços de etendimento médlco plentonlstas serão êxecutâdos pela
CONTRATADA na Unldade de pronto Atendlmentq jrnt, .o pronü Atendlmento de SanfaBranca, 

,loca 
lhado a praça Rul Bârbosa, centro, ,1"t.-.fa.i" ilranta Branca/sp, CEp:12'380'000. os âtendrmentos médrcos amburatá*r 

"1" 
*p".ã'iraade serão executadosnas Unidades Bástcas de Saúde, dos postos l, rr u nrnf no. ãíOeieiàs: Rua ,oão samuel deolrveira, n'26 ' centro - santâ Bránca - sp - cEp; rz:so-ooo e Ruã capitão constâncro, n.147 - Centro - Santa BrancE - Sp - CEp: 1238&000-

7. UGÊNCIADOCONTRATO.

. O prcsente contÍato terá vlgêncla de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por
lgual peíodo.

& REI.ATóf,TO DE ATIVIDADES PRESTADAS.

A Organrzação S0cial contratada deveni, ao término de cada mês, epresenterrelatório de a vidâdes, com a quantidade e detalframenb das ações e servlços,quantidade dê atendimentos feitos peros médrcos prantoiistas e e-speclatuaaes médicas,ênt'ê outras lnformações relevantes, além da rrestação de dntis-dos reqrrsos recebldosno mês anterior de exea,ção, devendo eíe ,"r ai"*rJo pii. Dlr"ro.i" Municipal de

Durante a vlgêncla do CONTRATO DE GESTÃO a COÀITRATADA apresentará à..NTRATAÂITE reratórros admrnrstratvos de desempenho .oi aai* suícrentes pâra oseu acompanhamento e avaliação, com ênfasê n" .o^p"ração doi resultados alcançados
:1, o, r."t", previstas, acompanhados de demonstniões aocument"aar 

- 

Jo,-Ji" N

!!:r#:ff ::Ji::[;Jriif ffi :l;?:l#'i:l;,.:;:11,..Tf; '"T:f I'J:::l""lXr\presente exercício o prrmerro reratórro será "on"rpona"nã"áiilJUü;;ü l-
emltldos em perÍodos colnddertes com cada quadrimêstre do ano civll, obseryadas asexlgências do TCESP por meto da tnstruCão ne g272g1a .."ruri;"J;l;;;; ã]gr;:'" - (\

\
2?

Sondro Andreilída
Presidenle/lB
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A CONIRÂTADA deverá apresentar à.CONTRATANTE ao término de cada exercíclo ê acadâ quadrimesrre do ano clüt. um reÍarório d" ;wid;il'de;thado s sempre quepossÍver' instruído com o respectivo custo unrtárto efeuvo piã.uãir.t .li .ontemprada.

9. MULTAS E PENAIIDADES.

A CONTRATADA estará sujeita às penaridades administretivas consignadas nos arrgos86,87 e 88, da let ne. g.666/93. sem prejuÍzo a.r.o*ln.çã", pirLas em seus ar,gos 89a 99, no caso de descumprlmento das obrtgaçOes contraiu;. --'^

10. sÃo CoMPETÊNCIAS/RE§PONSABII|DADES 
DA CONTR.ATADA.

XIl. Acolher os paclentes e seus familiares sempre que buscarem informaÉo e/ouatendimento;

7oZ lmplantar processo de Acolhímento com Classíflcação de Rlsco adulto segundoprotocolo de Classtflcação de Rlsco pNH, considerando 
" 

lã""UÀ.ça, do paciente quênecesslte de tràtemento imêdiatô, estabeiecendo o f",Lii.ii"ir.n atnvos à seúde ougrau de sofrimento em sâta especíÍica p.r. ,ri L,rúrà" ãr.,,nonoo atendlmentoordenado de a.cordo com o 6Êru de sofrimento o, 
" 

corid"d" o'oLo, deverá funcionar24 horas por dlâ, durante todo o
(PRoNTóA:+N;íürd; '""" u ano e com têmpo de espera preconlzado pelo mesmo.

1(,-!L RêãlizaÍ atendlmento e_ procêdimentos médicos e adequado aos casosdemandados à Untdãde, durtnte âs z4(vtnte 
" 

qurrrot i"ã, i, a,", ,"a"s os dtôs do ano.(PRONTO ATENDIMENIO)

lÍtt. Estabelecer e adotar protocolos de atendimento clínlco, de triagem ê de
l:o.cedimelt-os :dminístraüvos. 

(PRONTO ATENDTM ENio) 
-. - --

ruJ. prester atendlmento resoluflvo e 
.quallficado âos pacientes acometidos porquadros agudos ou agudizados de natureza clÍnica, e prêstar prÍmeiro atendimento aoscasos de nâtureza cirúrgica ou d" tnuma, eJr-iirirrll-"'", i..i"ntês e reali?ando ainvesttsação diesnóstica lnicial, deJinindo, .; ,;;;;; ;;; intessioaae ou não, deencámtihamento a sewiços hospitatares ao rnrlo. .o*p-fJilãui "'

ÍL6' Rêarizar consurta médrca em regime dê pronto atendimento aos casos de menôÍgravldade;

r0.7.
preste

legal;

Respeito à decisão do usuário em relação ao consentimênto ou recusâ nação de serviços de saúde, salvo nos casos de tminente o"rGo J;;;ra" ou obÍiBação

1{l&- 
_ , Garanfla do srgflo dos dados.e rníormaç6es reraüvas aos usuárros;1o9, Esclarectmcntos dos dtreitos aos usládor, il;"-;;;,ços oferecidos;

§

?24

'..,ndn Andrettida
Presidenle/lB
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1010. Responsabilldade civil e criminal pelo risco de sua etivldâdei

lOlL ResponsablllzaÍ-se, civil e simlnâlmente perante os usuárlos, por eventualtndent?aÉo de danos matertâis eTou moraL d;rr** ;. âÉo, omlssão,negligência, tmperícia ou impru_dência, d;;Ã;';;-.tos pràticados porprottssionais, subordtnados à enttdad" córurúiÀóÀÃ iir"lrL,r,r"nro o" rr*atividades;

lqlz Gdã.paliente deverá possuir.um prontuário com as informações completas doquadro clínico e sua evoluÇão,,todas deuiaam"ntees.rita., a-. forr. .t"ra 
" 

pr".trr,datadas e asstnâdes peto profissionat r*p.irlr"r p.i" riJ,i,rnin,o.

UI8. Os profissionals deverão 
_permanecer no |ocaÍ de trâbalho durante seuexpêdtentê, devendo estâr aflxado em qu.aro'ioi ià.'"ãn',n", nos sêtorescorrespondentes.

t(X4. São responsabiltdade exclusiya e integral da CONTRATADA a utllização depessoal para exêcução do objeto 
_ 
deslte .onr*",' i"ii,Ifa* os encergostrabathtstas, pranidenctários, socÉb, fiscais 

" 
;;;;;á.;;hantes de vÍnculoêmprêgatícios, cujo ônus e. obrttações 

", n"nÀrÀJ ffiese poderão sertransÍerldos para a CO iITRÂTANTE.

10,15_. A CONTRATADA se responsablllza pela total cobertura do plantão na ausênclado médlco generalista.

FLS o
;

ôê

1&16. Não utllizar e nem
de experimentação.

1017. Atender os usuários do SUS com dignldade ê respeito, de modo universal eÍgualitárto, mantendo sempÍe a quaild.oã 
". 

prot.çãJj"]l,i,içor.

1o.l& Justificar ao usuário do SUS.ou ao responsável, por escrÍtq as rezoes técnlcâsategedas quando da decisão a" 
"e" 

,"-.lrr.ia"'ã'r;ü;:. ato proffssonatprÊvisto no contEto.

10.19. Noüficar a COIITRATAhITE dê eventual alteração de sua razão social ou demudança de sua diretorta, esrdtuto, envlando a cofuTnaiAUfg no prazo de qulme
!1s! 9,:+ contados a parur da data.de ,"cú;;;h;Ã; c"âpia autcnttcada doCârtório de Registro de pessoas Jurídicas.

1020. Apresentar Ofício/Recibo/Noh Flscal nos termos dlspostos do presentê
contrato.

ÍI2L A CONTRÂTADA flce olrtgadr_ a fornecer a CONTRATANTE, cópta dossegutntes documentos de cada rnédico: ,f aúrrr", ii"inM; cl prova da

25

permitir que terceiros uflllzem usuários do SUS, para fins

Sondro Ândretti da
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nunp^a*.a"u.-^oclllglli6"ena#ií:f l':1.,_.*.rr,-ro-o*
Tet.: (0xr12) 3922_6620 _ Fax 3972_0iài-

regularidade com o CRM, atÉ 30 dlas após a contratâção.

IOZL A @NTRATADÂ deverá comprovar o vínculo de seus proffssionais atravésde contrato soctal, registro n.....;.tr. 
'ú;;;j;J.r,.t 

ã." 
"rpr"so ou o"contnto de trabalho em até 30 dias apo, , 

"ontãúfãá. 

"-"- ..

'n1- , . A CoNTRATADA responsabflizará por-quarquer cobrênge Indevrda ferto eousuárlo do stJs ou seu representarÍte por. pronirion.r .rpi"eião ou preposto, êmrazão da execugão deste contrato.

lo2d. A CONTRATADA devêrá participar do controle e regulagão dos valoresflnanceiros firmados no contrato.

1025' . A CoNTRATADA, guando da prestação dos serurços contratados, observaÉos princÍptos da igualdade, da dlgnidade da ,*;;;;;;'"utros previsto naconstituição, a ética e as normas de .onarài,"àJ.i.1., -"ã, 
. ,r" proÍrssão,sendo vedado qualquer ato atscrimtnatorio aol i..,"r* lür, sob pena dassançõês prevlstâs.

1026. Garântír o acesso do Conselho Munlcipal de Seúde aos serviçoscontràtados no exercíclo de seu poder ae nsca ff:açaJi' 
-- -"

1.A,,. Não utiliêr esse contrato-de Gestão, sem prévla e express3 aúort2ação dadiretoria de Saúde, em operaçõe3 ffn.n."ii", 
"r' .".ã,i*çaygaranüa em

::lHff, outro tipo dê obrigaçãq ,ou . p"n, l" ,ri-çei] in.rrrtru ,"r.kao

\,.,.".

lL OBRIGAçôES DA CONTRATANIE

íÍí Flscallzar a execucsô do Contrato de 6êstão, o que não fará cesser oudlmlnulr a responsab idade de Contratada il;ril cumprtmento dasobrigações esflpuladas, nem por quais dan.r, inrfu.ir" qrãni" a terceiros, ou porlrregularldades constatadas-

lXL Comunicar formalmente. à CONTRATADA, qualquer irregulaÍidadeencontrada na presteção de servlços, n*"nao-rn", qr",iao lio pa.tuado ness.Contrato de Gêstão prâzo para cor gl_la.

Í13 Apliaar as penalidades regulamentadas e contratuals.

1r.4 Receber, apurar 
" .-r:lrdo:":. eventueis queirds e reclamações,cientlflcando à CoNTRATADA para as d"rtd., .;i;i;;Lç;;:^'. k

t26

Sandro Andrettída
Presidente/IBHAS t&'
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U§ Efetuar o pagamento no prazo convencionado.

. 
Constatadas quaisquer lrrêgularidades nos serviços, assegurar_se_á aoMunicíplo o dlrelto dê ordr

pena r riades 
. 
a o;.,; .,,"i J T ;"i,fl^Hãi,',ã 1T:*;:"["fl :r;,'::- jTguelquêr lndehlzagão no caso daquelas não,"*, 

"ünaiJr. 
dentro do prâzo

estabelecido no termo da notificaçãL

tL1. Fiscallzar perlodicamente 
-os 

contratos de trábãlho que assegurem osdireitos trabarhistas, sociais e previdenciarlos aos traiain-a-ioie; e dos prestadores
de serviços.

fla A CONTRATANTE fornecení os materlals médicos hospltalarês emedlcâmentos a serem empregados durante a prestação aã, *rfç"r, bem como
os dêmais Íunclonários e corpo técnlco

tIl[ A CONTRATANTE forneceÉ a CONTRATADA todas as condlções e recursoshecessários Írmitados à esuuturd funcronar das unidaJeiue pronto nt"narm"nto.

12. D|SPOS|çõES CERAT§

o
2

x1

O plantão nas Unidades de pronto Atendimento será feito de forma ininterÍuptadurante 24 horas do dla por médlco presente nâ Unidâde, ficando vedada qualquerpossibllidade de plantão à dlstância. Os procedimentos do SUS reallzados pelosproflssionais da CONTRATADA na exeEução do plantão médlco seÍão revêrfldos em favor daCONTRATANTE. Considerâ-se plantão noturno os plantões reallzados das 19:00 às O7:OOhoras; Considera-se plantão de final de semana: pÍantllo de sábado das 07:OO às 19:OO e das19:00 às 07:@; plantâo de domingo das 07:00 às 19;00 horas e das 19:OO às 07:00segunda feira). Os profisslohais da empresâ serão obrlgados a atender os usuá rlos, queprocurârem as Unidades de pronto Atendimehtô , em câráter de Urgência e Emergêhclã 24horas.

SILVA

Saúde

ntrato

27
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PREFEITTIRA MT]NICIPAL DE SANTA BR.ANCA
cNPl 46.694.121l0001-81

Rua Prudentc dc Moraes, n"'93. CcDtro, SãDaa Brônca - Sp, CEp 123g0-000.
Tcl; lOÁtZ) 397241620 _ Fax: 3972_0104

REPASSE' AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAçÃO . COT.IT'ATOS DE 6ESrÃO
COIJÍRATANTE: PREFEÍÍURA MUNI TPAI DE SANTA BRANcA.
CONTRATADA: INSNruTO EENEHCENTE DE HAEIIAçÃO, DE À§$STÊN.A SOgAt, DE EOUCAçÃO EsÂÚDE - I8HÂ5ES - CNpr ü.421.üt1/0001-69.

PüBr.tco o1l2021.
OBIETO: 6E5TÃO E DESENI/OTVIMEÍ'ITO DE AçõÉS E SERVIçOS DE SAÚDE EM ESTRSTA COOPERAÇÃO
COM A DIRETORIA MUNIOPAT DE SAÚDE OE SA'rrA ARANú . SP, qUi Arrr.rOAr.A A ATENçÃO BÁSICA,coM sEBVrços DE ESPECÍAUDADES MÉDrcÁs e oe pnouro nrrrrroit*,r-r-rrrio E ournos, oE ÂcoRDo coMo DEÍÂIHAMENTo E As EspEctFtcAçõEs pREvlsÍAs No A E(o L

L Estamos CIENTES dc quê:

a) o ajustê acrma rêferido esteÉ suJeito a anáIse e Jurgamento pero Trrbunar de contas do Estadode São Pêulq cuJo trâmlte processual ocorierá pelo ststema eÉiÀir.",'-'-
ll podêremos tlr acesso ao processo, têndo vlsta e extratndo cóplas des mentfêstações delnteressê, Despachos e Decrsôes, mêdrântê reSurâÍ cadastramênto no iirt ,n" de proce$o Eretrônlco,conformê dados abarxo rndrcedos, em consonâncra com o estab€rrcrdo na Re'.rução ne 012011 do
TCESP;

!) aur.n de disponÍvels no proÊeri'. êretÍônrco, todos os Despachos e t)êcrsõss que vrerem a sêrto,Ílados, relatrvamente ao arudrdo procêsso, serão pubrrcados no Drárro oÍrcrar do Estado, caderno dopoder Leglslatlvo, parte do Trrbunar dê contas do Estado de são paulq em coníormrdade com o erüEo 90da Lei ComplementaÍ no 709, de 14 de 
ia_n:iro 

de 1993, lniciando-.e,'a panir Uc então, a contag€m dosprazos processuatt confioÍmê regras do Códlgo de processo Clühd, QlalqueÍ arterôção de êndereço - residenciar ou eretrônrco - ou terefonê' dê contato deveÍá sercomunlcada pelo lnt€ressado, pêttclonando no processo.

1. Damo-nos por llOnFlC,ÂDoS para:

a) O acompanhamênto dos atos do processo até seu lulgamÊnto Ílnal ê consêquente pub[caÉo;b) Se for o caso e de nosso interesse, nos praros e nas íormâs legais e regimentaií exercer o direitode defesa, interpor recursos e o quê mais coubeÍ,

ADVOGADO(S)/ Nr OABi l.)
Pelo presente TERMO, nós, abako ldenflflcados;

SAMTA BRANCÀ 26 DE MAIO DE 2021

GESTOE po óRGÃo PÚBuco CoNTRATANTE:
Nome:.Adrlano Marchesanl Lêvorln
CarBo: Prefêito Munlclpal
CPF: 184.989.978-95
RG: 22.963.7Li-o
Data de Nasclmento; lilfzhg7l
EndeÍeço resldenclâl complêto: Rua João
E-mall lnstttuclonal: gabtnete@sentebrân
E-mall pêssoal: gâbinete@santabranca.sp
Telêfone(s): (121 3972-6621

Pessoa, 294, Centro, Sant. Brân6 - Sp, CEp 12380{rÍX)
ca,sp.gov.br
.gov,br

Assinatu

Sondro Andretti do roOt,,
Presidente/IBHASES 1 i\§\u

FLS
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PREFEITTIRA MUNICIPAL DE SANTÂ BRANCA
cNP|,t6.694.12110001-81

Rua Prudcntc de Mora-es, n" 93, Centro. slnta granca _ SB CEp 123g0_000.'lel: í0:rr't?) 39724620 _ Fax: 3972_010i

ResDonsávêís úúe assinaEm o aluste:

PeIo óRGÃo PÚBLIco CoNTRATANTEI

Nome: Adriano Marcheseni Levorin
Cargo: Prefeito M unlclpal
CPF; 184.989.97&95
RGr 22.963.71+0
Oata de Nasclmerto I t7 l,,2l!g7g
Endereço Í€sldenÊial completot Rua João Pessoa, 294 Gntro, Santa Brânca - Sp, CEp 12380_OooE-mall lnstltúclonal: gablnete@sân tabranca.s p.gov.br
E-mail pessoal: gablnete@santabrâncâ .br
Teleíonê(sl: (12) 3972-6621

Assinatura:

Pêla ORGANTZACÃO sOCtAtl

Nome: Sandro Andretü da Costa
CatEo! Presldente
cpF: 730.290.849-49 - RG: 2.306.954 SSP/SC.h de Nâsclmênto:. Z4lÉltg7}
Endêreço rêídenclat completo: Rua Lãuro Linharês, 897, Bloco E, Apartamênto 303, Trlndade _
Florlanópolls - SC CEp: 88.03&002.
FmalllnstÍtuclonal: ibhâ @ibhases.org.br
E-mallpessoal: ibhases hases.org.br
Telefone(slr (48) 3

Assinatura:

('l Facultativo lGlr

§andro ÁndrelÍi do Cosla
Presidente/IBHASES

ando Já constituído, informando, lnclusive, o endereço eletrônico

36
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Prefeitura Municipat de Paraibuna
FLS

INSTRI.,,M§NI'O CONTRATTJAI- MERO I9/2MO QUE ENTRE §I CELEBRAM Â
PRETIITURA MUNICIPAL D[ p^nÂlBUsA/sp. pon rursnuÉnto Do DEpARTÂMENTo
MI.rNICIPÂL DE SAUDE, E A ORGÂNIzAÇ Ãô socl^L AssoctÇÂo DE ASstsr€NCtA
SOCTÂL E EDUCACIONAL LIBERDÂ D11 IBHÂSÊ, QUALtIjtCÀrlA coMo
oRG.{Ntz.ÀÇÂo soclAl DE saúng. plRA roruENTAR" T'ESENVOLVER E EXECUTAR.
EM GESTÃo CoMPARTILHADA, ÁÇÔEs E §ERvIÇos oe snúor NA *uNtDAD[i DE
PRON'I O ATENDIMENTO - UPA" I)lo ML'NICIPIO.

Âncxo ll - Pnry:am dc Trrbalho. rprcscÍtbdo pelr CONTRÂTADA no cll,írl. ncnto trlblico:
Amxo [Il - Tcrmo do Compmnrioo do Uro,

o',§

Pclo prçscntc imunrcnto, dc um lado a PrcÊitun Mrericipol dc PrraibündsP, Ítsstc sto
tcpí§úãttdt polo Prcfcio Muthipcl, o Sr. VICTOR Irf, C^§IIIO MtX ITiDA Códula de tdcrrilede nC n
28. I I 1.7É4 - ssPlsP c do cPF n' 251 .tt0.,lt&92, dorrvlm. dcfloínin dr CONTRÂ'|'ANTE, c d. qÍno hdo
O{r) ORGANIZAÇÃO SOCIAL ASSOCIÂCAO D§, ASSISTÊNCIA §OCIÀL E EDUCACIONAL
LTBERDADS - lBltASE cm CNPJ/IíF n' I 1.421.l3llo00]-69. com odqtço t Rua Joào Ambrósío dr Silva,c]9-!"i* lpirangl sro Jocü§c, Ír.stÊ rrs Í.prcscÍüde prx stu peidcnc. sÍ. s^ÍsDRo ANDRf,TTt DAcÍxtrÀ Rc nô l/R 210ó9511, c.P.F. ao 730190.t{9/49, doravenir acnorninea CONTRA'!'ADA. rc do ún
vi*a o qr dispõe or uigos 24 c 25 íh t.ei Fedcúo| no t.0t0. de 12 & rcr.ínbm dc l99O combiÊrdo coín r Lêi
Fldüi n' t.142, dc 2E d. dúzcrrlxo dc t990 e f.-ei Municipal n" 2.t72. de 2? de abril dc 2014. em cspecirl, o
arri3o 196 c sogui cc de Coruitriç& foderal c arr. 24, lnciro Xx,v dr t ci t'cdcrrl n. t.ó6ó. dc 2l dc junln de
1993. cooridLmdo o dosP.dto dÊ folhr,160? e rs *as dc julgarncnao, Fblixd. no Dilrio Oíicid & 5gr!.lo
do §lô P.ob 0S dG ntrüço dc 2010 c rinda crn conformidrdr-csn rs *ornur do Sistcmr único dc seúdc -NoB §us cmryudu do Minidrio d. s.údc - Ms. nEsol-vEll cclcb' o F.scnt. oolrarRATo DD
cD§rÂo. , r!Êí!nrÊ co[rtrR^T^çÃo DE ORCANTZAÇÀo soctr\L sEM FIN§ LI,CRATMS OA ÀnÉl
DA sÁúDE p^RA cEr-EBR^CÃo DE coNrRAio oe oesrÀo côúpan-.irúloi or urr
MUNICIPAI. PARÂ OPERACIONALIZAÇÂO, CER§NCIÂME§TO, FOMENTO E §XECUçÃO §E

^TÍvIn,rnFS, 
Aç'ÔEs E SERVIçOS DE S^úDE úrêdiürc rs scguimrs cláusuhs c cond(:õcs:

ct Áusul,e rnnrulnA -Iro oor.o

O prgrrc CONTRATO DE cEsTÃO ran por ot{c'to CONTRATAçÂO DE ORGANtiLAçÃo
§OCIAL SE.M FINS LUCN,ATIVOS DA AREA DA SAÚDE PANA CE.LEBRAçÀO Pr CCTNTNE«: OEcEsrÃo coMpARTTLHADA DA upA Mr.,NrctpAl. pARA opERACloNALr:ÀiÃô:
GERENCTAMENT0, FOMENTO § EXECUÇÁ() Dtr ATIV|DÂDü§. 

^çôES 
E SERVIÇOS Dt §AúDd.

A! .fivibdca oticto da Cc§lo COÀI.ÍR^TÂDÂ lrrto dct€ÍÍninrdls pcfi CôNTRÂ'ÍANTE dc
aoordo cm a sur noccseidadc c convçniêncir dunnr o dmner do Conmro.

O obicto eoorr!*trl creutado dcvcrt atingk o fim a quc sc dcsinr com elicicia c qualidade
rsltt tihs' áaítdÊúdo âi orrs csEbobcidls oo pqosêntc çrlntnto. no edíhl quc lhe anrecedeu e na pioçnsr de
tnb.lh d. coNTnATÁDA.
krftnh Prllcbo: Prn rrcrdcr ao dicpoero ncsc Contmo dr gcstas coÍnprdthede, es prnes ctabehcem:
L Q: a CG{TRÁTADA di?0c dc sflcintc nívcl técrr}p-rsi*arci.l, cip.cid.dc c condir;õc dc prcarça
do rcrviçoe çc potmiorn o maior nlvçl de qrnliddc rxrr scrviços soÍüfu conformc a cspcciÍicidadc c
cü*ç{gicrs dr daírrrldr.
lL Quc r CONTRATÀDA do o*ú cujeio a ncúum tipo dc ,rstÍiro lcúll Cu. irraprire ssu ritulü prn
Íirmr crtc Contrúo dc Gçüo corn e COI{TRATANTE.
P.Íapft §.t rdo - É prÍtc irúcsnntc dcats CONTRÂTO e devcrào scr rrspcitrdos:a) Áoêro I - o Telrc dc Rcfqêrrcia do charnurrcnto Éblieo coostrÍte no ;rocêrso rrtministrativo
I 7tól20 t t. de ondc oíiailou o pícs.núc c§Illrüo.
b)
c)
P.rljnh Tercclm - Arendiôs o intcrsssc público c visando aingir as Íráae pacnrodrs nr cx.cr!ção d.t
dç cootrtado, podcrão sÊr inrcridoc xlm rctriç<r a rcÍem giridoi poh CONTRÂ'IÂDÀ acarrçtando ulll
rccquiübrio cconômico-fi naneiro do CONTRATO.

cl,iusul.A sf,GUNDA - (»üeçder ç rcrpor..b&Hr&r ór cmrntrdr

Cantrc . P.r§6.;â - SP CÍP Í2zóG.frX, T"L (tzf t9zt-2@

(,

iuâ Hirliitâ, 20
p{"íaituaoo aihr..rp.goü.bí

\-§
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PreÍeitura ldunicipat de Paraibuna

:l Curgrh os requiritc srislerchis. agõcs e scrvigr:* que conremphm co*plexidadc que o UltÂ súeNrds;d) Dcrcrscer dííetlie enpal;cas, focotoc " 
procdirsnro* oprrmioÍsl-podrto (dPsl vrlidrdos p6«

gÊstorE§. rpmwdo pcb f§rrm«to dc §ai&l
a) M&tllÍ a atiYhkdc fsn contr*edr cnr ârncio*ramaltc 24 horcs ps diê c tdotr rçolhimento cnrn
pmbcaloí de chssifxrçlo dt ri*o;
Í) Crern os kilos exisr$e UPA eo.n visas à otimiryào da utili:açIor
a) Âsccgl,tú r dtr rmbul*orirt rryorsável, cmforrr€ protocols Íddicsit) Irrylaülr c irulmorar § rçõc* pnsvisrs m Ponric n'S29lGl!üMS de 0l dê abril de 2013, qae
a*ilsl§ s Pr§filtn Ntc,firl de Sçgrnarrt, do hciçnte. conrcraplrrdo, principalnrcrtc c implanraç*r úos
Núclçoa dc §cgrrrrr§r do Psinc c os hotosolos & §cgurançr do pacicnrc;
fl . Ot rytrsar turnmoe dieponibilizados peh orgrnitryâo sor:ial &writo ser qualificadoa. «xrr lubili§{o
druicr' Lgrl c rtgisüo rc! rrÉ0div§3 cofi9elho* dc ch§.re, êrn quaost*ivo eomddr.el pom o perfil da unridde
G os sÍÍilroc â rcrçm prc§ldo*:
J) Inírmrrá, scnprc gtr r.rlicit dr" o andanrarro dce scrviçor, p*ribitilando um perfeiro acompaúarnento
& sou dceovofufuncnto, botn csno &cilitart a 6scalizrso da *xocuçfu do otfto coairataeo. cm qu*lgrxr dia e
hüario,.prcraüttdo tôdo€ oc orck,ecimcatog devidos
f) Xerpoastitirer-r*iá, cxclusivemgrta pcloc cncrrgoe tnb{thistas prwidcoei&ioi Íiscais e csmcrçiais
rc*rlorl* de cntcgr do oài9. Tâsrb&r coí!Íão pof coÍrtr sxchtriyr ds ($Ntf,AIÁDÀ rodos x dcapesas
con viryolq po*rgcn1 cunboctfucl. pçdngb rcfriçõcs, hoípêd.CsÍn c tlds mris nccêssÉÍio à msiliasilo d€
pcmal pra pcrfeiu cxsçuçeo Ao oü:iAo srxrtfâLdo, êxêcts nog gr§0r çryres3arnêltê prwi:trx
I) hfot'tttrô t A&ninistrgo xblk» a oeonêscia & qua§oa frÀ oqr condig&s que posssÍn rtrr,sr ou
impcdir r ÊtrTsrô &* scrvigos coffiiadoq no toda oü óm panc. obacrl,r&i m prazos 

'fixrdc*, 
inclu*irr

Wúo *§ rtadid.§ a sêÍttn iom.dar visanrio À irrdiüa co*qão dr si&ryão. .tÇ foÍtro que nâo ocorra quc&t dc
cortin*idrdc lrr cxocuçlô dôs §.trviço§
i)- n§poí}üÊÍt p§l§ dso& dolo§{rt cu cllpxc. s&,roglô6 pêlos sêrrr êmp$êsüJô§ ou pÍspostss ü quâlqueÍ
üBllo. § bcns d. coN?§.ÀTÀNT§ ou dc lwiro6, atro erciuir& ou rcaüinao oo. àsü,*ritiaiaê"'por
cocb dG h.ycr fircâlt§,o ur rcomFarúlotc tts pclo Müicipb (lci t0?8/t990);rt Âss(lttiú ittt*grtl rffo{§âbilidde pek cxcclçIo. para a p«fcita c inintr ptâ rcâlir4ro dss sêrriçoàlo) Recpcitei c curnpriÉ rodc oe pincipir» c dirarirs do SUS;
0 MrnM condr:§ proÍisciml dc ecordo com o Codigo dc Micã Mç{icuql Âte{rdd roô u$&ios e *ry,çu, san eíe*rur rten xrm Íipo de cotmnça, com dignidade c cspeiro,ffi sltnpüÊ i +nllb& &r scr,l,içne pro*r&rr r prc*crved* a sogur§r & odoslr) Mutrâ o lmbittltE.rê fâb{lho {seka *didrs pela Dcprmnento Municipal de saide ou m Uniffic dc
P.lf$ryry ' UPA) sn pa'frirrs cordi;ões dc higislê e orpaniragto, dswrl&| noliliear c Í)ep*nanro*o
Muricipal dc §aidc an caso de ihr d6 higicrlê no rmbkítt€ e rúfro.

§kr de rçefansabilidadc da COISü{Â IADÁ. rldm @wlas ccnsrantcs da-r cspcciÍic4ltes tcnicas
GESTÃO) e das cstabchcidts nâ legebçiô{a*ro«os I, ll c llt, p.Ítcs ior.SnrrÍ.í dêsr. C(}I.{TRÂTO D§

refclsote ao §US, [-ci E.040 de 19 de raanàro de f990 , bcm como cs dcmais diplomes Íbdenil esaduais c
municipris qrc rêgsm * pfe§arltô crrrtÍ{taçâo, as scguimcs:
t) Çumpnr os compotnissoe contrrlsd§'. rclânds pelr qurlidado e rcsolutirirladc da assi*rErrcia;b) Devcni ÍnrnicÍ-sc çm cr[rFatibilidâde erm t§ oürigrções as*umid*, bcrn corno çom s§ condiçôes dc
hebilitsç§ô e qualiírcçâo otigidas;

r) À CONTXATÂDÀ grantini a quotidade e or oryeciÍIcrçôos tbg sçrviços ! sêrsm execEtâdo& durantc
todo ê peri{rdo &br.ngid{, pclo §ontÍâto e sin *l+brado c xr* rsptxlrúvcl fch rubcúituiçâo:

A C§\IIIATADÂ devcÍá inrplânLnr prwsso de Àcalhilrlents com Clrssifisâçâ$ de Riçco" idelttifie{ndo
o p.ticrlta qiaÊ 

'lêêlssítô 
da fauarc imodiato. cstbel*endo o pmarcial dc risr:o, rgmros ô **ú{ç eu E:§, als

sôfÍimsnlô em sala crpecítior poa al Uividede c sâÍstúldo *rdimcn(o ot*Ílado dc mordo corn o grau dc
so&irru,tto ôü s gmvi& do cr*r e sgus tamilixt*. rb!€rvrndo .g lsis ar vigor'. inclusivc o* c*gos
prufu&cia:
r) Dãcrá ainda obdoect ic nôma& dir$^irÍ:s clinicns e mêlhoÍs§ práticas e infonncs crn esp*irl
Í)cp.r{arnsnto Municipal de §üúdc. dn Minisdrio d. Sâúdê - MS, do Miíisárío do Tral»lho e
&gauizaçàn Müítditl d! Sl{d§ - ON§ € ounâs ãrtidãdcs e sociçdadcs çlc noon*izm as cspecialirhder
e§didrq salvc se ilcgêis oü fola do3 limi1çs dç$!. .oÍttaâm.

rcmprt, rr rtgns da lri Munbipal nó ?,872,â0t4. diÍsmês d§ l'ribtlrrl dê dom*s kix
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t) A COIITRATADA Íicr obrlgrda r nrlr§.ce, &rnnae todr a exccuçlo & coÍtntrdo, cín conp.libilkkdÊ
coü ls úÍig.ç0Ê3 por ch rggnrkhr Ê co{, rsda ts cordigôcs eo n"tit&r" c quaúncaçro ixigides noCturocso Piiblico.

l - D!Ít-ç!.. ro qrc Aat I rdrdr r:ilprolbrlord:
ll Cotlreaçno dc saviço* médicos corn plantoni*rar clínicos gsnenlistes eÍn plsn«\:* dê 12 (doi/r) h11çes
dia.c mitc ininrcmrÍxrmált (reuDdr a domirrgo e fcrhdos), scdo-0] (dois) rncd;c;rs t.Í|r ca4a planiào;
1f) fio poibifo oódico m doccüro médico rado pacirnrc I scr atcndílo;
I C.oolrÍ.§ro & uv(:oc & afenncimr cqn ptimocs Oc 12 hcrs (dozc) hons di&i.s ininrrÍ?üpr.fiGnle(1aq! r aanqqo' inchdw ftrieho), c.ndo dê 0á s''ftrrEiru no ptorio ooair c ot no ptrnrro ÀLirqc) Fica paibi<lo, COI{TRAI ADA rscc$Êr médicos e cnÍrrmcims cedi<k» pcla CONTR^TAHTL púra
planrôes no UPÀ a nlo act gu., divido a grànd. rurncÍlo dc ôtcírdioentos oercssite mais fumionirios que
c$ajam pr.§'i*§ ocate conlÍrto.
dl Comaçfo Ac rviçog dc frnn*êrlico prra p.rsrr scrviçô jruto . uPA, poí quârwh hqas scn11nâis.
a, - A @NTI^TADA podcá comprr E4ripúmcrtoc dr Prácilô inOiviUuai «EPi) ps1 oc furixúrrios da
lrPA c qr o+*rncno cmc4rociat Fra o eombcrc e covlD,.l9" dosdc qrn prwienrntc araotiardo pclo
DoprrEnaúo Mtnicid & s.irdo.
0 Aür*og oo ü$arlrs dG rodoo 6 modixncnroo qüê cat.jrm dirysrlvcb na upA (fomeidoa pelocmm) qrr rcjnr rdbc pür o hrüEro nr úpe. ,r,-prcccrifo nalizrdr pchr pooÍisrkxuis da
Unildc çuo u rn:diorwor o imrmo dc*fundor o ugdrio'&rcri csta contiaa rcbçfu poa.naa"t
Pch StJ§ c rre pmrooobs clhios procorizedos. Sc tÜo for obr.Ív.do o tr&nhe rimr dcscrio e a
OAuturauo MunktprÍ dt Srúd. vict r scr conrpclldo judicietrrcrrtc r fomcocÍ o nrcdicaarcnror'in$mo nao
prôooiaOo. podcri dcrosro de Conrraade
l) Aubrizrr e Trns&rÚrcir CROS§, dos rsuárioc om ncccssidrde de tratanrcoro fora do pcrfil de unidadc.
cütr vrga !GgúÍ.d. pcb CRO§S.
D §ma o dirpolibiliat s.rrtprc qrr sdLitrdoq cópiâ da frchr dc acndinrcnto, exrmcs, relafio dos
Fooodürcator c arcilàcir rrtizrdoo pclr ne cquipc nrÉdià
0 

^ 
CONTRATADA fict obrfurdr a çumprir a ciclh du]lnc ! vigaoci! do conneto, poderdo h.v€Íuúimm rllm dr qrúild. p.rvirtr.

D ln§i&b rc cürirsõct rbrixo lirtrdrs an até 30 (lrinÍa) dirs rpóc o inhio dlr .tivid.d.s e mg1rêhg
confrcnc lc§rsLçlo c rltsLnmt.çto v[.rrrcq lsslm como qurlsqrr oühÀÍ qlE venharn a sc toÍorÍ
hürlríE tG oüÍigÍeb ou HcsslÍb:
l. Cqni* dc Étio Médbt lctinico rcsponúvel):
,. Cmitsto d. VcÍifi..fe do óbirosi
3. Co.nirúlo dê n.üislo dÊ prootróÍiosi

I tmil.nlt Dir!úiz.. Clínic§, Notrnrs, Ro{ims aásic.s c Pmcodincnto§ €tn até dois mecer rp& o início
rb rtfuftbdc* dc sdo cur or rcgrinut procoitc:
l. CetanÍ ü dinarizoc rsrir*orcieis ne qurtidadc do etadinrcnto prsrado mc usrúrios" voltadas pja a
aago rohodorA rccohlivr ç hnrre
L. Inpbmoarrr ryõcr dc crdüdoc ô srrúdc brcrodal rrr dhÚizeg de bo.s prúffusr de atcr4So rcgurdo os

foc@ srgãidos pch CF}|, Miniúio dr S*idc c Orgarizrçao Mündíst da S;.úde (OMS):
3. Rcvlq c qirrüÍ, rDós r implartrçlo, ls dirariÀ clínices, nonms" Íotin r Msicâs e proccdimcnros.

!ry, $rG houvçr aiatõca gtr onvolvrm novls LcrrologiüÀ inçrlnrnto oü dcsativaçlo & scrvi:oe <ru
dt rtõGr rrr êín lurr org.rixlrünl:

A rccorlrec guc a contnuçlo é virculrdr ã) do Chanrrncnto Publico. ao Tcnno
dcRcftrêrchcrsua propoofa de rrebdho:

( Q{airqoor nr*nçe* ne Fsccdi[knros c rüirus d. fumion mcÍllo da UpÀ dev€rio têr a anu&nh do
Dcpartamcaro Muo icipal Dc Srúde.
t) Rc.liar lodos oú riãrdimcúos mfiicos rsr*sórioc dirpooÍvcl m usulrb. nlo ssrdo pcrmiride c
limiuÉo do ondirncnto por quasrrr clôl§uh coÍtsattlll ou outra ahg4àn.n) Rcalizr lcooUarhanarto nÉdico s todos o§ urulrior ern obrcrvalo. comptcr*nAo: úscrvlçào c
ovolç5 e prcscri@. solkitrçâo e vcrificüçro do rcsullrdo dc cxamcs (di:ponivcl na unidadc) c pol,cccr
a outr' clinkxs. grundo solicitado.
a) ilauor rccaolrrtwl tóçak», cmrdarada do s(wi{x} dos ,rÉdicos. Devcm scr cumpridas

- P.rrlbinr - I CEP I20
9írtcluràOpânhÍâ.sp.íôr.bÍ
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emanadas ed§ rcryodiyos ôrplo* rcsE*sáwis e ,is{Eliu*dorls dr üivid*de inertnle,
rqpo**rbilizmdo os pofir*io:uir pclos sôt s sss crn lodoc ês rrfl€etos ê seguindo cc prcceitos dc hunr*lizqão
d0 §U§.

I Comunierr e vigil&rcir ryi&ÍtiolóSi§& todos os cms dr aotifiqto comprtsôri! que ponmtura tcjm
«tirynortlcrdoc nr Uniddc.
d §c*sr*abilizeruc prx todos os &ru1 encaryos c o$rigryô.i ç«ncrciair. fi;cria sor:ia§ tdbr*ârio* cu
qüillqr$r orlros prcaixtoc na tcgirtçb «n vigur', ote .

ll - t{6 q!ç trçr rc bG.r.
f) Àünini«ná oc bcng móvcig ç inúvcis, eujo wo lhc scrá pcnnítido. cm çonformid* conr o dispqm
aog ttryçrdroe Tatttt§ de PcÍnitlfô d* uso grre dcvcrio dcfinir os rqponsrbiliLdcs da CON?*.ÀTADÁ, s!é
rs§íuige do3 bÉn3 rc podcr pr§ico, oo*fornri I t*i ?Ei2 ds 22 dc âbrii dê 2014.r.l) a pelrnicaao & §o dcrnd sat Í§tliardr.c rmdiee foÍmrliryIo dc tarmo dc pcrmissào dc urc espccifxo
ç dcÉcrnfoudo cmitiÚo pclo Oqcarm,*o Munkipal dr §aúdc, rFós ó.Êrlh{ÍBn& i iacr*inceçx rcfe*Co* a*
lcúrcl
ir) O tsao dc pcradslo do uso capçriricrrl o* btru c sco e*rdo & cçnscxa§& e dcfiniú at
Í§ro§3aHll.rtdes dr CONTRÂ!ÂDÂ querts à sra susÍds s mrt*@ão {qu? dcvcr{ scr fcira pela prÇfriturt
dc d r ccrcr:r m&[i{ros pctr Co&tbda cm pçrfçirac s§{disôe§;
b) M.Í&r.rrr pcrf.iis eodi@ m quiprrcrtos ê ir*úrrreaeis r€dido§.

m - §ó qa hryii tcaololh iitlrhlÚrçfo,
.) Oparicnti:rr *rviçs* & in&nnôtica som sisoru qrr coerernplc no míninro:r R{igns elç*fubo dr &rirsas c ehr do usrdrio;
o §mri;oe de rpob e rcleÉrhc gcrenciris:
r Brneo d. drdos d. RH.
. f,%ilro cldllieo do ponto doo linciooârioe inclxive dor médiea§.
b, §Õo cmsiderados eomo cqubito* minime do gisrctaa:
r 6snçIo dc infrna$ nc6's*h pul o reomprnhslçnto dos i*d&xdoes c*pecifrado* no Conir:io;. FeÊr s ir$ríf.§ conr oe §i§eüâ§ oliciaic dô Mhilrériô dâ Saúdc e de DEPÂRTÂ§{ÊN'IO MLTNICIPÀL
DS §ÀÚD§ qua sqi§ de füuÍrmcnio, quay rjrm da acomprlwncnto dc prognmar e:pccl§ffi c írgul&çüolc) A*ryurs ro DaPÂRTAM§NfO MüMC|}AL IIE §AÚDt o âccssô krüdfilo so §i*rra informrrl*,
ns pr$ m&imodc l0 mií&o§.
d, Âlirnalrrr c ditporibilizrr os siemrs dc infmnaçao dirpo*ri§lizados pclo Depanam«rro ds lafonÍlrtica
d6 Sfr§ (DATÂ§I §) ctxn c infonnrçõo* eomPlar5 rccrca dor scrviços prc«ados e procediísrros nrlilados,
dc fonne a cviter gloaas rb §iser Nrcioul dâ Âdiroriê do sUS.
a) hphmrr txdwuc c links rdcquadoe m pleno firncio*amento dn siscms.
0 DsYctlô sÇÍ uliliadss s eisemrs ofieiris dc informap ds Su§ indk{dos pcla D§PÂRTÂMLNTO
XU§|CIPÀL Df SÂÚD§ rkvan& fan at vtuúilizEr o rc*poiir.o proe*sc de credcnciúmrnts c lubiliâçàr. A
doqel.rn çIo d.l/rl{ sor crxnqse lu O§PÂRTÂuÊNTO MUI{te tpAL nf sÂúDÊ'
f) Dirpuibilia pcnrrrtuoltr* todr c qrnlquc documcf,l$s oü ks dc drd$ pera recssô irürtrim
dcr rditorir do Fodcr Prnblko^
f) fios tülorialdo a CíJN1RA1ÀI)À t adquirk rcrvigrx de intarret rcpo:sarxlo o valnr ao *fraralrenro
Municiptl & §ar&, des<le qua prcviaareakr au$riâdo por essr dep&tsÍTleÍlto.

IV - ltllcfula r dlirtrhr dl d*esl úrkú ds núdc r rerco obãr"rdo. e rplhdç por to&r lr
xr{odocartrrte
r) Udvçsalida&: é a §&üth d. dessüÕ á sa& a tndo e ça§ucr ci&âo pclo §istcms üni«r dc §aúrde.
b) k*gralidade; á o rxuhcciax*ro de que cada p.ssor ê um rodo indivisívet. i,raÊranlc dc
comwÍ&dc; *9 âçôcs dc lrfinoç&t gêçâs c ÉcupÊrôçâs da seúdc n& podem scr eooplnirasnblizadâsi
tnliddc* de s*údc. com sçus divcr:os grrus dc conrplcr,idrdr confiSunm urÍ sislotru eâfa de prssraÍ
iotogral.
c) §*uid«lc: é o princtpio de qrm o
ri&, scm blrrcirss ê scra griyilú&ios.

rqÊsss âôs sôítigx scjâ dcqx.ds ô nt;eesi& especfrca de cãdâ

20 Cêntro - PrôllI}r - §P CÊr t1r6o-0m Íel: (121 ]9,.-20&nuÀ
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d, Dcsc.írtÍslizrçfô: é a ndi*ribuiçfo das m*p<nsabili<Ldes qu.nto às 4ôas c :crv(ns de srúde nos vanos
aÍveis dc govrrno. fcdcnl, cstaduel e nunicip{ tornudo r ge*fo mris pónimo do cidÂdlo usrüi,rio..) Mmiciprlizrçlo : é um prsso irporfana dc dcscontdiaçfo, cm qrt a gr*to sc dcsloca do nívcl federal
c csrrdud psÍâ o nível municipel. lcvardo à nraint reryoasrUitiado m pílrnoçào das açôcs dirçtarentc
vohr&r psr reus cidadlas, "nr mcdids &) poatlwl. t:spoitlrú os limitcs cxi crücs no município-
0 Diúitdizdo: é um proccssô do rcsponsali lizaçlo cÊsccolc dr dcccaÍrtrrlizoçfo. em gue crda Di$Íito
dc Srú& passl e exercer pepcl dc gÊstL, dô Sisleíne rx) §.u teÍrilório.
s) R cgionalizaçâo: Dcíiniçlo dc ccpry griorüI c popuhçlo r scr ncndkL- C<rno csse poprlaçto rcm
dirçío r et acr*ro r todo tipo dc llcr&so§ 

''3isEllciris. 
o çonccito cavolvc trmbém s eÍticulaçXo idcrmunicipd

de rccursos à srrír& qúê SrÍ.Ítam essc direito.

A Comissâo dc Aveliaçlo c Açompanhrmcnto dr FjrccuçIo do Conüãlo de Ce3e. ,xm$iruk â
pch Pcfcio Muabipd. FocêdcÍá I r.aÍific.çto trfuooslnl do dcrenvolvinrnto drs íivid.dcs c raorno oürido
pch Orguizaçfo Soeid ccur a çlicaç& doe rccursos sob rua gcSlo. olabonndo í"hlfio circunsts[cisdo,?rrftnÍo Prtoeiro - A vctrifrcáçlo & q!.c trdl o '§Sí" &stl cllrouh, rcldiva so cumprimeflt0
diretriacs c mctas #inltas prn a CONTRATADÀ rtsrringir-rc-á ros rcsultadoÉ obtidos cm sua cx€cuçl§,itrrÉs dos hdirdors dc dccanpnho arbe lccidos. em confruÍo coÍn !s ÍDctas psctuâdas ecomt
çonmricidrdc no dcscnvolvirçalo drs ÍG§rccliv.r atividrdca or qrnis s€r&) con$lidâdos

f). _HkrücúizrCo: é a orgrnizryro do rco ro sis.rnr a porrir drs .çõcs dê Íêilçâo pirúria. roalia&s
pGlo_ccnbo dc saÍrdc, qrc dc,vc e«rr octuorndo prrr podc rcrolvcr s09ô dos problcmr dc seúdc dr popr$
o polrs çâcs dc aarçlo srmdüh c r:ci&ir ccn cãrnptcxU*c terolô8ic! crçsc.otc, quc * rcalieràrs nos
*rviçc ds rarylrdr do ospocialirladoÊ, c.lúÍos dc rcfcràrrcir lrrxpitris. -
ü .. ncspoxrbitizeflo: á r q*idedo do ÍliíÉms dc Siúdc'úv.ítcnrú rssrunir Ícspoosbílit|de pcloa
Fq!.T. § s.rôdc dc rru populç& ot indivíduo. l*ro irdice era qlc crdr cquipc de súde e erdepronl$t dcrycm sc rerpoarrbitizer pcllr açõcs c çacrmintramclror ncccssírioe pn iei. usrfrio. visando á
i.a9ao iúbgd f saú'de. lsro i*lui oc foblcrnrs dc rarúdc cokriva.
t) - ltulo: é r lipt'o p r crn5olcoc antc o uqÉrkÍo gi*ana dc seÍrdc,/a cquipc hceUo pm,íi*sixul dc
rúdc. Qnndo o vftrurlo é pcíaoorliz.do, ou scjf e c$riF csrhoce os t$rúioú" §crri f;ilirrcr ntr inraçro na
ccltlstilds a rar rmbir&, oa ranltrdor das S dc sr{rdc prúcrn scr 6vorccktoc. O mcsmo sc dri qrurdo o
rxttbopufÉo ro vincola r unr oquipc o poíisirxul dG siírd..
$ Rqslos hurrrÍt6: r& o0 píotirsion ir dc srude e sur rchçôcs dc babrtho.

Ct"lUSUr.f ffnCCInA - thr oDrlrçücr dr co,rrnhrtc

Prra a cxcoçâo doe scrviçoe ójoto do ptscntc coÍÍrio, e CONTRÁTANTE obrigr-se r:t- Prcra r CON{TX,ÂTADA dos ücbs r}cccssáÍios I exccuçüo & objcto dcoc coorato;
\ Proírrnar rc o§anuüo do Muaiclpio, nog ercrcfuloa srrtrcgrrc rtês m de assinargrr do p5ç3enr
Coart G Ílsr§ÍrÍ ocmfrisÉ, ms çlcnarm finuccircr cp*ifrcol prr! custÊ.r a cxccr4lo do ob}Ío
comort do rcodo aoÚl o 3isbmr do plgrtnqtb pítviío;
l Pcmriir o uco doú bo'tr môvcis o inóvsii. ülpdi.e l odi;lo de DGçÍío c cclêrçlo doc
1!Eg1çIp trúnos dc pêÍÍ'.i$ro d. l* r lcmprc guc uDr novr .$!isi9.o lhc for comunkcada pch
C. ONII^TADÀ dctd. qrr uorizrde prwiarncrtc pc'tr CóXfnfflfffn; '
* lnvcr&iar e rvdir or bcns rçfcridos no irem arrerirx dc*a ctáusulq mtcriormcntc I formali@o doseím d. p.raisrb dG txo:
t monlor&Í' mcdittte l|taüizrçIo gowrrunrcntal óscrvrdr o irtarçssc prirblbn, o ahrtemcnto dervidcrs$blioc prn rcrun cxcrchio ne Orgsizrçto sochl, ccnfonae o dirpcsir m Lzi.G . &§ti$Í, 3ctttF. g!ê trcóÍb c, m mínimo rnullrranfa e cagr;i.rrdo c as condiçõcs & pí€str{ào ê
rorviçc curtprovadar por ocrdlb dr $r.litiü{ro d. aniktldo conro'orgrnizrçro sociai pa1; *!ril*o * .mrn rlndr diepõc dc sulkiore nívol récrtico,rrsistcncial pan a orocça a otl.m 

"*trui.t.7: . cxÊoç& do prcscnre Cormrro dc gÊdfo càp.íif ú.. ltÍrvés da Co iisls de
Acmprúuanto, conr firbro m qrrbclcckh no prcrcnA Corruo-

CüUSUUf gUfnff - Dr orbtodcrv.B.

Rt â l{ü|titá, 20 CGntíD - PaÍaihlnâ - §P CEP 122@@ T"t: {tpÍ?Í"itur.Op.r.th.t. Íp. f G.. bí
{r2} 3974-2@
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Prefeitura lrtunicipal de Paraibuna

dr CONTR ÀTANTE c cncaminhrdos aos rrernbms da Comisão dc Avrlirçno c Acornponhanxnto
dl Exocslo do Cortraro do Crca0o êm tompo hábil para a Ítalirrçao ds rvâlirçao trimc$ral.
PrrlgnÍo §Gçrdo - A Csniss& dc Avalbflo c Acompaflh!ÍncÍto d! ExÉu§ro do Conrtto dc 6csào
refedda ncrcr cliusuh dcved clabaar rcletório scrrcstÍll. cm duag vias. soàre a avel§ào do desempenho
clontifico c t&nico d. CONI.RATADA.

oê

(

krtfÉ Tü!.he - Or rtbôrhc mcncirxrdoe rc cláusrh dcvorlo scr cacaminhados eo DS.rt rncnroItúa*rt Ô Sddc q,T po.g rcz frrl rs srur conridcrrçoct Fra lrbokliar a dccism do hcftiro Muahiprlm dr nnlmçlo d. qn li6crÉo d. cÍttkLdc conro Orgrnlá"fo Sai.t.

Cf.ÁUruU gUnfr - Ito srpülÚouo
A cr.eüçfo do F.cíc CürÍo !fi1 romFh!à polo Dcpotlrurro Muaicipal d. Srúdc,ts tÊílroú &G Coíarro ç pohr dü*ian dctrnides pcb d.eÍtdroro.

Ct ÁUgn"r stxrA - Do pu dc vllrdr

- O_prezo dc vigência do pees*na Crnfato será dc 12 (dora:) mcscr pn:rn, rpós dcrnnrtrrda I
dos oüjeaivoí c*dgicos c das orctrs cslrbcLcihs e hrvcndo concoàfnch dc elnbcs !§ pür6.

ft{ f .qg!t poc iguur c erccosivos palodor úé o linitc mlximo pcrmilido pclr lei, rcndo poí rcímo
ü*id e&hdc ürbb dr yi8Êocir-
lutr.h hlrrlrc - o mao dc vigàcia carnoul nto cximc r CONTR.ATANTE d. co$rymvaçto d.
ÍftÉtacL ê ttcusc oí§amcúioo prre a cfuivr oonrinukhdc da Wsrçro dor scrviçc ú excrcicirx
fnGüa .úsquÍrúca m dr rsrinúrt dcrr! coorao.
thqnÔ §.tudo - a CONTRÂTADA conrcçrrá scus traballos no dia 07 dc rbril dc 2010. às o-o5lxrras.

CIiUSUUf sffffff - De Roorror El.r..dru

Pch prcaeção doo s.ÍviíD6 ôjao dcsu CooaÍo. a CONTRATANTE ,rpssrÍá á
CU{TRATADA. m pruo c condiçõcs concurtos ncíc instsurn ítro, e imporrirrcir globol íúxilna c!Êirn d! dc
§t 3.O1.764,96 (ra§ milh0cs no$lott o un mil rtcccoroa c sG3srtr a qurto rtais c novcít c scis oigúa

poÍ üq a u F.|l rúrrà do vahr nrcrsl de R§ 257.ó47,03 (ôr.atros c cilquantr c sô mil
lGiÍadCt c $ra!í r c s.ro tair c oito conbvos) Erl:t dc,cúdo corn r Clóu$lr himein dc*c Contnto c
c§&rrrc c m.a.s dcúÊowlvidr Gllúê]cclhs ao Ptaro dc Tnb.lho.
hã$rb PÍbúo Do noomc gtobd mcncaonado no -qFr. dcsta cllusrtt o valor correspondcrue a estc
trgcbb foarcciro. oocrrri e rcguirlc dotrçIo orçamcnrírb:

Prrltl:rb §qrrdo - Os
ftuEeíro, dcsdc qrrc oe
CONTRATO.

ltctrrc Ílptss.dos à CONTR.AT^DA podcÍlo ser po( Gstr .plic.d. no rncturdo
rc*ltrdc dcssr rglicaçlo Írvcítam-rc. cxclusivrmcttc. aos objeivot do presc$te

fr*çirf Qrhlo- Aaurlmsntê. §c p!§ft)gsda esJe Conlralo" os velorcs
obrigltoÍisndrt rwi«or pela CONTRÂTAN'I'8. utilizaado corno bosc pare o
ryc fa opredo pclo IGPM (ldicc Gcnl dc Proços Médios) m pcríodo.

Púat1r$ Tcladlo - Os rccunos íinrrrrirog pünr s cxccuçào do objao do pcscnrc CONTR.ATQ DE
GESTÂO CUMPARTILIIADA podctto rcr ohidor mÕdilntc tnnsfeÍências pnrvenieúres do Pr:rJer l\rblico.
dorçücr c ooofr'üuiScs & antiladcs nriomis e c«rangeins, r§rxlirnentos dc rplicrçtcs «kls arivçs Íinancciros
da e§Dizaçao §oeial e do ouros Pcrrcnctrucg ro perrimônio grrc csriver sob aâdminisrnçio da Orgeniarção,
ftúdo"$a, rinda, Í*uhrdo cmmir_empr{*imoa ooor orgrnilmc nacironais e inçr*.*ionlb. acadã que ha;a
pr&L .rúoÍir.çIo dr CONTRÂTANTÊ.
PrrljnÍo Qarrfo A CONTRÂTÂDÂ dcvcá novir*enur os nücursor quc lhc fcrcm repasssdos
C0NTRAT.{NTtr em §oíü! csírl rta êpcclÍic, c rxclurivr" dc modo a $rc trlo 3aj.m conÍirndidos socr
rocunoc próprie da Or§lr:izrçe sochl CONTRATAD^.

neía cmlrío rrÍlo
rrqiuíe o Írcrccnauel

Cc ro - P.ràh,â - 5P C€P !2260{tr ÍÇl; (1t) l9r+2fiO

{ I

6âOL0l - Frdo Mrrtdpl dc §ridc
llJalJfüt 2rtT - nbrrtcrçlo 

^çõa 
D*rv. Sorcrr. Srúdc

.]J,9039 - Outros dc Tcrcci:or - Pcgor Jlrldicr

aua
pítfcthmopüribun!. sp.Bov.bÍ

\§
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Prefeitura *lunicipal de Paraibuna
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OITâYI. - Codlçüçr .lG pairüá§
PÊh p.cÍt*to doe serriçoe objaa dcsrc Conústo. r CONTRÂTÀNT§ rcfo*sad i

COIIIT*.ATADÂ" no pazo e o:rdiç§ls corsurtes m§aê insmmcnro, â impsíâociô globül mÁ'(im! êsimd. d§
n§ 3.091.764,9ó ttr& milbõ.§ nÕvsnu s utrl mil §axcílos 6 §aisêntr e $larm Ê4i* ! novÇnt! c scir o'*eno
ôa{ltrvôsl poÍ arl(}r . mr poga rrovés & valor mcnç.d dç Rt 257.6,1?,0E {&l,§rls c clnqueou e s.!e mil
§êi*trto6 e que{lr!& c sctÊ r.sis c sirü eâ{âvôsl scÊtpÍs de rsqdo com o cstabclçcido na Cláusula Pdnteií§,
dcsÊÉ Llntraio ç cof,forme rs lrrtrr dcsê$volvkla* e*ratrclecidas no Plano de Trsbdho.
Prr&reâ Êrirdn> Âs parcclas malssis Íxan ser{o pagas dó § 0f (iêSündô} diá de el{h rn&.
?rrfph S.Crrdo- {k remssss rnsn$is oôedçss!*} a sm crcnogrtrnâ fin§rssim opçrâciorul apmvado pl*
§ryrtxram dc Àdmini$rrçto ç §inraç§s do Município de Paraibutrs/§P.
frri*rrf Tstdro - & indi:rdatr dü útÍinro siíncstÍs d§ &xr sôrlrr arrliados no nrês de jgneiro do mo
süb§aSrdrE.
PlrÍfôe @rb - À CONT*A?AD^ fiea otrigada a ckur r rcr!$çâs o. Íbntê do ISSQN rlevido pcloe
píü§rdort§ & §csiçor pc cb conüa§dos, &risstnfu pra o Munieípio dc Paraihunq não r: farodo seai
apsiltô roí cSfulstiva e düseonirdo no rcpssa nursal,

CflUSUf,f lrlOm -dr.lt rrslo sÍrllBrl
O pc*s*e COh{TRâTO podçrá scr diudo, rltcredq pcrci*l ou totslirc{rc. môdirftre prúvíá

jü{ilicdtw p6 Êr§tilo, $rc .útsú r dcclrlç& dc iotsrss§. & ü!b*i I FaÍtrs ê rlcvcá ser autorizado pelo
,&&ibMrlliliFl.

CfÁIx}ltrI"A DÉCIilr -h pnrÍr{.o&corrr

0 acompanhlrlcrlts or§&n§rdÍidfinart§áiro scrá efetivado rrlrftrrlc s lei Municipal no 2,87f, rJe

A da. zlxil dç 20ld sn c&fmitidrde coa e dirssius e insnryõc* do Tribarul dc Contr* do E*rdÕ di §â§
kulo e por lrio da mqr rrnsal do tcktádo dc Prcsuçâo de Contrs cosrcnds or tnexÕ§:
r) 0morstntivo dç DçXcsls;
l) §canocscr*ivo & Fo$u d. P{rmclrti} do§ *rpreg&t' irrlurivç rnerlísosl
c) D.*troüsrrttvô dos crlcargor meid;;
d) D.msn3t ti?o dê Coffiarl$ô dc Sc*coa Juràtic.l
., Eahx* Firuactun;
0 Extte Btssário dc Cottt Conentc e Aplicaçôcr Fine{ccirâs dos rccursos reccbid*s, tâl t11§t1 dsl€ §ÊÍ
crçhçha psr rcocrbcr o rcper§a rcfer!ôte m §«o desro cantr$o;
Í) E*tgrr todrrs oó dôcrütlaúos *igidoe nar l**rrrções Nafirotivâs ds TribsÍel dê CsÍ{âs;
$ f,wqrr ot comprovurlcr dc pcgrrãrdôs ds §olhr dc Prgrm*to dos crnpregrdcr. inclusivc mcdicos c
d.[trris aaor8or, incl'r&le r rwr{úo dc imf}§Êes mnicipâis devidoet
0 Apí§ltàr nl*6rio co*r inf<xmrçõcr d€ulhrdru, aián doç rclrtoriog prwisto:i dc acordo corn
rquloc,lto§o da co{§üd! ê m pariodicidade por clr csraückci@ especielmonc:
l) Rsk§f., dss pooÍtxkr»ir dr Unilade rrryonrávcis pcle prt*rçlo dos rcrviçld" irrtulndo ssr fomrss|â §
titnl$o;
k) Qatsqrrt ollt is ilrfoínrçõcs qrx cl *rgfos municipair dc §ssatirdoÍ.§ jutgsrm rcl*antcs rokr as
f§{{.{õt3 do $rr/iF ç roürc I coqdição Íinarçin da cutr*adr"
l) Aprc§eÍtã e, óÍsls fi!Êdizrdoí, ÍÍr€§salmas&. Íslrtôrio ooiürldo rôdâ I docüÍr§rtrssis exigidr. rÍ,§
tumos indie& e scgrrrd. r rnslsdología rdo{.d, pcb §i*cnu de hfomaç:o Âmh}larorid - slÀ-sus"
;) ;{precr{x ro árgfu fisctliztdot, *xrsalmcntq íolh dc pagrmcots dc srlários. ern qur €.rRstert 1rli
pqgaürcttlo§ toô ,mfir*iooeis qe pr*enr ôu pÍ!3t§"rm §.rviços no âmbito dc Co*rreto-
r) ÁpÊnêúBÍ sI) org& fiscâlizador.
qu@o & *ras oári3rçõe* §bslhist!3
§firiçoÀ oô ,§§lit) ds Có.rrsll).

ÊiJâ Hrrrslü, l0 aett D' Plraelxlr . §P

Illeasahxintc, r'clcório dç aeidentas & tnbalhç s c{nnpr§!.âsiu$ dê
e Frevidmcidrir rclativas aos cmprcgador que prêstsú ao pre$trmm

a_) Â,nê§glta, s ó'QSo fiscâlizador. BiÍilêstÍeknentô, §s rehalritx das cnmi§iõc$ ess.lriliçldrs
dr pógina I 5 dc«e leirno dc rrfuÉÍeir bom coüio qua.lquêr ourrc rol*ório solicitado.p) fonrcccr os rrlddrios documenloÉ c infcmlçôes prwisroe" dc fonna clara quo pcrmitr a wa
a §att !filrodi{§na§.

I
pre{*ltur!6prta§rrã.!p. gsr,. bt

Í3! (r?l 39r4-20u)

nr leire "lt

\N

I :lI

$í

FLS



ôt
nf,

üÉ Uii/,(O

FLS o
4

Prefeitura Municipat de Paraibuna
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A rçs§i§o ô prcscttc Cootrúo obcd6ert às dispo3içÕes qmlir,as aor rrtigos ?7 a 80 da Lci
FGdÊnt t' t.666/93 e rlurçôe po*iores.
lrlagrô hbdm - Vc?ift.di qrnlqrcr hi$tcsc ô rcscisfo conú url, o podcr Lrçcurivo
pwldmirá a imodit rtvoglglo do rhqtto do pcmrisslo dc uso dor bcns públicoa. bcín co{rc dc $úhrrcr
0rr!0 bãtcficio üdo . COI{TRATADÀ nlo cúcrdo t Gntir.dc de direilo privrdo scm finr luçntivos àircilo a
qurhs iodenizrCo, slvo nr hipótcsc píwi{r Í!o § f do urigo 79 dr Lai n" t.óóó/91 .
fr*enf Scfrdo - A rcsci* dcsrc coarrao podort scr cíitivsdÀ
l) PoÍ !!o unilúGtrl d. COI{TRATANTE, m hipótcsc dc d!§cumprifl}eÍrio. por porle ds CONTRÂT^DÂ.
1t{ fllc parçiú das dlrsub qrr inviabilizem s cxêcuç&, dc scus otúaivcg c mclr pÍsyiÍrs oo pí!!.nt"
CThITRATO DE GESTÃO COMPARTILIIÂDÀ doconenlcs dr rú-EEíÊto, dolo e/ou culpe;
)) Por roordo core ar p.Í!B rtduziro ! EÍn&, tcrtdo sm vigr o iíterecrc públirol
c) Pd e uoilúríd d. CONTRÂTAI)Â m hipóaÇrc ds úlroí doc rcprscs dcvÍton pela CONTRÂTANTE
3lFtú r 90 (mvcntr) dhs dt ddr fixeda fn o prgrÍG'rúor cabcndo t CONTRATADA naiíicar r
CONTRATANTE, êür dÉcdanch mlnimr dc $ (novarn) dhs, infoíítr.tdo do Íin da p*rÉo do srvi:oc
ooarrnhc.
IlÍ{rú T.Írdro - A CONTRÂTÀDA tcri o pna núrimo & 90 (novcr*a) dàs. r conrrr d. drtr dô
rcrrrfo do Comao. p'e quitrr *ras úrigrçôcr ç pltrúr eüls * CONTRATÀNTÊ.

CIáU§UI.A DÉcIxA sBcuNDA - Ds pcnsdrdcr

A iaoü.€Ívioqia, p.h CONTRATADÂ, dc cllusula ou obtriS.çto cô.rstrntc d€íc csraglo e sãr§
Aeoq or do deyor ofitinado do norme hgrl ou rcguhtentl pêíincrtE, ilrroÍizfti r CúNTRATANTE
gnd& e pÉvir dcfcco a aplicr, car orda crro, as rrnçõ.s píüyi*as aoc rnigor ü, tó, t7 c tE dr l.*i Fodcnt
d tó6óD3 c dhoçôc pdcdcc1 coobia& com o disporno m ?1 ô anígo? da Porrrrir MS no l2t6l93, dc
26dcüüúo dc 1993. çnis -jln:r) Advêíretcio:
D Multi dc l07r eobs r prcda i*xocuteda:
c) St,sp(r§o tcltlPor&b dc ÉÍticiFÍ ê licltrçõcr G dc cootÍrtaÍ ooír s Adrhilistrsçào, por Írârn nü)
cryGÍbrr2(dob)üosi
d) Dccbrçto dc inidocftladc prra licitrr c cootrrrr com a A&ninistnçlo hírblka. anquâilo FÍdurllcm os
mditmú.tc.ÍrüiíaEt ih gni:Io or rré $ro r& proúroviL r rubilirflo.
c) Muhr por dir dc orro pur o inlcio dr aocçto dc trvi:oc I ,07o (um por ccnro) por dia sobrc o vakr
do Cooürb, d o n5rfum dc l§ (çiaze) di§,, rpóe o qrrc rcl oonsidcode irroxocudo mrri.
0 Multr polo dlcclmpincm da c[usuh cgrüed, ou das dirrúiçõca oonlid.r no insmírarto
cqtv(rÍóÍio: Q5?6 (mio poe curto) so,bíc o vrlo,r do conrao, por dh. aó o núximo do l5 (quinze) dhc. ryo§
o $r ral cooridcnda incercu{o pucid.
O Mlrha pç}o Dfo llandiríollo dt cvcnturis exigÊocies formubdes por rusponsável pclo rc*bimcnro dos
rcryigoc: 2% (dois poÍ o.n!o) ioüÍÉ o yrlor do ajusúc.
p Multr dc 20?ô (viar pa c$to) ô vllor lor.l & *usc póL rcscisâo por. culpa da CONI'RÂTADÂ,
háfr* &Laro - À &úpoai$o drr pcnrlídgs pelidrs ,rcalr clÍsuh dcpardcri dr graviôdc do faro quc
r mivr, cooskl.Ídt süa avallçao ne siür.ttro c circrsr*lncis o@ivrr an guc eh <roneu e dch será
íotílcúdr r @NTRÂTADA.
hítrú fcarado - As nnçôcs sfo indcpcndcatcs e r aflirç.lo de urar não exclui as dcmsis.
!úaf'lb TcrGüal! - Dr rplkr§o d8 pcÍltliddcs a CONTRÂTADA rcrá o pÍ'zo de 05 (cioco) dic
inü!ípoÍ ÍEU.ro, dirigido r Pcfeito Municipal.

q)
§.dc dr Unidrdc, qlrc dcverl m&tê-hs cm otquivo sta o Íirlr do pnrú do CoRü-áto.

vias aigiarir doc ÍrLtórios previsto§, apóe amlir*las e pelo rrr$o fiscal izador, or

CLÁU§ULA DÉCTMA PRTMTTRA. I}r rarcirlo

frftnO anro - A múltr dÊ $rÊ rra o c.güt dcír c[usrlla é dc 57o (cinco poÍ cG[lO) do vd,or nrnsrlcffi 3 :crÍ rpticedo rpós Fâi" nôriftcrçâo â CONTRATADÂ. devcÍ& (! m(rnlanlc sat
pgrnooto dovido an decorr&rch de cxeuçlo do obino contntürl, grrantirdo-lhc plcno diÍÊito dc

20 CeítÍo - Parrbír - CEP IRu!
píeíêituía§pànlbsu,sp.ior. bÍ

Íd: {r2l 39/r.i0m
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(hhb - Â irpciçb qualqucr das s&4õ€s astipüldls rcsta cláusula nfu elidirá o dircito dc a
TANTE cxigir ;ndmiaçIo irrcsnl dos prsiuíros qrrc o frto gcador da pcnalitladc acarrcrar psn oc

óÍgG gcsorcs do SUS, sans usslrioô o terccirco, indcpêrd€nr.ncntc das r:sponsabilkfades crimind e/ou étic!
do tsfor do frto.
Prr{rú Sulo - Rcconlpeg o dirrftos dr ÀeniniÍnÉo, qn caso dc rtrcislo adrrinistnrivr pecvisr. no ;rt.
I, dr Lri no. t.666f93.

CLÁUSULA DÉcrMA TERCf,IRA - IDb@çõü íreb

Paraibunr 0l de abril dc 2020.

- É dr ! ooüaütça por scryigco oértiooo ott qrúoú cünelcíncntrrt3 dr cagií6ncia dcvirtr ro
paciíra.

^,- _ , Sal p{oízo do rooçmlunenio, d. Íiscdir.ç!ô c dl normrtitidadc supbmontrr excrciô pele
@NTRATAIüÍE soôrc I crg do Fcs..rtÊ conffiq r Co{TITRATADA rçoodfr".. " pprrogrti*j dc
coüoL G ürôúiôác mrruin pa&iee dr dirt{o n:imd & sus - sisrcrn únho de sriaJ. oo"ira* a.lri rcdal rro toüylx] (td @nicr & sàírê] 6crôdo ocío $É i .hrrrçro docoiÊíriÉ dc 6h cffryctênçirs
mnrdivl ral oàj(o & utrlo ditiw. ou dc oorifrçto dirisi& I CONTIATADA-

- 
A,C9ÀIIR^IADA podocú r qqlçrcr tcrapo c nrcdkrtc juri§caivr opescnuda ro Dçprrtaçenro

Mnieipd da sddc c r Prc&lto Mmiciprl, pr,o,pc r dcvolçlo dc tiu m Podr i"úblico Municipl. cqio uso
ftrr r oL pcmttido c $* ú mrit s.i.rt nocir*ios rc cumí.irncnno des r*trs ncnçrder

Por fory do coíddo no.Ír. 49, hciro xxtl 0is tnrrnrçacs no 0ü2016 do TcEsp. oÍg,.i,'co
flÉiTqfcr proiblbdo aorrür prlmtc só tr grerl irclusiw pa rfini&dc, dc aüigcntcs ar orimiairo
|.Tet.itl,..* t r3EGi poIticos dos FodÉrs do municgio, dirigÊdc d. õgo *.,tO.Oo t"
AÚlthiítrCo Prública da nEatrr ccfrrl govúrlncntd oo irrpcctivo carjú orr c"múhÇiÍ, bcrn cqnop.Ís aú linh. Íçtt, cohbel on por efmidrde.

qlUSUf.r OÚCIDtr eUAxTÀ - De prbücrçto

O @NTRATO DE GE§TÂO COMPARTILHADÂ rorá poblicado no Dilrio OÍrcial ô E*do do
Slo Pürlo, nô pnao dximo do 30 (firü) dürf oooredoe dr dara dc ala rssimtro-

«rÁusur-r DúcmA e[rsír^-Do elo

Fb. .hib o F<xo do M,aicígio dr Pr'ihm - sp com rsnúnsi! d. quesur outro. por mris
pttvitqhdo çc sqia' p.lr dfuink sris{rg srçscs aiundar dccc cont rúo. qrr nro nrdecm scr rcsohidrsp.bp.Í6ü
. E poÍ GúrEm jlltüú c curtraadrs, .ssirEn o púesê'as cültrúo enr 02 (dur) vhs de iglrrl tcor ctcllÀ rll pFronçr ôr tccfinmhas órixo,

hcÊitura Municip.t dc PareibüÍu
CASSIO MIRÁNDÂ Prefciro Municipel

Crxtratada Libcrdsde * lRllASf,
COSTA Pr:siêntc

.ç
pclo umprnlunento o Fisêâlir§;ão

E

NEIDE TO Direiora do DMS

- Prrabt'tr -SP CEP I

fl l

píaÍatúropârilh,tà. tp. gorr.bÍ
T.d: It ?080
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Prefeltura I de Paraibuna

ADrrAlíElÍro Âo apla_.Inatro s lra*o orucntÁRlo Do crr§l^líE!.To pUBLrco lrlírarlt, nxrE3filTr rofrôCwso eoimusrr.rüvo !t ]r,súr1ià:--

Setor Contratos
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§EGt ND^ - RATTFIC^ÇÂO DAS DEi{^I§ CLÀUSITLAS

Fim crpcmanc red.3 ods et dandg clúEuh., oüÍigrçô.s c cmd(Écs rnEríoÍmcnL
pGrndü lto itrrtrrE 6 aisis.t

E! por 0üül dê roo.do coatt s ClluÍrlrs G cadir;õce {urtdr1 &rnm o prcscntc tcnao dc rditríncnto
on 02 (âlrr) vb dr if!.! t!or.

Paraibuna, 06 do siril dc 2020

,"=<
Municipal de Ptribuna
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Prefeitura À{unicipal de Paraibuna

Setor de Contratos

- PREFEITURÂ ,r/iUNtCtPAL DE PÂRA|BUNA
de Cassio Mirânda

Pr o rr^unici

óé
?,t,

1' TERÂÂo OE PRoRRoGAçÃO CoNTRATUAL QUE
EI{TRE SI CELEBRAA{ Â PREFEITURA TÀUNICIPÂL DE
PARAIEUNA,/SP, PoR INTERT^ÉDIo Do 0EPARTA$ENTo
fluNtctpaL oe slúoe, E a tNsITUTo BENEFTCENTE DE
HABITACAO, DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE EDtrcACAO E
sÁuDE - tBHAsEs, quALrFtcAoA coráo oRcANtzaçÂo
soctAl DE saúDE, pARÁ To ENTAR, DEsENvoLvER E
ExEcuTAR, Er GEsrÃo cor PART|LHADA, AçôEs E
SERVIçÔ§ DE SAÚDE NA 'UNIDADE DE PRONTO
ATENDü,IÊNIO . UPA" DO 

^{UNICIPIO.
PRoRRoGAçÁo ao coNTR^To oRtctNÁRto Do cHAmA {Exro púBuco No ooo2/zote, DtspENsA DEllcrrçÃo No o2lzo2o, REFERENTÊ Ao pRocrsso lonntsrninvo No r78612019, coxrRJiro-t ctzozo.

Peto PÍesente instrumento contratuat, às pôrtes, de um lado, PREFEITURÂ tluNlclpAL DE PARA|BUXA,pessoa juridica de direito ptblicô interno, inscritâ no cNpJ/rúF a" 46.6a3.471laftr,r.iz, tni.|"igio ert"orutisenta, com sed€ nesta cidade, na Rua Humàitá, zo. centÍo, doravante simplesmente 'dênominada
coNTRÂTAxrE, neste ato devidamente rcp( írt$a sçt! .Hêiro Municipar., 5r. vrcroR 

-ot 
clssto

ÀtlRAllDA, brasiletÍo, soltGaÍo, Admtntstndor àc Énipí*as, xrtator ol cédua tL ia-iio"õ i:. 28.111.766.
4 ' 5SP/5P e lnÍcrlto no CPFII{F sob N'. 251,Str},48S.92, residertte nâ Avênldr D... Llncoln F€{tclano da sttva,
02 -' centro, nestà ctdàde dé paÍdbuna/sp e, de outro lado, lt{irrruro sexertirn DE 

-úIfp1çaq, 
9g

AsslsTENctA toctÂl, DE Eoucae^o E s^UD: -,lBHAsEí coÍn cNpJ/*rF n" rr.lir.õi7út-ó9, com
endereço à Rua sêbasHãc Furtadô Pêreir., 60, AndaÍ 7 - sata 7oa e 705, Bairro Blrreiro, são dÀlsc,'^*iu
31"^::?r1_:1t+.por sçü prÇi&inte,.sr, §AxDRo ANDRETn D co§TA, RG n. 1tR 230ó9Sr, C.p.r. n.
t3o'290.u1-149, dorôvlnt€ dcnorniruda €OHTRATaDA, tendo em vlsta o que dhpô€ os anigos ze i 25 dô Lei
Federôl n. !:080, de 12 dr rdembro dâ l99O €ombinado com ô Lei Federat n ti.t<2, ae 2ã de dezembro d€
1990 â Lei ilurikipal n' 2.872, dê_ 22 d€ ãbril de 201,í, em especiat, o artigo ,9ó e sêgdntes da iomtituição
Federat e an. 24, tnci5o )«lv da tel Federat n' s.{q, de 2t de junho de lçca, coÍEiãeíando o d€spr<ho de

tLllt,-4@ "..ltas de.iut8amento, publicada no Dtárlo oticiat ib tstado do Sâo pauto 05 de maÍço de 2020
e ainda em conÍonnidade com as Normâs do Sisteína Únko de sâtlde NOB StjS emanadas do rt^inisterio dasaude r'rs, rEsoLvgh ccreÕrr o prçcnte cô{ÍRATo Dt êEsrÃo, à}ê;À" -aô}nRÂiÀiÀó 

õigl91ltlzAçro soehL sô{ flNi LtrcnÁnvos ú rú un-srilDE, ,Ai,{ TELEBúçÃo od iõNrnaro or
GEsrÀo_co*rpARrLnADÂ DA ult t{!çrpf!, pmr oprmõrúÀrzrçÂo,-eã1Nã'rilreGo]-romrHro eExEcuçIôÕt ATtvtoADEs, AçoES E sERvtços or sAtDE, medrinte as seg:trnta itáusuus JcoúçOes,

cúu$nÂ pRtn€lRA - Dos r**zo6 oe execuçÃg E vlcÊ*o r Do vALoft

. Nor termos- do iociso tt, do ànigo 57.da-tei gó6ó/93, íica prorrogado o pÍezo de execuçâo dosseÍüços em mais 12 (daÉ, meseà, nos termos da Ctáusuta Sexta do contratoiçffOafi.

cúusuL sEGUNoa - úlr§{ÇÂO DAs DErilAts cúusulÂs

Ficam exprelsàmente ratiíicadâl todrs .s dqnais €láuíJra!, obrigàçoes e condiçôes anteriormentêpactuadàs no instrumento originât.
E, por estareÍn de acordo com as cláusulas e condiçÕes aiustôdas, Íirmâm o presente termo deaditamento em 02 (duas) vias de iguat teor.

Parâibunà, 24 de maÍço de 2021.

t.
ORGANIZAçÂO

,,/
NAL LIEERDADE IBHASE

5andro ti dà Costa
Contrâtâdà/

Tel.: {12) 1974-20
Rua Humaitá, 20 Centro - paraibuna . Sp CEp 12.260-000.
E0 Ramat 247 Fax (1213gl4-fi10 - E-mait: contratosOparaibuna. sp. gov. br

Site: www. paraibuna. sp.gov. br

N.



2'TERT,IO DE PRORROGAçÂO CONTRATUAL QUE ENTRE
5I CELEBRAA{ A PREFEITURA A{UNICIPAL DE PARAIEUNA/sP, POR
INTERAAÉDIO DO DEPARTA ENTO MUNICIPÂL DE SAÚDE; E À
INSTITUTO BENEFICENTE DE HABITACAO, DE ASSISTENCIA
soctAL, DE EDUCACAO E SAUDE - |BHASES, QUALTFTCADA COráO
oRGAN|ZÂçÃO SOCTAL DE SAúDE, PARA FO^{ENTAR,
DESENVOLVER E EXECUTAR, ETA GESTÃO COMPARTILHADA,
AçOEs E SERVIçOS DE sAÚDE NA 'UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO - UPA" DO A,IUNICIPIO.

PRoRRoGAçÃo Ao coNTRATo oRlGtNÁRto Do cHAl,tA^{ENTo púBltco N. ooozz0í 9, DtspENsA DE LlctrAçÁo
No 0212020, REFERENTE AO PROCESSo ADI NTSTRAT|VO No 1786/20.t9, CONTRÂTO iSIZOZO.

Peto presente instrumento contratuat, as partes, de um [ado, PREFETTURA rÁuNlclpAl DE PARAIEUNA, pessoajurídica de direito pÚbtico interno, inscrita no CNPJ/MF n' 4e.643.474/omt -52, tnscriçao Esiaáuat isenta, com
sede nesta cidade, na Rua Humaitá, 20, Centro, doravante simptesmente denominada C'oNTRATANTE, nesie ato
9e]iga.ments rePresentada pêto Prefeito Municipat, sr. vtcToR DE cAssto MIRANDA, úraiiteiro, sotteiro,
l9mllistl9gor qe EmPresas, Portador da céduta de identidade N" . 28.1 1 1 .766-4 - ssp/Sp e inscrito no cpFlMF sobN'. 251.880'488-92, residente na Avenida or. Lincotn Feticiano da sitva, 02 - centro, nesta ctààOe áe paraibuna/sp
C, dE OUTTO IAdO, INSTITUÍO BENEFICENTE DE HABITACAO, DE ASSISTENCIA socíAL, DE EDUcAcAo E SAUDE -
IBHASES, com CNPJ /MF n" 11.421.131 t OOO1' -69, com endereço à Rua Sebastião Furtaaá pe.eira, ã0, lndar 7 - Sata
7qa :705, Bairro Barreiro, São Jose/Sc, neste ato representada por seu presidente, Sr. sANóRo ANDRETTI DA
çOSTA, RG n" 1/R 2306954, C.P.F. n' 730.290.849/49, doravante denominada CONTúTADA, tendo em vista o que
dispõe os artigos 24 e 25 da Lei Federal n" 8.080, de 12 de setembro de 1990 combinado'.ó, u l"t Federat no
8.'142' de 28 de dezembro de 1990 a Lei Municipat n'2.872, de 22 de abrit de zOt+, em àspãcia[ o artigo 196 e
seguintes da constituição Federat e art. 24, lnciso xxlv da Lei Federat no 8.66á, de 2i de junho d; 1993,
considerando o despacho de fothas 4ó07 e as atas de jutgamento, pubticada no Diário oficiat dá Estado do São
Pauto 05 de março de 2020 e aindâ em conformidadá cãm as Nãimas do sistema Oniià áà ú0" - Nog sus
emanadas do Ministério da Saúde - M5, RESOLVEM cetebrar o presente coNTRATo DE GEsTÀo, r"t"ifiã
!9II!1I1ç49 DE.oRGANTzAçÀo socrAL sEM FINS LucRArivos 'DÁ ÀRú ór srirói, 

-p-rni-ZíÉámtÀci 
rjÉcoNTRÁTo DE GEsrÃo CoMPÂRTILHADA- DA upA MUNtcrpAL, pARÁ opERlctoNaLrzÁçÀo, c enENc tArvlENTo,

FoMENTO E ExEcuçÃo DE ATlvlDADES, AçÔEs E SERVIÇos DE sAÚDE, mediante as seguinie'i ciáusuús e conoiçoes:

cúusuLA pRt,úEtRA - Dos pRAzos DE ExEcuçÃo E vtcÊNctA E Do vALoR

Nos termos do inciso ll, do artigo 57 da Lei 8ó6ó/93, fica prorrogado o prazo de êxecuçáo dos serviços
em mais 12 (doze) meses, nos termos da Ctáusuta Sexta do contrato l9IZOZO.

cúusuLA SEGUNDA - RATtFtcAçÂo DAs DEl Ats cúusuLAs

Ficam expressamente ratificadas todas as demais c[áusutas, obrigações e condições anteriormente pactuadas
no instrumento originat.

DeporÍomento Municipol de Admtn s

DivÍsôo de Gesíôo Adminislrolivo

rem de acordo com as ctáusulas e condições ajustadas, Íirmam o presente termo de aditamentoE, por esta
em 01 (uma) úa.

paraibuna, 07 G abdJIÊ202,?._
vrcroR oE cAssto }Eá#"jc!"=E-:

Mt RAN DA: 25 t 88048&2ffi1#==
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNÁSANDRO H?*ffi*,r vlctor de cassio ,rtiranda

lI?ITr-?t }:fitrffi' PrefeitoMunictpal
COSTA:730290 5jl3ffir-tu
8'{;94s #HÍ*L-.,*

tNST|TUTO BENEFTCENTE DE HABTTAçÃO, D

Sandro
E ASSISTENCIÀ SOCIAL,DE EDUCAçÃO E sAÚDE - IBHASES
Andretti da Costa

Oí UN14

FLS

()
ô,

o

Contratada

a ffi#*tro do EsÍôncía Turístico de Paraibuna

o5

Ruo HumÔitó.20. cênlro. Pôroibtr]o/ sP 'cÊP 122óo-00o Tel.: (t2) 3974-2080 wotsopp ísomenie wotsopp) 12)99/11-41/9conlrolos 4,poroibuno,sp.gov,br
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PROCESSO ÂDMlNl§TRÂTlvO N' 190712{12l

coNTRÂTO ,ll/2021

.-.",r[t,,,,,,
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dc

dc

de

PRIFEITI.IRA MI.'NICIPÂT, Df,, SARAPUÍ
}:STAIX) DE SÃO PAUI,O

T]:R\,l() DF- C()L^B()lt ( 
^(' 

:|l" 02/2021

60vlrHo M IPÁL D! t^t^?ui

Temro de Colaboraçâo que cnlrc

celebram â Prefeitura MuniciPal

SaÍapui e Instituto Beneficcnte

Habiração, de Assi*ência Social.

Fducsçào Saúde (IBHASES).

^ 
CoNTRATANTE PreÍcitura Muntclpal dc sarapuí, Pessoa Jurldica dc dircito públi('o ilrcmo

devidamcntc cadâ.strado no CNPJ do Ir'{li §ob o no 'í6.6-1'1.34 I ''0{r() l- 10, com §c{'c administrativa à Praça l3dt'

Março, n" 25. Centro, nesta cidade de Sarapui, Dstado de Sôo Paulo - CEP: l8-225.000. nesle ato. devidamenle

represurtado pelo seu Pretêito Municipal ern exercicio, Sr. Gu§trvo dê Soü.zs Barros Vielrs' brasileiro.

porrador da Céduld de Ídcntidadc RC n" .13.625.506-6. inscrito no CPF sob no 3l tl.'126.34t1-79. residentc e

domiciliado na cidade rte sarapul/sP e lnstituto BcneÍlcente dê Hrbltrçio, de Asistercir soclel' de

Educrçlo §rúdê (IBHASES), assffiâção civil tlc dircito privado, inscrita no cNPJ sob n" I t.l2l I3l/ü)0i'

69. com scde na Rua Sebasrião Furtado Percira n'(rt). Baintr Baneiros. CEP: tl8.l l7-'1o0. na cidade de São

Josó/,SC, dor,lvânte denominadâ ENTIDADF CONTRATADA. neste âto rcpre§cotads por, §rndro ArdretÍi

dr costr, ponâdor dô R.c. n" 2.306.95.í c rto C.l',.l-, n" 730.2t)0.1i.19*19, íirmatn o prescntc rcrmo de

Colaboraç€o. originado pclo proccsso dc Cllr|lrhnrenlô Público n" 02'202l Os conlBtanles cnuncirm us

seguiates cláusulas c condiçõcs qus Legerão o prcsenlc Tcrmo cm harmonia com os principios c nomras da

lcgislaçào aplicávcl à espócie. csJxcialurentc do artigo l.1c 15 da Lei F'edtril n" Í{.o80. dc l9 dc sctembro de

1.990, c em conformidade conr as disposiçôes da l.ci l.cdersl n" lJ-019, dc 3l dc iulho de 2014 e suas

alteraçõcs, c. subsidiariamente. da Lei Feilcral n" tt 666/!)3 ç suas alterações' que as pdÍtc§ dcclaÍam conhec€r'

SubOrdinando-sc, incOndicional c irrcstritamente. às suas cstipulações, u reger-sc pelas cláusulas a scltuir. que

lranscrelem as condiçõcs accitas pelos pàrct'ims às quais sc obrigam' a sabcr:

l DO OItJt:l ()

l.l. objetir.a o prcsetlt,J Termo dc colaboraçào, em regimc rlc mittua colabon4ào, a cousecução da prestação

dc serviço rtc atcndimctrto tle ateuçào biisica c pronto atendimcnto úr llnitladc Mista de Saúd€ dc SarapUi.

atcndimcnto d€ stcqçào bísica rJo PAS do Dillrito do cocacri c PAS do Bairro do Rodcio, get€ncisrnento

administrativo tla área médica <trr saütlc nrunicipal. âuÀ-llio q,Ír implarltaçào dc plotocolos rle atendimcnto c

gerenciamcnto da cquipe da hase rlesucutralizâda do S,{MLl. no âmbikr do Si§tcnu Útrico dc Saúdc dc Saropul.

cm caráler complemeÍtar. nos lct.lnos do trtigo 24 e 15 (h l-ei Fcdentl n" R.0ll0. dc l9 dc seteuhro de 1.99o.

SÂNDRO ANORETN §g$Sffi..
arÀ

CO5TA:73029084949*#-

1
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PRf, FEITTJRA MUltiTCIP^I, DE SARAPT'i
ESTÂDO Dt] SÀ() PÀIJI,O

GoYÊtxO l,rl.J *l rtÀ I Dt 3^t^PUl",....m',.,,

2. D^ t'RA NSI-tiRÊXCl.r rtn,trcttn:t

2. t. O Munrclpio rcpssani à ENTIDAD§ o valoÍ total de RS 4.021.{52.fi1 (Quato milhõcs, vinte e um mil
reais e quatnrcentos e cinqueot! e dois resis), coDriderando o pcríodo de l2 (doze) meses, conformc Plmilha

de Custeio e Cronograma de Desemtrolso, apÍesenlados pelc ENTIDADE.

2.1. 0 valor rnensal s ser rspâssâdo sêÍÀ na ordcm dc R$ 33§.121.ül lTrezcntos c trintâ c cinco mil csnto e

vinte c um rcaiã). ú s€rcm Ícalizad&s â(é quinto dis util do mês sub'sequente aos scrviços prestados;

2. I .l . Nos demais mcses. o repasse o.oÍrerá apôs a prcstação dc conras, quc dcverá ser catregue até dia

05 do nÉs seguinte. HEvendo constâtaçâo dc incgularirlade na presiaçào de contâs dâ paÍcela apreseDlâds,

Íicarão suspcnsos os rçasscs das parcclas subsequeDtcs, até quc a incgularidadc scja sanada ou o rccurso

Ícstituido.

2.1.2 O pâgamento podeú scr glosado, caso haja alguma inegularidade na prestaçâo dc comas;

3 - D^§ OsRtGÂçÔ§S

3.1. Ao MITMCFIo compcte:

I - Trrnsfsrt os recurâos À ENTIDÀDE de acordo com o Cronograrna dc Descmbolso. que faú parte

integ:ante do Tcrmo de Colaboração e no valor nele fixado:

lI - DcsignâÍ o gcstor quo scrá o rcsporsável pcla gcsrão do Termo de Col8boÍâção. com podôÍcs dc connolc

c Íiscslizaçâoi

III - Apreciar a presração de contas apn'scntâda!. no praz.o de ató l0 (tinta) dias. cootado ds dáta dc s€ü

rocebirrrnto:

lV - liiscalizr a execuçâo do Tenno de ColâboÍaçào, o qüc nôo fará cessâr ou diminuir a responsabilidade d,
ContÍÊtadâ pclo p.rfcito cunrprimento dâs r.rbrigaçõer eslipuladas. ncm por quaixluer danos, inclusive quanto

à tcrcciros ou por incgularidadcs constatodas;

V - Comunicar foÍm8lÍnentc à ENTIDÀDE qualquer irregularidade cnconradâ ns prestâçâo de serviçrrs,
hxando-lhc, quando nâo pactuado no I'crrno rlc (.olaboraçÀo. prazo para corrigi-la;

Vl - Arcar com as despesâ5 dc publicaçâo do extraro do Tcrmo do Colaborsçâo no Diário OÍicial do Estadoi

VII - Aplicar ar pcnalidades regularnenhdâs no pÍcsente Tc[mo c nâs prcvistâs na Lci Fedcrul n' 13.019/2014i

VIII . Receber, apurar c solucionx crrntuais qucixas c rcclamaçõee, cientificando a ENTIDADE para as

rlevidas rcgularizaçõee;

SANDRO ÂNDRETII qc.,É...;..

COSTA:73029oa49it9,§
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IX - Efetuar mcnsalmentc a transfertncia de repassc no prazo contencionado;

X - Dsponibilizar o local orde serão prclitados os scÍviços, conformc planta baixa - ANEXO lll do Editali

Xl - ConstiruiÍ Comissào dc Âcomp0nhomeflro e MonitorÀmento Flra à execução dos sertiços pÍestador

composta poÍ repres€ntsntêi do muricipio e da ENTIDADE, desi5pada araves de portaria municipal:

XU - Consrâtadas quaisqucr irregularidâdes uos serviços. âsscgurar-se-á ao Município o direito de ordenar a

suspensào dos serviços. sem pÍejuízo das pcnalidades a que se sujeiu a ENTIDADE, sem que esta teúa direilo

a qualquer iodenização ro caso daquelas nÀo scrcm alendidas dentÍo do prazo estabelecido no termo da

noti Íicação.

Xtll - Fiscalizar pcriodicamcnlc os conratos dc trabalho quc ss-sugurcm os dircitos trâbalhisla^s, so€iais c

previdcnciários dos trabalhadorcs e prrstadorcs dc seniços das llnidades de Saúde e da base descentÍâlizâds

tu SAMU 192 de Srapú.

Xry - O MUNlCiptO acorparúará a execuçâo do objeto do Tcrmo atravê de seu gestor, tendo com<.r

obrigaçôes:

a) Acompanhar c fisç'alizar a cxcqnçâo do Tcrmo dc Colaboraçào:

b) lnformar ao scu superioÍ hierárquico a cxislência de fatos que comprometâm ou possâm

comprom€ter Es stividades ou metas do Tenno de Colatroração c de indlci<x de irrcgularidades na gestâo

dos rccursOS, bgm comO ss prgüdr:ncias adotadas ou que scrâo adotâdas para sanÀ O§ problenrâ§

detectados;

c) Emitir parecer técnico conclusivo rlc análise da pÍeslação dc conlas me-nsal e final. com base no

relatório tcçnico de monitoramcnlo e avoliaçào dc quc trata o ân. 59 ds Lei FcdcÍal n' 13.019/1014;

d) Disponibilizar mateúais e equipamenlos tecnológicos necessários às âtividades de moniloranento

e avaliaçôo.

XV - Comprovada a paralis:çào ou ocorrêrcin dÊ fato rele!'âlrte, que possa colocar em risco a execução do

plano dc trabâlho, o Município prx.leni assunrir ou tnnsfcrir a responsabilidade pelo execução do objcto, dc

forma a eútaÍ suâ desconlinuidsdc.

1.2. À ENTID.ADE conrpere:

I - Aplicar o rccurso dc acordo com o Plaoo dc Trabalkr aprovarlo pclo Municipiol

Il - PÍestâr o scrviço descrito no ltcn l.l do plr6ente I'ermo e no Plano dc l'rrbalho aprovado pela Comissão

SANDRO i1;HíâiH:,H',"1f'
ANDRTTTIDA T,[S,ii5lif;"$il'
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III - Atcndcr aos usuários do SUS portadorc's dc qrudro clirüco agudo de qualquer naturcza, d€nuo dos limitcs

cstrutuÍais dâ unidade e, em eqxcial, os cr»os de haixa conrplexid.ldÊ, mesmo em fcriatkx c linais dc scmana,

bern como realizar a coordenaçào c a supcn isâo dc cnfermagem de iodos os atendimentos prcstados pela Base

Descentralizada do SAMU 192 de Sarapui. con[onnc csptcil'rcar.los no Plano dc Trabalho;

Iv - Drr rcragulrdâ ro§ ?ostos de Ate limenro à §aúde do Disuito do Cocaes e do Bairro do Rodcto.

V - SeÍ enreposto de cstabili?rçüo do paciente critico para o serviço dc atendimcnto pré-hospitalar móvel

(SAMU):

Vl - DesenvolvêÍ açõcs dc sâúdc afa\'és do [abalho de cquipe intcrdisciplinar, sempre quc ncccssário, com o

objctivo de acolhcr. intcrvir em sua cordiçào clíniça c'r'ct'crenciar para a redc básica dc saúde, para a redc

êspecializada ou pra iotcmryão hospitalar. proporcionando urná continuidadê do trstamsrto com imPactD

positivo no qua&o de sâíde individual c ooletivo da grpulação usuária (bencficiando os pacicnres agudtx c

nÀo âgudos ê fsvorÊc€ndo, pÍitrcipslmente os pasicrtcs com qurdro cr&rico degeneÍativo, s prcvcnçÀo dc suas

aMizações frequqrtes );

Vll - ComproneteÍ-se com o atendimento integral do paciente que csteja no scu âmbito de compelência.

garantida a rcferârcia e conlra referência. reloluçãrr da urgência e ernergência, provido o accsso à estrutura

hospilalaÍ c a tanslêrària segura conforme a necessidatk dos usuárirx.

Vllt - kestar os seíviços e ôs ações dc sâúde com qualidade atçndendo os usuáÍios do Sisterna Único de Saúde

dc rnodo gratuito, universal e igualitário.

[;1 - Os serviços de saúdc serão presrados colll os recuÍsos humanos e técnicos já existentes e quc sstâo sob â

rcsponsabilidade da CONTRÂTANTE em coloboração com os funcioúrios que §eÍâo contstado6 e

gcrcnciados pcla ENTIDADE, scgundo grau dc complcxidrdc de sua asrislência c sua capacidadc opcracional.

rcspcitando os paÉmetrcs assistcÍx.:iâis dâ legislaçào vigentc.

X - Prcstar assistanciE bascada nu urilizução dc protocolos clinicos validados - tcndo como teferêncta ul
pmtoc.los clínicos do Ministério da Saúde c Seúetaria fst&dual de Saúde - gatanlindo s eliminâçâo de

interenções desnecessárias e respeitando a indiüdualidade do sujeito, tendo como instrumenlo auxiliar na

implsmertaçào desse processo de trabalho. a atual llntenneira qsc atua somo Referência Técnica perante o

Conselho Regional de Rtfermâgetn s o Dire(or Téçniso Medico inscrito no Conselho Regional de Medicina:

Xl - Dispor de serviço dc admiss§o de pacicntes solicitsndo aos mesmos. ou â saus rspresentantcs legais, a

docurnenraçào dc identificação r.lo pacientc:

xll - Gâranrir a contidencialidadc dos dados c inlbnnaçiics dus pacienlest

XIII - Vanter cm pcrfeitas condiçôes dc uso os equiparnentos e ôs io$nunentos necessórios para ! rêalizâçâo

dos serviços c açôcs pacruedas, atrarts da iurplantaçào de manutensão prÊvcntivs e corÍetiva prcdisl e de todos

os instrumqÍúais e cquipamenlos.

SANDRO ANORETTI ü'3"ffi:**.-
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XIV - O scn'iço prc*ado scrá realizado com rccursos humalos c téc[icôs dâ bNTIDADE, segundo grau de

complexidade de sua assisÉncia e sua capscidade opràcional; \'ERIFICAR O ITEM IX

XV - Reâlizâr o at&ditrEoto c o transponc dc paciemcs com ou scm risco de vida, cm emergências pÉ-

hospitalares c/ou de tÍanlpoÍtc inter-hospitalar, c/ou puru rcrnoções simples e de caÉter clctivo, rtravés dc

Ambulância de Sugrrte Básico da Base Dessentralizadal

XVI . Mantcr, gercncier e prestaÍ rodo o supone humano c de equipsmento técnico necessário ao regular

fuircioname'nto c opçÍscionalização da Base Dêisentralizâda do SÀMU I93 de Sampui;

XVII - RcelirrÍ o registÍo drs ocorrências atendidas pclo SAMU 192 de Sarapui, com a idenlificsçÃo do

pscientc c s docutícntsgão dr encamiúamçoto parl quc sejn rcalizado o eovio poslerior à Ccntral do SAMU

Rcgional ds ltãp€tiniogs;

XVIII - Responsabilizar-sc pela guarda e conscn.açào dos bcÍrs móveis necessârios so ds€nvolümcnto dss

açôcs e pmgrames conâlantcs oo objcto do Termo de Colaboração, rcstituinde.os ao parrimônio municipal no

seu cnccÍraíEnto, rcspcitado o desgastc natuÍal. dc uso c a deprcrciaçÃo técnica do bem:

XX - Preslar contâs dos rceursos rccebidos nos termos dl Lei l'cdcral o' li.0l9i20l.4t

XXI - Caso a ENTIDADE adquira equipomentos c materisis pcÍmanenles com rccursos provenir-rtcs da

celebraçâo do Temro de Colaboraçâo, o bem será gravado com cláusula dc inalicnabilidade e deveni formalizar

promessa dc úansfcrência da propriedtdc ao municipio de Sarapuí r' Diretoria Municipal dc Saúdc, na hipótese

de sua exlinçãoi

XXII - Irdicar ao fircnos I (um) dirigcmc que sc rcsponsabilizuá. de forma solidária, pcla cxecuçào dus

atiúdades c cumprimento des mctas pacruadss rm Tenno d€ Colatnração:

XXIII - Articular juumcntc coÍIt a gestâô ds Diactoria de Süúde, fluxos co€r('ntcs c efetivos ds referência r
contraneferêrrcia conr as unidadelr de urgência e elrergência, unidades hospitalsres, uuidades de apoio

diagnóstico c terapêutico e com outras instituiçôes c scn iços de saúde do sistcma loco regional.

XIV - ArcndeÍ a dcmanda ncolhida ar0vós dc critcrios dc avaliaçâo de risco baseados no Prolocolo ô
MinistéÍio dE Saúdc. garanÍirlo o accsso refcrcnciado aos dcnrais nÍvcis dc assistôncia:

XXV - Toda a identificaçio visual rlos filrcioúrios (craclú. unif<rrme, EPls, uniformc do SAMU e etc). deverá

ser fomecido aos funcionórios conformc u nccç.ssidulc.

XXVI - CadostÍâÍ c mântcr Ícgistro atualizado no Cadurtro Nacional dc Estabclccirncntos dÇ Saúdc - CNt:Si

SANDRO AND$TN §ffi
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XIX - Rcsponder exclusivsnrenle 6relo pagamcnto dr.rs crcargos trrbalhistas, previdenciórios. fiscais e

comçrcisis relativos Àg suâs rtivid{des, para funcionamento da institui$o e as sdimplcnrento desrc rermo, não

se caractcrizândô re.sponsâbilid&de solidiária ou subsidiária da adminigtraçâo pública pclos rcspeclivos

pagamentos. qualqucÍ oneÍaçõo do ob;eto do Tcmro r.lc ColaborsçÀo ou rcstrição à suu exocuçào:
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)o(VIl - Mantcr anrâliz.(b o pronurário clctrônico dos pacicntes c o arqüvo médico. corlformc dctcÍminaçôcs

do Conselho Fcdctâl dc Medicinal

)O(V[I - Jusrificar as razõcs técnicas da nào reaüzoçào dc qualquer ato proÍissional quando requerido. por

§ssrito, pslo pacicntc ou por stu rcsponsávcl;

XXIX - SubmctqÍ-§c à rcgulação e audiroria assistcrcial iuíituida pelo GÊíor Mrmicipal/Estadua!?edeml:

XXX - Responder. com exclusividade, pcla capacidade e oricnrações tócticas de to<Ia a mâo de obra ncccssriria

à fiel e pcrfcita execuçâo & Termo de Colaboraçâo:

XXXI - Manrcr contrato & tr&biltb quc assegurc direiros rrbslhisaa§. sociais e previdenciórios 8os §eü.s

trâbslhadorGs e Pr€stadore§ dc s.rviço§;

XXXII - Carantir o accsso do Conselho Municipal de Saúrie aos scrviços contraEdos no cxercicio de scu podcr

de fiscalização;

XXXII - Garantir e panicipeçâo dc um rcPrcsúntante dâ ENTIDADE oas rcuniôcs do conrelho Municipal de

§aúde, o qual dcvcni qnesênt8Í Í.lBtôrios sobre o Ârncionamento e a assistência prcstada âoB u§uírios do SUS

em Sarapul:

XXXIV - permitiÍ o âcesro da DiÍetoía de Saúde aos rcgislros" sistemas e informaçÕes, sempre quc solicitado:

XXXV - Cumprk rs diretrizcs rlas politicas de saútlc fedcrat, estadual e nunicipal. em espccial as diretrizes

da Politica Nacioaal de Hurnanizaçâo - PNH;

XXXVÍ - Responsabilízar-sc, com os rccuÍsos pmvcnicntcs do Teroro de Colaboraçào, pela indenização dc

dano camadg ao pacicnte, decorrentcs dc açào ou omissào voluntária, ou de negligência, inrpcricir ou

imprudârcia. praticados por scus emprcgadr.s- asscgurando-se o direito ds rêgrcsst, conrâ o ageíts nos casÔs

de dolo ou culpa, scm prcjulzo da aplicação das demais sançôes cabiveis:

)üXVII - Respons:bilizar-se por cobrança indevida feita rc paciente ou ao seu representsÍe. Por profissional

etryregâdo ou preP§Eto, ccr Íado da exe{uçâo do 'l ermo d€ Colâboraçâo:

XXXVII - RcspeifsÍ a decisào do psciente ao consentil ou Íecu§sr prcataçào de sen iços rle saúde. salvo nos

clsrs de irnincnle risco dc vida ou obrigaçãn legal;

XXXIX - As prescáçôês tlr rnedicamcntos obscrvarão a relaçào apresent0da p€la làrnrâceuticã rtsponúvcl

té€nic8 pelâ Unidade de Saüdei

XL - Nfu utilizar o Terno de Colatnrnçãu, scm prévia c expressa autorização da Dirctoris de SaÍde. em

opcraçõcs linanccira§ Ou eomo cau;ãolgarrn(is cm conttsto os oulÍo tipo dG obrigaçâo, sob a pcna de sançÀo.

irrlusivc rcscisÀo conúBlüâll

XLI - A$ar como unidadc do ripo "poíta abcrta", disJrundo de atêndiÍncrto a uÍg8ncias c emcrgências.

atendendo à dsÍrxindâ e§pontôneá ds população e aos casos quc lhes forem cncsminhsdos. durante !e 24 hoÍüs

SANDnO ANDRETÍ *,gffi:---.-
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do dia. em todos os dias doano na Unidade Misra dc Saúdc

XLII - Cerir os scus eÍq)Ícgados, substitui[do-os em casos dc tàltas oos csrgos básicos que se fizcrcm

necassáÍic para o funcionamento da Unidadc rle Saülc e para o funcionamenlo ela trase descentralizada do

SÂMU 192 dc Sarapuí. Caso hrja a necessidade de horas cxtras por funcioúrios da CONTR^TADA. cstá

dcvsrá se responsabitizar pelos dcüdos Pagam€ntos, com pÉvia autorizaçôo por scu superior hierárquico.

XLIII - DispolibilizáÍ docuÍnentos dos profissionais rle saúde quc compõe a equipe tecnica, uis como:

diptomas dos proÍissionais. registro e quitaçãojunto âos rcspcctivos consclhos c contmtu d§ Eabalho:

Xl,[V - Encaminhar lista atualiz.sda ao setor dc ta&ramenlo semprc quc houver contrataçãoidemissào dc

funcionários com a hnalidade de mantcr atualizado o Cladasro Necionsl de Eísbelecimento de Saúdc- CNES;

XLV - htdicar, no corpo dos úrumentos fiscais originais quc comprovem as dcspcsas, o núnrro do ajustc c

idendficaçÀo do orgüo ou entidadc púb,ica a quc se rcfcre:

XLVI - panicipar das oficinas c dos cursos pati! capâcitâçào ofcrecidos pela Dirctoria de Saúde Municipal ou

por órgÀos estaduais c t'cdirâis qusndo estes po§suânl rclacionamen!o com o scn iço presBdo ÍEla ENTIDADI;

e instituir programa de Eriu"açâo Permanentc para os protissiorrgis contrat.dos vis{ndo maltê-los atualiz"ados

do ponto de úsla de coúecimentos cientiíicos e atueslo snr conson6ncia com !s demandas e panicularidades

da populsçáo 83sisrida. bem como capacil4-lo: para assuntos especíÍicos sugeridos pela comissào Municipal

dc Acompanhamento e Moniloramento:

XLvll - Cumprir as dcmais obrigsçõcs fixadas ro Temro de Referênciai

XLVII - Responsabilizar pelo espaço Ílsico. equipamcntos. utóvcis neccssários so desenvolvimento e âçô€s

d&s T NIDADES DE SAÚDE. através de Tcrmo de Pcrmissào de Uso.

Xt,lX - Além dos ircns esJxcificados nestc obJeto, o scrviço realizado pela É]NTIDADF: dcçeú §tar em acordo

com as lcgislações quc rrgcm a organizaçio c luÍcionamcnto rlos scwiços dc urgência. cm cspccial a Ponaria

GIú/MS n" 2048. dç 05 rjc novemtrm dc 1002.

xl.x- A§ hoÍas €xtras realizadas pelos cotaboradoÍes do Instittlo d€vdo sar pôgas pelo lnstitulo, âs

Licenças d? saúdo ou maternidsde deverá t€r a suhstiluição do colaborador afastado por um outro colabomdor

contÍatsdo pelo lnstiúro.

XLXI- Qranto ao pcriodo de férias drrs h[rçionános. o instituto também dcverá inçumbir.sc da substituiçÂo

do servidor pelo príodo.

XLXJJ- C)§ valorcs dc pagamento dos médicos do pronto atcndimento acrío dcsconto Proporcional cm caso

dc ausência ou d€ ahsos. Os médicos do sctoÍ do arnbulatório rcccbcrâo dc acordo cotn a8 ssÍn8m§

trabalhadsd. Caso o dia de alendimcnto rnédico semaDsl scja cm um feriado. o stcndimcnto deverá scr

remlrcado em outra data para não gerar prej uízo no atcndimcnto 8o{ municiPes.

^.
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XLXllf, Tods a idcntificâçâo visuâl dos fi.urcioúrios (crdchÁ. unifomlc, EPls, uniformc do S.AMU É ctç),

devcni ssr fomecido âos ftlÍrcioúrios confomls a nece§sidade.

4 - DOS !'ALORES E DOIAÇÃO ORÇAMENTÁRTÁ

4.1. o valorde R$ 4.021.432,00 (Quâh milhôes, vinte c uol mil rcâis e qustÍocentos e cioqueíta e dois resis),

coÍÍespondentc ro montanie de Íecursos pafa erecuçÀo do objeto deste chanraurcnto, considerando o pcriodo

cüntrarurl (re l2 (doze) meses, Íicando o Municipio desobrigado di esgotaÍ o \âlor cclcbrado, correndo âs

despegs â contâ d4 seguintc douçâo orçqmsnrâriu:

02 Preteltura lluniciPal de Sârepui

4.2, Ijm caso dc celehra4âo dc ariitivos, dcvcrão sei irrdicados nos mcslnos. os créditos e empcahos para

cobertura dc cada parcela da &qrsu a ser transferirla.

4.3. Os saldos írlranceircs crquonto não utilizados, scÍào obrigstoriâmente aplicados em instituição financeira

oficial, e as Íoc€itas dêcoÍrentes s€rào obíigâloriâmentc (jonlputadas a crédito d(, Termo c aplicadas'

exclusivamcntc, no objeto dc sua linalidarle. dcvenrlo constar de demonstrntivo espcciÍico que iotegrará a§

prestaçôes dc contas.

4.4. Nâ ocoÍÍê[cia dc carcelamcnto dc Restos a l'agar, o qrnntitatiro poderá scr rtduzido até a etâpa que

aprescnte funcionalidade, mcdiantc aprovaçÀo prévio do Município.

4.5. Os ÍocuÍsos transfcÍidos à t:,ntidâdc rlcvcrào gcr manridos c nroümentados cm contÀ bancária cspecífica'

cm instituiçào lrnanccira ildica<h pla Administraçào Pública

SANDRO ANDRETII
rtÀ
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5 - DAS PR0IBIÇÓE§

5.1. O plano dc Trabolho dcvcnó scr orecu(ado com cstÍita obscrvância das cláusulas pactuadas ncslc Tcrmo

& Colaboraçào, scldo vedado:

I - Reâlizar dcsPcass I tltulo dc taxa dc admiuisração' dc gerência ou similar'

II - Pagor, a qua\ucr litülo, §ervidoÍ ou emprcludo público com recursos vinculgdos ao Tcrmo dc

ColaboraçÀo:

III - Modificar o ohjcto, cxceto no caso dc ampliação dc Ínetas, dcsde que seja prcviamentc aprovada a

adcqução do plano dc trabalho pela admílis["çÀô Públicai

tV - üilizar. ainda quc ern caáler emetgencial, recurrcs Para finalidâdc diversa da csobclecida no plano de

trabalho:

V - Rcalizar üspcsa em dâtâ ürtêÍior à vigência do Termo de Colakraçào:

vl - t:fetu8Í psgsmenro em dstâ po§tcrioÍ à vigência do Termo de colaboração, salvo se expressamente

autorizado pcla atnoride& compclcnte da administração pública:

vll - Tran§f€fiÍ rccur§olt poÍa clubes, sssociâçõ§ dc scnidorts, panidos Politicos ou quaisquer entidades

congêneres;

vlII - Rcslizâr dcspesss com:

a) multas,juros ou corrcção monetáíia" inclusi}e rctbrcntes a pâgamcntos ou a rccolhimentos l'ora dos

prazos. salvo sc rteconcntcs dc rtrasos da administraçáo prbtica na liberaçâo dc rccur«r's Íinanccirosl

b) publicidade, salvo â§ pfcvistas no plano dc trabalho c dirctamcnte vinculadas ao objao do Tcrmo

de colaboração. dc caráteÍ Gducârivo, informltivo ou de orienlação social, d.rs quâis não con§tem norn€§.

slmboloc ou imagcos quc caÍlcteÍizcm promoção pcs§oal;

c) patünsnto de pssoal contrarado pela rrganizaçôo du socicdadc civil que não srcndsm às

cxigôncias do an.4ó dÀ t"€i Federal n" 13019/2014;

d) obrss que carscterizen a ampliução de árcg construida ou a instalaçâo de novas eslruaurss fisicas.

6 - DA PRE§TAçÃO Or COXTIS

ó.1' A ENTIDADB epresefltará. msnsâhncntc, no Prazo mátimo dc 5 (cinco) dias que antecedem a data do

r€Pâ§§§:

r) Orig,iosl ou cópias rcprogúÍicas dos comprcvantes da dcspcsa devidamente autcoticsd{rs cm côíório

ou por scrvidor da administraêo, dcvcírdo scr dcvolvidos os originais .pós autcnticâçÀo das cópias;

b) Extrato bauc,Ário de couu espccíficl er'ou de upücaçôo furancein, no qual dcvcni cst{Í cvidençiadi,

SANDROANDRETÍ :'.g.§*---
t^
COSTA:7302908494e f1111a:-.-.k
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o ingresso e a saída rlos rccursos, rlevidamente âcompanhado da Couciliação Banuiria, quando for o caso:

c) DemonstÍaúvo dc Execuçâo de Receita c Despesa, devidarnente atontpanhado dos comprovanles

das despcsas realizadas c assinado pelo dirigente e responsiivcl tinancciro da EN-I'IDADE;

d) Rclarório circunstanciado das atividadcs dcscnvolvidas pcla ENTIDÀDE no cxçtcício e das mctas

alcançadas. baseadas nos indicadores constânles do Plano dc Trsbelho.

e) ApÍesentar até o 5" dis útil de cada mês a Íelaçâo dos procedimentos rcâlizados ao setor de

faturame o, de acordo com a legislaçâo e sistcmas de inÍ'ormaçio do Ministério dü Saúde/Datasu§:

§ A prcsuçâo de contas será enviada taurbénl à CâmaÍa Municipal dc SaraPuí. na nresma data em

que for €nüada à Prefeitura Municipal de Sarâpui.

g) PÍova dc regularidade de êbiro do adjudicatário perante o Sislcma dc seguridade Sociâl (lNss)

e o Fundo de Garantia por Tempo dc Serviço (rCTS), por mcio da apreserüação da CRF ' Certiticado dc

Regularidade do FGTS;

6.2 - A ENTIDADL aprese[taÍá quâdÍimestralmente, em âté l0 (dez) dias úteis aÉs o encenamelrlo de cada

quadrimestre do ano civil:

a) Relatôrio dc Execuçào do Objcto, assinado pelo seu Ícpresentantê legal, contendo as êtividadcs

<lesenvolvidas para o cumprimento do objelo s o comparatiYo de rretas propostss com os resultados

alCançados, a parlir do crOnogranra acordado. anexmdo- sc docurnentos de comprovação da rcal raçào das

açôes, tais como lisla de prss€nç4 tbtos c rídeos, se for tr caso;

b) Relatório de Exccuçào Financeira, a:sinadu pclo scu representante legal e o coítadot re§ponsável. com

a dcscrição dâs d€spcsas c rcccitas cfeti\améntc realizadas, conformc Instruçõ€s Normativas do Tribual
de CoRlss do Estado dc Sào Paulo quu L\tiver em !igor.

SANDRO ANDRETN
DA
COSTA:73029084949

10
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ó.3 - A entidsde apresentâni anualmente, atê o dia I I de abril do ano seguinte oo inicio da execuçâo da parccria:

r) Cenidào indicando os rx)Íncs c CPi-s dr» dirigentcs e cousclhciros da OSC, forma dc remuneraçào.

pcríodos de anraçâo com desraquc para rr dirigcnte responsável pela administraçâo dos racursos recebidos

à conta do lermo ds colaboração:

b) Relatório alual de cxrcuçào do objcto do a.iustc, contendo as aaividadcs dcsenvolvirlas pâÍa o seu

cumprimelto c o comparalivo dc me(as propostali com os resultados alcançados;

c) Demonstratiro integÍal das Receiaas c Despesas compuladas pôr fonte dc Íecurso e por categorias ou

finalidades dos gastos no período, aplicadas no objcto do termo de oolaboraçâo. conlorme tnstruçôcs

NoÍÍnativss do TÍibunal de Contrs do Estado de SP em vigor

À
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d) Rclaçno dqs contrâtos c rÊspectivos aditâmentos tirÍnâdos com a utilizaçào ric rcrcursos públicos

administÍados pclâ Entidadr parâ os fios estabclecidos no tcrmo dc colaboração ou de fomerto. conlcndo

tipo e númeÍo d<l ajuste, identiÍic8çÀo dus pancs. data. objeto. vigênci4 valor pago no excrcício c'

cordições dc pagamcnto;

e) Conciliaçâo txnúria do mês dc dez-enrbÍo d8 cont{ §orÍente especifica abena em inslituição finalceir0

pública indicâda pclo órgâo ou cntidade da Administraçào t\blicâ pâÍa molinrentaçào dos recursos do

terÍno & colâboÍação. acornpanhada dos resg:ctivos extratos dü conla coÍTenle c dt aplicações

financeiras;

0 Publicaçio do Balanço Patrirnonial d8 Entidadc, dos exercícios encerrxio e anterior:

g) DcÍnsis d€,rÍloo§t?§õcs cc'ntâbeis e iinsnc.ilas da Entidadc, àcorpâúada§ do balancetc anâlltico

scumulâdo no cxcrclcio:

h) ccnidão cxpcdida pelo consclho Rcgional rlc co[tabitidarle - cRC. compnrvaldo a húiliuç&r

proíissionsl dos r€sponsávcrs por balanços q demoostÍaçõcs contábeis;

i) Na hipórese dc aquisiçào de bcus móveis e/ou imóveis com os recursos reccbidos, prova do rcsp<rtivo

Íeaistro contábil. Pltrirnonial e imobiliário da circunscriçào, ccmfome o câ§o;

ji CompÍovanG da dcvolu@o de eve-nruais ÍecuÍsü nào ePli§ados:

L) D€clsrsçÀo atudizada acgÍra da rúo cristênoia no quadro diretivo da Entidade de mcmbro de Poder

ou do Ministério público, ou de dirigentc de órtÀo ou entidsde da Administração Pública da mcsma esfera

govcmâmcnt3l celebrante, bem conro seu§ Íc§Pectivos côÍljuges, companheiros ou pârcntes, Àté o seguodo

grau, cm linha reta, colatcral ou por afinidade;

l) Dcclaração atualizada da ocorrêncir ou Ào de co tleaação oB Ismun.râçào a qualquer titulo' pelâ

Entidarle. com os rEçuÍsos rcpassados. dc servidor ou empregado público, ainda quc prcvistas em lci

especlfica c na lei de diÍctrizes orçam€nláriÍl§:

m) loformaçào c comprovação do desrinaçâo de er'entunis bens rcÍnÂícsccíles adqüirid.,6. Produzidos ou

fÍ8ÍrsÍoÍmados com recunos recebidas à conla do lcrmo dl] colaboração, quando do término da vigência

do ajuste.

6.4 - A ENTIDADE aprÊ§e ay'd comprovrllte, (lusndo houveÍ, dc devoluçÀo de saldo remanescentc em alê 60

dias após o termino da vigência desre Termo.

7 . D() PR{ZO D§ VICÔNCTA

SANDRO ANDRETN
DA

11
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7.1- O presênre TerÍro vigorârá poÍ l2 (dolclmcse§, contados âpaflirdo dia 24 dc setembÍo de 2021. podendo

ser altcrado conforme disposto no aí. -§5 do Lci Federal n' 13.019/?014 e no art. 57. lI. do Lci Federal no

8_666/93.
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& DAS ALTERAçÔE§

8. l. Este Têrmo Íroderá ser altcrado, cxcck) quanto ao seu objcto, mediante a cclebraçâo de TermoS Aditivos.

rksde quc acordados cntÍc os PaÍçqiÍos c lirmados antcs do término dc sua vigêmia'

ç DA PUBLICAÇÂO

9.1. O MUN1CÍpIO deverá providcnciar a publicaçEo do cxtmto deste Termo, tro$ tcrrms da Lei Federal n"

11.0l9/2014.

ll! IX) ACOMPAÀIHÁMnNTO, CONTROLE E FI§CAI.!7-AÇÃO

10.1. O MUNICIPIO acomprnhará a crccução do objeto do Termo através de scu gcstor, tendo como

obrigaçôcs:

I - 
^compsnh 

c Íiscalizar a cxccuçào do Tcmro de Colalxrraçào;

II - Informar ao stu superior hierárquiço a cxistência de íatos que comprornetam ou po§sam comPÍometeÍ Ls

atividades ou m€tôs do Tcflno de Colaboraçôo e de indicios de in€Sularidad!§ na gestào do§ recursos, bem

coÍno as proüdancias adotadas ou que scrão adotadas para sanar os pÍoblemas dctcclEdos;

tll - Emitir psreccÍ t€Cnico çonclusivo dc anátise da prcsttção dc contas mensal e linal. com base no relatôrio

Écnico de monitoramcnto e avaliação de que tratâ o aí. 59 d[ Lci Fcderal n" l3'01912014;

IV - Disponibilizar materiais c cquipamentos recnolôgicos nccessários âs atividades de monitoÍâm€nto e

avaliação.

V - O responsávcl pela fiscalizaçào do coDtrâto sffá o sr- Marcos Paulo Machado- Dirctor da sâúdc

10.2. Comprovada a pErÀlisaçàO ou ocorrência de fatQ relcvantc, que possâ colocar em risco a cxecução do

Plano de Trabatho, o Municipío poderá assurnir ou lmnslerir a rcsponsabilidade pcla cxccução do objcto, dc

forma a evitar sua descontinuidade.

I I . DA DENÚNCIA I DA RESCISÀO

I l.l. É facuhado aos parceiros denunciar e$e Tcrnro. no praz.o mitrinro de 6Ô dias dc antccedêncio para a

püblicidâdc dcssr inteaçâo, nos terÍnos dâ lcgislaçào vi8cnte, sêndo-lhes imputadas as Íespon§abilidades das

obrigaçõcr c creditados os beneficios no Pcriodo en quc este tcnha Yigido.

I l.l. A dcnurrcia elou rcscisÀo rlcstc Termo rxorrcrá quando da eonstataçÀo das §r:Suintes SinlsçôL§

I - Utilizâ{ão dos recursos cm desacordo com o Plalo dc ]'rabalho aprovado;

Il - Retârdâmcíto injustificatlo na realizaçào rla exccuçõo do objcto de Tcrmo:

llI - Descumprimento s todE € guslqusÍ clitu§ulo consl{t[te deste Tcrmo;

sANDROANDREÍT| :ia'E*,-*
IJA
COSTA:73029084949 yl;i:itrl-,..,.
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12 . DA R§§PONSABTLIZAÇÃO E DAS §.{NÇ(1ES

12. l. O prcscntc Tcrtno dcrrrá scr cxecutado ficlmcnte pelos parcçin». dc acordo com as cláusulas pactuadÂs

e a legislaçâo penirrênte, Í€spoudendo cada utrl pelas oousequências de sua inexecução to&rl ou paÍcial-

t3 . DA OBRIGATORTEDADE DE RESTTTUIÇÃO DE RECURSOS

I 3.1 . O responsávcl poÍ parecer técnico que conclua iÍrdcvidament€ pela capacidÀde oPeracional e tôcnica da

ENTIDADE para exêcuçào de§te Tcrmo rle colaboração prxlcrá respondcr administÍativa. penal c civilmentc,

caso tenha agido com r.lolo ou culpa, pela restiruiçüo aos coírcs púbticos dos valores repassados, scm preiuizo

da rcsponsabilidadc do administrador público. do ge§tor. dÀ cntidade da sociedadc civil e de seus dirigenrs'

13,2. A pessoa que atestar ou o rs§pot§ável Jxr porecer técntco que concluir pela realizaçào de determinadas

atividades ou pclo cumprimento de meras csrabclecidas respoodeni administràtiva, pcnal e ci\ilmente Pels

Íestituiçâo aos cofrc§ públicos dos valorcs repassados, caso sc verifique quc a-s atividades nâo foranr realizadas

tsl como afirmado no perBcer ou que i§ metas oào tbram iDlegralmGnte cuÍÍlpÍidss'

13.3. Por ocasiôo da conclusão, <lcnúncia. rescisão ou extinçãu da parceria. o§ saldos financeiros

rernânescclrtÉs. inclusive os proveni€[te§ das receiras obtidas das aplicações financeiras realizadas. serão

devolvidm à adminisftaç&r pública no prazo inprorrogável rie trinta dias. soh pena de imediata instauraçÀo dc

toÍnâdâ de contâs especial do respoÍLsável, provirtenciada pela autori<Iade competente da administraÇâo pública

14 - DO rORO

l4.l . O foro dâ CoÍnarcs de ltspetiningo é o cleito pelos Parceiros para dirimir quaisquer dúvidas oíundas do

pÍcscnte TêÍmo.

15.2. FâzÊm partc dcstc lcrmo dc colahoraçào:

I - 0 Plano de'trabalho, que é paflc integrante c indissociável do pÍe§'entc leÍÍno;

SANDRO ANDâEÍTI
J-.ítuãa

COÍA:7302944949 ffi§§'*K

§§

'13

12.2. Pela execução tta colabomçâo em desacordo com o plano de trabalho, I Administraçâo poderá, gamntida

a pÉvia defiesa, aplicar à ENTIDADE as §ançÔcs do aí.71 da Lci Federal n' 13 019/30t4'

t5 . DI§PO§IÇÓE§ GDRATS

15.1. Dcvcrá ser garantido o livrc acesso dos scn"idorcs dos Município dc Sarapui, do controlc intemo q do

Tribunal de Cootas aos corrcspondentcs processos. aos doçumcltos, às informaçÔcs rclbrentes oos

instrumentos dc ransfeÉrrcios regulamcfltados pur esta Lei, bcm corno aos locais dc eÀecução do újeto.
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ll - O rcgulamcntô de compras e contratações adotado pela organiz:rção da sociedade civil. devidanrcntc

aprovado pela adrninistÍaçÃo públicâ parccira.

TI

E poÍ estsrem acordes, firmam os PsÍcciro§ peranle 02 (duas) te§tcmunhas o presentc Te.mÔ, em 02 lduâs)

vias de igual tcor e form4 para todos os efeitos legais.

Sarapui, 14 dr setcrnbro tlc 2021

CTJSTAv sol;7-.\ BÀRROS \ IEIRA
ITO MUNI('IP.{L

SANDRO ANDRETTI
ffi.i'aúri.FlrEi^E

u^
COST&7302908494e .Sfç'[,,, 
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INSTTTUTO BENEFICENTE DE HABITAÇÂO. DE ÀSSTSTÊNCIA

SOCIAL, DE EDUCAÇÀO SAÚDE

F],NTIDÀDE CON'I'RA'I'-{DA

Tostcmunhas;

GOVÉ tIO r{uNtcrt^LII ot sÀt

NoÍne:

CPF n":

Norrc:

CPF n"

\»

t4



oÉ UNI4 a ôa
4^
o
eFLS

PREFETTURÀ MUI\iICIPAI, DE SARAPUi
E§TÀDO DE SÃO PAUI,O
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cll^ÍU^r\rEyr() PUBIlco N" 02/2021

PROCESS() 
^DMl§ISTRÁTIVO 

N' 1907/2021

TERMO DE CIÊ\CIA E DE \O'TTFICACÃO

óncÀolpNrpaoE PúBLIC(x^):PRErElruRA Mt.TNICIPAL DE sAe{PUi

oRcANIZ/\Ç,1O DA SOCIIDADE CIVIL PARCEIRÂ: iNSTITUTO BENEFICENTE DE tlÂBITAÇÃ0,

DE ASSISTÊ]ÍCIA SO(-TAL, DE EDUCAÇÀO SATJDE (IBHASES)

TERMO DU COLABORAÇÃO N' (DF: ORIGF.M): 02/2021

oBJETO: Termo de colaboraçào, em regime de mútua colaboraçâo. a consccuçâo d8 prc§tação de scn'iço de

atendiÍnento dc atcnção básica e pronto arendinrento da Llnidade Mista dc Saúde de Sarapuí, ateodimento de

atençâo básica & PAs d{, DistÍito d() ccrcaes e PAS tlo Baino do Rodeio, gerenciamento adminisftativo da

árca médica da saúde municipd, auxílio em implaltâçâo dc protocolos dc atcndimÊnto Ê Screnciarncnto dâ

cquipc da basc descattralizadg do SAMU. no âr'»bito do Sisrema Único de Saúde de Sarapui

VALOR DO AJUSTEIr'ALOR REPASSADO ( I ): RS 4.021 .452,00 (quatro milhôes, I inte c um mil,

qüatrocenlos e cinquenta e dois reais)

EXERC1CIO (l): Z02lt2tt22

Pelo presentc TERM0, nós. obaixo idcntiftcados:

l. Edrmos CIENTES de que:

a) o âjuste âcimÂ refeddo e seus sditâmentos / o pÍoccsso de pÍest8çâo dc cÜntsü esíaJá(ão) sujcito{s) a análisc

e julgarnento pelo Tribunal de contas do Estado dc sôo Paulo. cujo trâmite processual ocorrera pelo sisterrra

eleuônicol

b) podeÍemos tcr acesso ao processo. tendo vi§ta c exlraindo cópias das manifestações dc intcresse, Despachos

e D*isôcs. ÍÍEdiaíte rcgulaÍ c8dâstÍaÍnenao uo si§tema de Processo Elet ônico, cont'ormc dados abaixo

indicados, cm consonância com o ç$abclccido na Rcsolução n'ol l20l I do TCESP;

c) além de rlisponiveis no processo eletrônico, todos os Dcspschos e Decisõês que vieran a ser tomados'

rel&tivamenre ao aludido processo, seÍào publicados no Diário Oficial do Estado' Cademo do Poder

Legislativo, pane do Tribunal de Conus do tstado dc Sâo Paulo, em conformidade com o ânigo 90 dâ Lci

Complemcntar u" 709. dc 14 dc jauciro de 1993, inicianrto-se, a PaniI ds eotào. a coÚagem dos prazos

processuais, conforme regra-s do Código de Processo Civil:

d) âs informações pessoais dqs) rcsponsivel{is) pclo órgio conccssor e entidâde bencficiári4 estào

ca4asrradas no módulo eletrônico do "Cadasoo Corporativo TCESP - CadTCESP", nos tcrrnos previstos no

Aíigo 2" d8s In§rÍuçôes n. ol/2020, coofomre .,f)eclaraçào(õcs) dc Atualização câdaslral" ancxa (§)i

2. Drmo-n6 por NoTIFICADTOS pera:

15

a) O acompaohamcnto dos âtos do pÍocçsso atc §eü julSômcnto final e conscqucntc publicaçào;

sANDRo ANDRETTI ilâffi::::
UA
COSTA:73o29o84e4e gi ::j;;11..,*-àÍ)
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Ssrlpui, l4 de srttmbro de 2021.

Reroonúveir oue rtdnlrrm o elusle e/ot Prreter Conclusivo:

@:
Nomc:Gustavo de Souza Baams Visira - Pre{!ito

CPF: I18.426.348-?s.

Assinnturs

PEL.\ l.\ t [),\DE P \R( Llli.\:

Nome: Sandro Andretti da Costa - Prcsidente da cntidadc

CPF: 730.2!ú.8-19-49 S^NDRO
ANOSETN DA

Assinâtura:

COSIA:73o290&4 *!!gt* ;u$rr
9ir9 g:§ã:;i*,..""

( I ) Valor repassado c exerç-icio. quando se lratar de ÍrÍ(rcess(, de pÍestação & contas

\À§'

16

b) Sc for o caso e de nosso lntcresse, nos prazos c nas l'ormas legais c regimcntais, exercer o direito de dcfcsa.

intrrpor rÊcursos e o que mais couber.

V-"-
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oFLSESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA M'Nrc!PAL Í}E ITARUI
§ecÍoteria Munidpâl de Saúde

CoNTRATO FmS N.o (n6r20'19

CONTÊATO OUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICíPIo DE lMÂRUl, E O AS§OCIAÇÃO DE
ASSISTÊNCN SOC!ÀL E EDUCACIONAL
LIBERDADÊ (IBI-IASES), PARA GERENCIAMENTO
DO PROGRÂI,IA DE ESTRATÉG|A SAÚDE OA

FAMILIA / ATENçÃO B{SICI / SAÚDE BUCAL,
NUCLEO DE ÂPOIOA SAÚD€ DA FAMILTA (NASF)

Ê EQUIPE COITPLEMET{TAR DO CENTRO OE

SAÚDE AMPLIADÀ NO MUN|CÍPIO OE IMARUI.

IUt{lClnO D€ lIARUl, p€Éso€ iuÍldicâ d€ dirrilo públi6, iruc.ito no CNPJ soÔ o n.o

E2.538.851/OOOI-57, coír s€d€ na Rua Jcé lnácio da Rocfia, 109, Centro, IMARUI-SC,

furv.nt* dsnoíninsdo ÔeCÃO SUPERVISOR, írêlte do opraçntado p€to Meito
Muniripd RUI JO8Ê CA]aOEI|L JUi{K}R, inacrito no CPF sob o no 950.853.5É.19, c
A§§OCIAçÃO DE ASSISÍÊilC|A §OCI^L E EDITCACnNAL UBERDADE (lBlíA8ESl,
pearoa juridica dã diídto privado, inscritâ no CNPJ sob o rp'11.421.131/IrcO1€9, coín 8c(b
ne Rue Joào ArnbíoEio dr Silya, nc 638, lrirame, São Jo.árSC, CEP 8811 1-550, doraventt
dcnonrinede EIECUTORA, í!ôte ato rtpÍr.cí{adâ por rcu Praeilcntc, A NDRO A'IORETfl
OA CGTA, iítâcÍilo m CPF lob o ns 7í).29O.&í0-{9 e ldentidedc ne 2.036.954 S§PISC,
rÊsolvôrs cehbrer o pÍo!.Í*s C(}N{TRATO, em confoÍm'xjadê coín os píiÍlclpios noítsadoÍeô
do SHeina Únbo <b Seud3 - SU§, regendo-se pêlo dispcto na Lei Fadaral No 9.637, ds 15

do maio do 1988, medirylb a dáusulâs ê condiçõe§ sêguiírbt:

cúu8t tÁ PSIETRA - oo o&rETo
1 . f . O pracntc CONTRATO trm poÍ oq€{o gêÍ€írciâmênto do pío$aíia tb Eslratógia Saude
dt FtÍnÍli.rAtrnçâo Búsicals.ridÇ Bucal, Núcho d? Apoio a Saido da FemÍlie (l'lA§F) e
oq,ripo coÍÍrpbm.nt r ô Cfitso do Saúd€ Amdi.da no Ml,liclpk dc lmaruÍ, ârlcgürãndo
ercbtência univcrrd a e$rânims aos u8üáÍios do SBtôma Único de Saúdê - SUS, crn
conlornkia<b coín I Politbe Necíoilâl dc Atonçâo 8ásics, poítsie no 2.436, de 21 d€
sctlmbÍo dc 2017. coíúoÍÍÍrê dctalhado no Plano de Trebdho.
1.2. A ÊXECUTORA licará reqoneável pêlo gsrcncíâmcnto doa pÍofissbnâis das (cinco) 5
êquipas da Gfat\âgia !âJde & fãnÍliâ, (ciÍ!co) 5 equipeg 3slHê bucal, (Uma) I Equipe do
núcbo da apcÍxr a saridc ds Írmilie (M§F), (Umâ) 1 EquiF do Cênfo dc Saúd€ AmCiedâ.
1.3. A EXECUTORÀ drÍrês da absorção de gpÍêncà cblra .thridadr, diveda ÍncdianE o
con}Eto. fuírddnaÍrlrí+á no píopósilo de qrr a serôncia doo paogfamâ3 cibdG v6nhs
oügr a tsmer{zação o ínrlhoíiâ no atefldimeflto na salcb para o Munidpio d€ lmaruÍ.
1.4. PÍBst r aehiêncra gíüita à eaudc ac usuáÍioo do Sir(cma Únlco Oe Saúdo * SUS,
oôecwant o o diaposto no ert. 198, da CoffitituiÉo Fêderal, no lnciso l. no ârt. 70, da Lêi
Fad.rel nô 8.080, de 'tg & §trírrbío dê 19e0, qua §ra oú priÍrdpio. do SBtsme Único ds
Seudc - SUS c na íorma derb conlrdo.
í.5. Proror aorut:og da asridáncio à Bsr.id6 de melhor qtrdft*dc
1-6. lmpbnlr um moôb tle gcíüÍrci. dêí{Ío de coÍtcêpçáo adminidrativa
pílooírdêrffn os íÉulta(bs alcançados facê às más pscturd.s.
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E§TAOÔ DE SANTÂ CATÂRI§Â
PREFEITURA TUT{ICIPAL OÊ IXARUI
§ecretaria Municipal de §aúde

1.7. A§rdsr a demnda dc @ do prograne §slde da Famlta. Sar& Bucal, !,tldeo a
8âld6 d. FaníSa flÂSQ e C.íúÍodo S.'dsÂms§..b.
1.8. Gerantira tuÍtlali§o dâ sbàâítdâ.
1.9. Âbrd* os p.cbírb8 çoín {g#.rá(râ a lr*Sâfto, dâ Írodo r.r{vÊÍrd ç ig§.Stâíio,
mslÊÍdo-üG !êrÍrplr a SlaSüã& m gfl*çâo do, eaíriço6 mnesúsdoÉ.
1.f0. O oqeio coÍínedo dâr€.â âlingt o í3o a qu6 aa &ina, csn e§cácia e quáidade
rc<n*AOas.

cüusutr sgcullD^ - o8nc çô€§ E iBspolrsAEtuo ffi DA ÊxÉcuroR
1.1. Em c|lrÍnp*nrnto àc $,.* &âçü*, cebê à EXÉCUTORÀ, a&áín dss *rlSâçóG
§o.ltttntr. d* ãprdãcaçõco iósõic* § d.Crrdes sstab.bcids na lâgiBlâçâo tÊ!str.*ê &
§U§, b.m 6mo no. <*pkrns ícdcal, §,tadlJ,l . mun@al (|rra rrg6rü a F?r.nt p.rcêrir,
ai sâguintâs:
2.2. Mr os ssÍ\rip da saúcb qua e:tâo especificadoc no Plâno dc Ttabalho à populeçào
dê lrnrrui, de acodo com o srlebâbcido rste m râto;
2.3. Ârender & imodisto es soliciteçô"3 erou proido3 êsp6cm.os d, §MS. Eis cÕmo:

Gfidüniar, crlâmHadô púur§a, st do dc anergÉnda . açôês (b utilüadê ,úblic. n ârê.
dE duação;
2.{. Gsa*ir q.€ o pÍocüso do trabsho fmscorra dra ÍoÍmr üsânizãda e sistcmatizads;
2.5. Fomccar crdús r uniíonnas qecmcoe pârâ áda cabgoria fufiaaional. em q,le
coíl& â idcnti*câçãa d. M.ra MunicrÉl de lmarut, parâ mêlhor identiÍcaçâo poí pertô

<h* msí{cipô3, & acordo com gua oxigârcia;
2.0. il**er 6quiF|8 cornÊde, sêndo qira no* câss dê fuarfiBntos teínporános, a rcpociçáo
dcvârá oconsr no prazo máxhaô de .A hoÍ.s, pâíâ qua nüo hâir píBisr:o n0 âtêrl('imênto à
poprí4ào;
27. l,l§ 6§a .h dôíni33ão, s íspoêiçâo dêvêrá ocsr€r nô p.§zo máximo dê 5 di§, pâia qltâ
ÍÉs hda pú€iu,zs no sffilmêí{o â popla§o;
2.8. Rerporder pel* údgaçôer, cbipass§, ffi* f.b.úhbtss, sscuíitárb§,
prcvüc«**ioe, fundiâhc â olltos, na fuÍna dã hghlrção êÍÍt vigor, rêlâtiys ao3
arngê96do6 oü colaboâdorê3 dilizdo3 nr erê(xrçâo do6 rsÍviç6 ora ôoírtrsta(bi, saÍdo-
thâ dafâto arlt ocar a 6:Lt&rci8 dêrs€ con§âto, para tent*r eximir-se dquelas obÍ§açôer ou
traruúeri-ta* eo ÔRGÂO §UP§R§ll§ôR:
2.§. Rrtponeabifre-oô inbgÍahn§rts por todo6 or comproÍnisroô esümUos ao coí*rdo;
2.10. lrefihr rcg:irlo düdizsdo dê todoô os âtsÍdirsírtos, dbponibili!ân& â csrdquôr
rromer*o ao ÔneÃo §uPERV|§ÔR c arrditorÉ3 dô §u§, aa §cfiar c pmntuáriG ds díântêl€,
eim cgno os dqnak doc,.rnento8 ( rê oompro\rern a ccnisbilida& ê sêsuíança do§
sârvis prssbdoô nEa ünidadÊs;
2.1i. eaviar, memslnêntê, c ddo* de proAuçao e apidemiolôgicos rspeit.ndo G prazos
d*dê{rdo§ palê §lr§, bcm oorno manlêí atuâlizado o Csdstro Naç,onal dê
Eetebalodnealo d. S.idâ (CNÊSll
2.12. ApruüêntaÍ ao ÔnGÃO zupeRVtSôR am etô 15 (qukrzc) üa conHo6 dô rrccüamrl1lô
do racrrso s Mâçáo d3 Co(*âs, §ttordo ístãt&tos gerend"l3 ê co fovaÍ{§,
documentoc frscab e d6 pagamênlo e p§asod ê êncerÍr§6 fabeki§lâ§. deÍ*Íê oulÍâs, na
foírra q,ô lhc ior ííxüÕsda ê aasim 3{ro6§shâmêíte;
2.r3. *o^ronciar ê mântêí âlu$id§ rod$ ss licençat e alvârás iunto íê!adiçÔê3
mmBêtsnts§. neas§s&is à exscuçáo dos ssrviços objelos do prê3êírts conlralo,

i,-**
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po.rtualÍnonta todG G pag8Ínrntc d€ taxaa c iÍtçGtos grro inck sm ou \ênhem incuiÍ tobÍe
a3 ativiísd* aacilar do municipo de lmrui;
2.14. Manlcr ern pcÍfuilas coÍrdiçõs dc hhkrne e coíEaÍ\rado a! ikw ílsicas e iÍrstalaçõcr
u§izeds, de poprÉdedc & munbiÍ,io dc lmâruí;
2.15. Rócabêí os belB o maírt&b6 30à sua guaÍda, dârirsmenb lnvsírtâÍiedo6, dertdvondo
c apór o tárm&m do cootrüo, (&erq cquipsín í{oú, iÍlrtd.çôG ê ut mllloô) om pcííritaú
cdrdiÉodrt,'0;
2.16. Encarninüw eo ÓRC1ÃO §t PERVISoR, oos pÍâ26 o insln ínêntos poí ele definido6, os
RaEtôÍios dc Âlirtda&t cxpçrcando t pÍoôrtividsd. o qualidâdc dâ .!si!tâÍd8 o,turccide

,oc rJsrrkios SU§, or Rcbffu dg Ex.c!çáo Financaire .xpr€aB,ândo o3 gãstos dô cudsio
a lnva!ümaÍü dc !aÍyi(!ô, c oa RclrlóÍior d. ExGcuçto FÉcal Míi(ro dor pagEmcÍttoa d!
taxs e bih.üc, dém dc p.grítcÍrto (íolh.i) de pcssoel ê êncaÍgo. rabtltúltas, todos

aooínp8nhâdos (k <tcviles cunprovaçõec;
2.17. lmplanier um !&me d. parq.rise do satisÍâçâo póc-st6ildi.t!êÍrto o merGtr uÍn sêrviço
do aloÍrdiín€írto ao uarÍio, no prâzo dê 30 (t inta) diâa coírtâd6 e p.ttir d8 dstâ dê g3dnâlure

do coí río, d.€ído o inquêíltorqjaationôÍio !êr píwbílcítts .ubnGtido c aprwa<lo pcla

Sllglmarul, cíiitiÍrdo oc rapcctivos reLtórioo mâruab, t paítiÍ do Ína. aub6ccFtd{c a c|re
apraneÉo;
2. I E- Nâo .ddar ncÍúune Índàdr unilsleral dG mudânça no prograrnatfleno dê tÍabslho laíÍr
píôvb Íolstôrb â Sll§/lmmrÍ e rprovaçâo ÊxpÍêd'ã pêlo mG3Íno;

2.19. Alcançar ç lÍxsc6 da poú.ilhrideds I qualidadc ôfinidos no oonlrato:
2.20. Da!ôí'n olvêÍ as drrid.dor de v(rlárrcia cm saude, dc acordo conr er noÍmas, bgblaçào
o dhcüLcs âín úgoÍ
2.2Í. GarantiÍ o acaaao ao6 landços píêltados de forma iítbgrd 6 coÍ lnuâ;
2.22. l,dizsr bÍr'mcntt! gürÍrcirb quc Íacililcm o confoh ds gpsLo. da qualiffcaçâo
ggücid, pÍd!§aon.l c cdtc4o continuads aléÍn do cnâaÍrtarncnto dâr qlÇêlõ€â

corpordver, rotine. tácnicaa e operacfurneb e 3iltama (b evalia& da cuslo§ o des
infuímeçóco grírn&rb;
2.23. Gcrel{h fallpoúrda do procosco adminiorativofinsncÊiÍo, coÍÍr aboÍtura d€ planilh.s
Ímgrcaher ê da (rrdoâ, pcra aooÍÍlpânhsnaÍrlo .h3 poítc!;
2.24. Aüm.n0s rlg{rarmantc or sistomar <le iníormagôcc vlgâtttas ou ,xn 06 quê venhsm a
§ôr implrntâdoa cÍn rubaütrriçIq q, am compbmairtsÍidrd€ sG *J*s;
2-25. Dcrcrroncr rçô.. dc EúJceçâo PcÍman nt , cm patsêíia coín a §MS, 8oG

fabdhedorcc d* wrilador, otietivando o ffidho intrÍdilciplinsÍ, e cfiminuiÉo de
!âgÍn8Íttaçto do &!ho e ao ank ado intagral:
2.26. Promovcr *rbiâncb acolhedots à cornunijadc intcma e eÍtêrna dos sêÍvi§;
2.27. R$ponssbilizaro §e indcaizaçào de dano decorede <h açâo u omisaáo voluntária,
ou do n€glilÓírcia, ímpedda cx.r hprudllncia, que rêll! .96Írto§, nÉ8e qualtda&, câuüaÍam
e pêcientc, aoa &grâoo do SUS a a tcrcciros a ê*s ünculador, b€íÍt coÍÍro eos bom gluicG
Íúrai! c imô,rb rob a sua gu,ads, srsaouraíldo.rô o dircilo do dcíltâ e aplicaÉo da
punkFo confe o rucpocávcl Í!06 c$oa dc dolo ou culpâ, Ê.m pnjuízo da adicâçâo dâ!
domrb rançôcr dlnob;
2.28. PÍÜst r arc&rrccimcntoe à §lr§, por êrcÍitô, sobÍa ávêÍrürsit rtos ou íetos notíciadoú
quc cnvolvsm a EXECUTORÂ, indop6ndoÍttomênto dô !oli(íqão;
2.29. tüdifcer a §ltlS da cv.írtuel .ltêíeçáo de gua razão rocial ou dê
dàEtorh, or, âí*atl.üo, enviando'lho no prszo de 30 (finte) dh coíüdoa da
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rag&to da .lbraçâo, aoqnpanhado de c4ra arrlütücada & Cêítirlo dE Jní*â CoÍÍl3ÍEasl oü
do CaítóÍio dG Rêgi$o CMI (b Pc!úo.Ê úrldices:
2,30. Tranrlarir, HrerâtÍlrnb .o Ô8GÃO SUPERVISOR an calo dc dbffio o.r eíinçào da
OtgsnEeÉo Sodd ooírüdedâ, o pdÍimônio, 6 lagEdos ou doaçõos qua lho forâm
dedirddos, bêm coíro os oxc.drÍú6 fnsncoirG deconsnt6s da Er§tsção dc scndçoo de
sid&rcia â saúda, aio u3o lhc Íora pemitiio;
2.3í. O mo<bb gttÍtdd propcto fur.ró ob.&c.r.os p.incltios s dire§izel clo Sirlcrna
Únto Oc Saúdc - SJS.
2.32. Nao uflzaÍ Íram prímltiÍ quô brcêaroo úíizêm o pãd€nta pere fna da epcrimcnteçâo,
lxcdo noa cüa da êoÍraaíúÍn írto iníoíÍn.do, d.vid.nranta apíov.do pclo Comilà d. Étic.
cm Pcaquir. Con&rtkio. qurndo dcr.!á havar maniÍadaçto crçír|'r dc conrattiÍncnto do
pociortc ou dc ran ÍtpíllcÍrt Íü. Losl, !oÍ ür do t6Ímo do rccponreuli,ado pêlo tÍalam6Ítto
s $5 süá suàmetiro;
2.33. EldaÍtcaÍ oc pacitÍlt63 BobÍe sôus diÍEitos e assuírto3 pêÍtincnb3 aos ssrvi;os
&íGciros;
2.3d. Grantk r coafihncacid.ô (k úadoô e iníormaçúcc oletiva! eoü paciêítt3!;
2.35. Â§cgll.ÍaÍ aoa padirÍrt . o dÍlito d6 aor!ín .aaitrliúü3, ítlEioaa c alpititu*rcnb poÍ
min§fo d6 S&re. ãr,to Í.lhioco;
2.36. Uantü, úratü bd8 a Gr6qrçâo do ooírtralo, om compdibi$drdc coín e3 obrigsçô€â
poí dâ Bü.rnirt!, tod.s âr cord(SG dG hâtilitrçáo o qudincaçto sxigirâs, sob pêns dá

Í€§c,aao de @nHo poí n& q.mpÍiínafilo do npgmo.

cúusurr rERcÊnA - DAs oSRtcAçôEs Do óRGÃo suPERMSoR
3.1. P.r. a crGrçlo &. i.Írriç6 oqdo ô prü.ants corrteto, o ÔnC"ÃO SUPERVI§OR
úíEa-!. a:

3.2. PÍffi à EXECUTORA G ínoioú írêcatE&io3 p8Ía a êx6rçâo tlo ot cto tbote contrato;

3,3. ftoeraíÍE Íro oÍçaílraírlo úgeÍtr do MunicÍpio, as d@oc. Ítcoclt&b, no demcrdos
fi,ten€iB apcOftcor, ps. cudra s üxaorçâo do Wo conHud, do acordo com o
r*alrÍnâ ô pagancírto píünrto írcútê iítsfumonto;
3.a. PümUr o uro doc bcnr móNrai! e iryúvcb, mcdíante t cahbraçào dc coneepon<Íentoc
brrm de pcm*rfo dc uro . .rmpí€ qrê r,rna rxrya aqlblçlo hc íot cotnunicada pele

EXECUTORA
3.5. lnrrcrúrbr e an&r c baírr ídwos m itoflr ent ÍhÍ dcts dánsuh, edadnrmedc à
brÍr.lizaçe (h t rrnoa & p.íÍrilrâo da uro;
3.e. AmLlsr, lqnpÍr Çr ncdrio o, no mlnimo tknGÉüdmcnb, . c.p.ck rdc c B
§oítd1çõr6 d. pr*açâo dc scrvlçoet

cút sulá orrARTA - Do r(»trToRArEltTo E oA AvAUAçÃo
4.1. Ar tçõas dê moí*toremânto a avaüaçáo rcrào reelizadae pclo ristema de ContÍolê,
Ava@ e Auditoíie tlo munidgo (b lmarui. e terâo caÍátor pÍa,eírtivo € BaÍleedoÍ,
obictivâÍtdo a 0!Cfo cdrqurde c rcgudar d.rtc coÍ rato.

CúUSULA QUIXTA. Do PRAzo oE uGÊNGIA
5.'t. O contíío tsÍá v§áncia do 8tó 90 (noventa) días, cor ados a paÍtir dê 12 de oulubro de

o
4

9""

2019. podendo eoÍ r8scjndido, nos terÍÍrc6 de CláGula nona, apó6 a
íroyo píocasso do conffiaçâo drelrés dê Chamadâ Pública.
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CúI,§T,LA SEjXÍA: :tG REcUi3oT, RilAIIGEIRG
8.1. Pda píldrçào do! 8.Íviçoa, o ÔRcÃO SUPÊRV|SOR Írp6r$rá à OGGUTORÂ, no
prâzo o 6nd[96.a coÍtrtdrlês írG!& instumcnto, a ampoíSncia âltimeda dê
Rl 286.970,351m& atê o último tlia rirtil de ca<ta mês dc compcttncia.
6.2. O peg.msrto d8 dââposa3 rabrilas no pr$êítto Contrato fra condicionado à
apírr.fitação de pí€rt!ção dê coítlas do mâa iÍnodiataÍnâírt .íüeíior, na íorma dâ CláL6ul€
Oácima Primelra.

cúugurA sÉÍtr^ -oA Dor^çÃo oRçArExrÁruA
7.Í. fu dêrp6oÉ docoÍÍcrúer do pír3enta Conffio concrâo poí oonta das s.guintê!
doi.ç06 orpnar*f*$ do Fuido Uunidpâl dê §eúde:

üBfo - la - Furxfc Mrnldpel ô Ssúdc
t rldedc - 1.0.0í - Funô MtÍrEpd dô Sai(b
Hjoy 0v. - 2. 1 00 - Mmubnçao do Fundo Municipot dc Saúdc
Códip Rcarni<torElcrnmto - 3.3.90.0O.O0.0O.00.0O
Rcculo - f .0O2 - Pí6píio - Í5()6

tkri<,.dc - 1a.02 - Âbnçto 8*rica
Proyâúiy. - 2. í03 - Msrj§çáo «ro Pio0ranâ de Sarldc Bucet - PSB
córtgo Rcaud«hlEbmGn0o - 3.3.90.00.00.00.00.d)
Rcqnro - 1.üBí - A!!nçâo B&lca - PSB
Rro.mo - í.0O2 - tuprb - 1596

P,oíÂüv. - 2.104 - tíeruforçâo do Progrâms d€ Saúde d. Fdnílb - EsF
có<Ígo Rôrmldo,Et ír{rto - 3.3.90.0o.{xr.0o.00.m
Rccuto - Í.(El - Âlcnçáo BÔdc. - ESf
Rccrno - í.ü2 - Prôpíio - í5%

Píqr&iv. - 2.í05 - ffüübnçào ô Núclco da Apob à S.iidc ds Fsnilie - iIASF
Có<Ígo Rc*rniÉolElomonto - 3.3.S0.00.00.00.00.0O
Rcq.rso - í.00.f - A!!Ítç!o 8ásb. - ESF
Rcctnso - 1.0ü - PÍ6píio - 1596

CúU§I,I.A OITAVA -IIA ALTERAçAo CoTTRATUAL
8.1 . O prescnta Cotffi podcrá lcr ad'itado, allcmdo, perciel ou totakn€í*â, m€dhnts pÍúrria
jurfficetiva poí orcÍito Src cor*crá a dedaração <le inbrE§ss de arnb* § p.Íbs e deverá
.cí ertoíize.b pdo gD!00. muÍúrpal.

ctÁusuu i()fiA -oA RE8ct8Ão
9.1. A t€.cbfu do Coírtr.to ob.dccÉrá e dsposiçôos coíttidas no6 aÍtgoô 77 e 80 da Loi
Fcdcrd n.o 8.666,,!03 c dtüaçãor porhkn€s, bcír coílo ô6 t€ÍrÍrc do píacntc inrtrumoÍlto.
S.2. O pÍ!.€ílr Cmm podêó BêÍ ÍêocirÉido de fsms unih€ral poÍ ÊmbeÊ âs paÍtês, I

FLS Ê

quahu!Í moÍirnto, mGdiantê paávie notificáçâo por ascÍito, com anlccô<tâneiâ d€ 30
(biÍilâ) dias, rwogrndo-ae, por conreguência, o têÍmo dê pcrmittão de uao dor moverS

Ar§qry
b-,/e.,.ôrF,#,*
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c hnôvel, nlo caücndo à EXECUTORA dlÍBito e (Flel$,€r indonizaféo, s3lvo ne hipdêss
pavirta m § 23 do !Ítho 79 da Lêi Fêdcrat n.o 8.E6ôI93.
9.3. Em caro dc rscblo uniHeÍd poí paíts da EXECUTORA, o moemo !o obriga a ontinurr
9ísfando c saÍyiço d6 !.ridc, por um prazo minimo <le í) (trhh) dier, oonta<roa a partir do
a&o da ucisão do CoÍffio.
9.a. ô Codrao ccrá ctrrrdHo unibtcntmcnto pclo óRGÃO SUPERVTSOR cl.o hq.
iÍllgubrldrdâ oü lürao4ao p.rdat do oq€tu.
9.5. t{o cr.o dc Ércarao, !.ú coÍrcêdido o prso dc 5 (dnco) diar rilbi! para o diÍcito ao
confrtlitórb c srlplr tlch.. pe snb* 6 paÍta8.

Cúl§[,u DÊc[A -Í,ÀE PEXAUDADES
Í0.1. A ktobcca,1}rcb. pd. EXECUTORA, do dáurut ou obrigrÇão constantê dartr Conlrslo
c aax.i Anoxos, ou Ô da!ãÍ qiginaô dc nonna Lgal ou í€g|ilamcntar prílinêntâ, elJtorÍzárá
o ÓRGÂO SUPERI/ISOR, gsôírtid. a píúyis ddBsa, e adkEr, om câdâ câso, .ú i.nçôG.
Fürl{.. no. rtbo. 81. 86. 87 G 88 Ld Ê.(hral n.o 8.686/93 o.rt€raçõcr @crioÍê,
qtb.ltr<ro cfii o di.podo no § 29 rlo .ítp 7c d. PoÍ*ia n.o 1.2S/93, do Uiíüá.b de
saldc. quab rcleor:
.) AÍhÉÍtêÍr&i
qMunâ;
c) §u$.Í§ao bílrpo.*ia Íh paÍticipsr dG kit çúas e dâ co.iffiar 6m a AÍlminilfsção, por
prao nâo lupqb. e 2 (ddr) anoô;
d) Dcdreçlo th *idancirrdo pm §c[r a coírffitr coín . Adm rirfrç& PúUirx, enqlanto
poíúrfsr'rl c rdivo tbbnhrrtcr de puniçào ou íê qJ6 íti. rcmoyidr e É.Ulit çào.
Í02. A ünpcifo.b pm.Sd.ô. píwEtr. n€Ce dáusuL drp.nôá d. grsrit d. do íato

$.l. .. mdivar, cclir.írda sJa rydiâçâo na situ.ção c cimnutlnci$ ot clivar ün quo elo
ocofirlr, ê (bL lcrá írotilb.do I EXECUTOflA.
í0.3. Ar aançocr píwbtB nô3 .llnos 'â:-, 'd ê'd' delta clâusulâ podGrâo s€r adicedas €m
cooju*o eorn a elÍrpa 'b-.
10.4. D. {lic.* do pcndidedca a EXECUTORA tcrá o prazo dc 05 (anco) dies p.râ
inbrpor Ítano, dkigk o ro Gdor Mrstk pâ|.
,O.5. O ydoí d. mufr. qra ürÍ . !oÍ .pLcede eorá cornunkrdo â ÉXECUTORA c o írspêcüvo
mont'.lb.aÍú d&e{ado doú pâelgfr.ítus dcvillos âm dccorüncia dã oxôqrçào do oüiô
contrsàral, gsaÍrüÍrdcftc plcílo &tito de d6úr!a.
10.8. A imporifo do qLÉt cf ds. 3srçõ.! csfipul.dâB n rtâ dáuluL nâo 6lidiÉ o dircito cb
e EXECUTORA axif hdonizeçüo int grd do! gcfrrízoo qrr o Íío gurador da psnalidade
acaíruler pan oo óí!üoa g6sto§8 do SUS, rcns r.suários a t6Íoairos, iíxfcpen&Í*omênl,e d8
írspon8.Ulid.d.Ê crfoninal elou ô{ka do .trtoí do fsto.

oo

cúrrsul.â oÉcme pilrErRA - oA pnEsr çÃo t E cotrrAs
11.1. A EXECUTORA dâr6rá apíutonH a preetaçâo ds cofitras €m stá 15 (quiÍrzG) diâs
subacquantü eo rêcct*nlnto do Íocuíso.
I 1.2. A Fe.taçào d6 coírtn do Íccrrco ecobidoc deverá Beí apíBêntada coryt os s€guinte§
doqxnêírtG:
.) Rruórb dâ Ercorçao do Oqêto. linsdo pob sâu ÍspÍÉônteÍto lêgel,
dtit.(be deemrofrddB p.na o qrnp.kndüo do oql*o;

ütutír
I$SJ"*

{".t ^§,Í*"-
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b) RodóÍic d. Etccr4âo Fin ncoira, aÚ3indo pdo ssu Ícpí!6ôntsírtê lê0a1, com . ôrc.içáo
dac «bspGsa e rocaik obtivãnonts raelized$ na sxcoJçáo do otjrto de Conffio:
c) DômoÍ!! útiyo dc Exeoçeo dc Rêcoitâ ê Dêspcra, dêvidâmênlc acompanhsdos d6
compÍor.aíücs d6r dcÚpcsâs, s assinado polo ÍêspoÉâvêl ftnaÍlcêiro da EXECUTORA;
d) CoíÍrpÍot glla, qurído houv.., dê d€{roluçáo (b sâldo Í€mân€lcênto ôín eté 30 (trinta) dia§
apó! o SíÍnino da víIêncie desto Contrato.

cúusuu oÊcll gecuxDA - ugFossÕes cenrs
12.1. @,n o oqGürro.b captar Íaclnlo. pliôltcoe . pílvada, a EXECUTORA ftca lnoÍE do
e crLôÍ!í convanbü corn c Podcrpr ft]bffcoq FcdüC, Elta&al r iniciaüv. priwda,
t!.pcitsÍtdo or oqcfivoG <h pmcadc Conbafo.
,l2.2. Fb. cblo o Foío da Comm dc lm.rul, com r.núnci. dc qualqucí orrÚo, poÍ Íneb
píiyflsgürdo qtr .clr, pú. dkimk $r.Bqucí qrr.ltôoú oíiuÍúa d.€to Conffio, $,o náo

rudrrcm ror raofuit u p.les p.Ít€..
í2.3. §ao anaxoG «h pracnb conffio:
l -PhnodO Tr.b.5o;
ll - Tôímo ô FríÍÍrirslo <te tno dc Ecnr Móvcis:
lll - Tcnm «h PcÍrnhaâo ô u.o dr B€ns lmôvsis.

E, por dâírrvr iu.ta c cortÍ.tade, §cinâír o pÍE!ântc Coíltrdo cm 03 (fê!) vias dc igual
t!o{ G ÍoÍrn§, na purcnçe da tedemwrhas *aixo.

lmarui/§C, 1í d€ outubro dê 2019.

dê

Testemunhas;

Nomê

cPf:()93.063. e.33

DA
da dê Assistência Social

Liberdade (IBHASES)

Saúde

ê

dtd", M:
@
CPF: lol ocb lb4 8]

t,

Procuredorir Juridica
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ANEXO I

TERTO BE RãFERÊXCN
í. rilrRoouÇÀo

O moddo edotedo pare faruíer0ncirg dc gaÍênciaÍnenfo do progrune dc Estratégia Satrdc da
Faml§alAloflç& B&ielSaride Buc.l, Nr,rdso do Apoio a Sar6e da Farnília (l,lASF) e equipo
compLmcÍnÍ do Cênbo dâ Saú<!a Ampliado í!o município dc lmaruí, busca a rasoluúrídede,
a etrciâncira c a aconomia no gêíêncaâmênto dê íêcrrÍsos. E3!a m&lo dcvffá âtân&r ei
necã3kjsdêr píogÍsn$es (b ssistência à sâ]dr I e g€dão d€ guelldad€ 6m saú(h, girê
ssÉo ãcompeÍthado6 peh CoÍnissáo tb Avaliaçâo do Contrato de G6tâo a sâÍ côtrbmdo
corÍt OÍgsnizeçâo Social. A O§ confeta<ra p8ra I g6tâo do3 proie'to! dê quê ffiâ erta oqoto,
ficará rctporuávcl p.b gârGôcisÍnanto dos proftsdonâir dâ! cquipc! da etençâo básics
municipal.
O GadoÍ PúHico ô Sk*crna Municrpal dê Selrdo faÉ a rrgr.daçâo, mor*toriâ, avsli.çào c
conüob dü rihdd.&. ssumids pcL O§, com o obFtlyo dc grentir e inlsgrslidadc da
dúncie, cÍrÇrürto â OS gcíÊncie ê pldrrz scÍviço &ntro dc critéric ospccificador no
Corlrdo dê Gâsilo.
A OS. üaÉc dE abcorçao <lr gsÍaílciâ d€ssa .thriJedc, Gfrúivads írEdlaíüê o coÍrtrelo da
G.tiâo, ftIndamane{ê{ no propóGito ô qr a gerêncta cb pÍogr8mss cited4 vsnhe ot[.r
a fumstizsçlo. mêfiqiâ no at6Í1dimênto na saúdê pôrâ o Munidpb, e tambórn:
PntB as&{Cnda â aeúdc grduita aos u6uários do Sislcrne Únbo <te SaúdÊ SUS,
oàsêÍvaíxro o dí.pdo no âÍt. 198, ds Consiituição Fêd6râ1, no lnciso l, no âÍt. 70, dâ Lei
Fcdcral nc 8.@0, ê 10 dc s.tGÍnbro dc í900, qu€ firs os pÍinclpbs do Sistêma Únbo de
S$idc - SLrS s na ÍoÍm8 dor*B corilÍ.tô & gcatâo;
Prow scwiço dc .!3ktaÍxi. à i,alda do ÍnelhoÍ qualk .dc;

Assogurar a gêütao da queli<ladc ne axacuçêo dos sâiliçd dE ssúdo 6 dondim.nio ão
(E{rário do SUS;
lmplantar urn modcb ê gêraírds da{rtro da conc.pçâo â(f inidrrtiv. poí otriêtivo!, ondê
p(§poÍrôrqn os nlaultad6 dcençadG Íaco âs írÉtar pôctuâd...
Alcírdcr â dcmanda cb abn<limcoto do progrema Sâido ds Família, Saudc Bucal, Núdeo a
Saudâ da Filnllis (l,lASB s Canho do S.údc amptiadâ.
Gerarüh a humanizâçâo d. eaidônciâ;
Âlcrxbr oc p*ienta coÍn dirnk âdc c rsepeito, d€ modo univoÍsâl 6 iguâlitáÍio, m.ntêíÉG8e
sa.npí3 . qua[dedo na pÍErÉâção dos saÍviçoG conratado§;

2. DAs RESPOilSABILIOAOES

fwirqlci&ios, fuírdiáÍils o outÍos, ne furma da hgíslâÉo om vigor,

2.1. AÊcndcr do amcdisb ê solicitaç6cü ê/qI pÍoic*o6 capcclfcoô da SUS, taia corno:
cridaÍÍris, cal*mide(h triuica, G.t do do êÍnorgÉnch e açOa Oe uüid.dê priblica na áns
& atuaçào:
2.2. Garer*ir qm o procasso do trabâlho t-srccoírâ cb íomra orgenizoda ê sistcmdizsda;
2.3. Fonçer craôá! a uniÍonnar êlpcdfrcoâ ps.a cade cáagoíir píofusioflC, êm quo
conrtê a i&nüfi# ds Prüúaitura Municipal de lmarui, para molhor idcxificaçâo por partc
dos muoícipcc, dê acoído corn sua exigôncia;
2.,f. MsÍilaí oquipc ooÍírplüÊ., scndo quo nos c€ros do aÍã!i.ír1cnt6 t€íiporánG, e rBpo§(Éo
deverá oconor no prazo máximo dê 48 hoías, pârs quo nâo hds preluÍzo no stondimentô à
pop.Lçao;
2.5. Not casoa dc deínialo, e rGpoci{ilo dcvará o@ÍÍ€r no prco máximo do .tS dia!, pers
qüe nâo heie píêjuÍzo Ílo atêÍldlmênto à populaÉo;
2.4. RâEpoft# pctac oadgsçôcs, dalpo§s, encaígos treb.lhistes, georritkioo,

PtíE[n, 0 de 28t 
^0,,' tú11,4

aos

t

r



É ul//4oo

FLS
ô_

ESTADO DE SANTA CAIARINA
PREFEITURA §U}IICIPAL DE IfARUi
SôcÍêtaria Municipal de Saúde

o
;

oo

.mposedoe ou cobborrdorü! utilize&3 nâ oxêq.6o d6 sôÍviFs oÍe côntratados, !êíxdo-
lhc dclbao ínvocar a criüência dar!ê conffio, pâre taíltú Gximir-se daqr,€las obÍigâçôê ou
t!Í*Íi-ls ro COi{TRATANTE :

2.7. RctponreàiÍtssí-$ intêgralmGnts por todos o. comprombüo3 a33umiros no contrato de
glcltão;
2.8. llry$rr rrgbfo .tudeedo dê todo6 os alaÍúimêÍ{oe, dbponiHlizando ã gurl$reÍ
mocrrio eo CONTRATANTE e auditoÍiss do SUS, as ficfi$ c pronluáÍkn de dbntalr, §im
como o§ domei$ clocrrÍlsntc que coínprovêm â confiaulidads ê sêgurãnçâ do3 serviços
písst doô na3 Uni<tadec;
2.0. Êrwiar, Í7lên!â*flGÍrtê, o dedoc de pÍoduçào ê gf*rcmb6gbor rGapeitaÍldo 06 prezos
ectebebc*ro pdâ SllS, b.m co.Ílo mânieÍ atuelizado o Cadgstro Naciü|gl (b
Eslabelecimcnto ds sarb (CNES);
2 10. ApírlcíiaÍ ao Cq{TRAÍANÍE em até '15 (quinzê) dia8 conbdcr do Íecêbimcnto do
ÍEcuÍlo a Pr*hçâo tb Conts, coírtêÍÉo rclatôrios gÇÍsileiah r cornpíoyaÍrtê3, doctmêrtog
fúc8i! ê dB pegEÍn€nfo th poasoel € cnc8rgpâ trabslhirts, dcnú! oufas, na íorma qlJ3 lhe
,or indlcadâ ô aStim r|t,tc6aaiv.rna.íe;
2.11. PtovidcntiaÍ e mürteí rtu.tzadar lodas es liccÍEaa c alvará! iunto às repeiliçõas
odr,.lor{.r, n cârG&is à êxêctrçâo doe srviços dFl6 do pfü!êÍtc contrato, êxêcutândo
pontualmcntc todoc oa p{ôínGí*or dê taxs â impodoc quG iÍrcir.m ou vrnham inclrií cobír
ar atiúdadcs cxcrdda do munidÍio d3 lm.íui:
2.12. lr.tàÍ.rn pcrfifr conalçaea de h§bna c conreweção 33 ált.. flsicss o irctslaçô.r
utfitaür, dc pÍopÍbde do munidÍú, dc lmsrul:
2.13, Rccebcr oc bcÍlt ê maÍüâ,bs rob rus guãÍd8, dcvk âínrÍta imÊntrÍisdG, dGyolvcído-
6 ao COMIRATANTE apóc o támino do Contrsto da Gsdáo, (áoes, oquip.mcrúc,
iÍEÊCâçõcs e ulên8iÍlos) ârÍt p.r&iürs coÍxriçõês dê uso;
2.í,1. EÍlcalliÍüsr ao CCNTRATANTE, no! FíiuGi e inslrumerúor por sle &fink os, o§
Rdúio8 rh Alhtittdce expíBsndo a prodúivkjade e qualiredê dâ essiíêÍlcie obrecida
Íbs usl,lâÍis SuS, os RdalóÍb da Exrcuçào FinsncriÍa ôrp6asândo 6 gestos d€ cuttoio
e inrêstiínonto doc 3.Íviçoo, ê 0ê Rêletórioê ê Exêcuçâo Fbcâl feteÍrdo dos pagsÍnôntos de
taxas 6 bibut6, eltrn dc pagamanto (íolh.s) d6 pcssoâl c ênc8ÍgoE trsbalhisLs. todos
eoompanhadoo dar d.rride. co.rpíovaç&s:
2.15. lmphnter um lHrma dc pê!qd!8 da latis;hçào póo-aficÍrdimcí*o a manlêr um !.Íviço
de ebndincnto eo uru&io, Íro pÍazo dc 30 (finte) d.E contadoô â peíir dr datâ dc elsinãurâ
do CONTRATO DE GESTAO, do€ído o iÍrguérito/quêaüonáÍb soí p.€víamêntê subíndido e
sprorne pCg SM§lmeruÍ, omitindo os Íaspodivo3 rd*ôíios meneah. a partir do môg
rubsaCucnb e êlta agrweçâo;
2.16. Nao útâí rpnhuma me(§da unilsterald€ mudsnça no pío$erne dê trabalho sem píêvio
ÉLtóíio a Slrglmsni e 8pÍoraÉo oxpírsse pdo Ín€smo;
2.í7. Abmç.r os lndic.c d€ prodúivHado ê qudiíJedo ffinido3 no Contrâto dô Gôsülo;
2.ÍE. Ds.êmrolvcí * drdcledcr rh v[flâncía êrn 3âúdê, de acordo com e! noonss, l€gBlEÉo
o diÍ€üiz.s cÍn ybofi
2-19. GÍentiÍ o ac.oso ao3 !cÍvk?6 pÍesladoc do foÍma intogral o coí{Ínua;
2.20. üilizar fê'raíÍleíB goÍênciais qrre íacilitem o conM dâ gortâo, dâ qualilicâçào
goíÊncial, píd3sional e educaçáo coÍtinuâda alêm do enfnrntamGr[o das qu€6tões
coÍp§âlrv§, ,üinâ3 lécnica§ ê op6recionâi§ e §i§têmâ d6 evelieçâo de qJíG e dss
iníoma$ccgeurciab;
2.21. Garanth raruF&wirr clo proceseo dminisfa$vo-tnrÍrcairo, coír âb.Íturâ dl' plenilh.s
financeiras ê dc crr!Êoc, pere acompânhsmênto dâ3 peÍtê!;
2.22. Àimsntar r€guhrÍnont€ 06 sistêmss ds iníormaÉc vigGntês ou novos quê vanharn I
sêr implrfltâdos GíÍr eubditui(Éo ou cm cornplcmenteridadc eos €tuai3;
2.23. Dcçerwdver açüê+ de Educaçáo PêÍmanênto, oín parcarie com a §MS, aos
trabdu<roÍ€. dae unkladec, otiotivendo o tr.bâ$ho intardÊddinâÍ, a diminukÉo dâ

t"d*' t§-
*,a*.a*rtl, ,
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2.24. Prornoyer emtiâírcir acoltEdora à coínunid& iÍrtêÍnâ € ôxt€íne d6 seÍviço3;
2.25. Rctponraulizar-lc pclâ intbnh{âo dê dsno dscoÍÍônte de açâo ou omiseão yoluntária,
ou d. n6gliÍIancia, impcílde ol imprudlncia, qu. sars agpntr!, riclss gualuadc, caulsírm
e pdant , ao6 óagâG do §U§ ê a torooiros â â8las vinculados, bem co,no ao3 bens públicos
môrulr a imóü.h lob â sua guaÍda, as3sgúrando-sê o diíêito de dêr*a e aplícaÉo dê
punição wrtre o íBrpofisllval no3 cesoa & dolo ou c lpâ, 3âm prêjutzo dâ aplicaçâo dâs
<bma|r rançôat cabiwb;
2.20. Rc!fituf, Gm caao dê cl6squslifcqáo, so Poder Públlco, o saldo do6 recr.,Bor líquidos
rcaldlantec doe valoílr dalê rBoobidos:
2.27. âlEtor .ldarrdíÉnlo! à gàl€t, por É.Íito, sobÍr.rrcflüJai8 stos ou fgto! odicisdo3
quê onvoh€m . ORCr,rrNl"AÇÃO SOCLAJ-, iÍd.pcídontcíÍnÍrtr dc rdicitaçáo;
2.28. t{otific.Í a §llS dc üraÍrturl alLíaçâo dc cua rdo lodal ou dê mudança cín lua
dill'bÍh, ou êttah.lto, GÍiliandGlhe no preo de 30 (úlÍt8) dbs coÍilsdos a paÍür d8 dda do
rogirfo ô .[ereçáo, .ooíÍrp.Ífiâ(b dâ óÍie eiânticâda da Ca.üdao üt Junta Co.Ír€ÍciEl ou
(b Cârtôíb d6 R€g*o CMI ds P..sos Juídi6s;
2.ã. Trarxilcrir, intogretm.nts eo CONTRATANTE am cao dê cliírato ou ênínçâo da 2.3O.
OqgnUnçao ffial conffiads, o pâtÍínôÍlio, os lcgedo3 o{r d0açôe3 que lhe ÍoÍam
d.![iÍud6, barn coÍro 06 cxcadêíúG finâncôiroc dêcoÍÍêntor dii prê6taÉo dê 8ôry&o8 (lê
asistllc{e à !.údc, cr{o rJto lh€ Íorô permiürlo:
2.21. O moôlo g.í!Írdd pÍopollo dêvôrá obôêcêí ao§ finclp&ca ê dir6trizes do Sistêínâ
Un0codc&udã-SUS.

3, OÀ IilFRAESTRUTURÂ DE SÀÚDE OO TUNIC|PIO DE IHARUI

3.1. AüJalÍnantr, ot tcíviço. ctâo di*tt'buidoa em 6 (r*) itÍúioir coín f,uxo oÍdcn.do s
hbtâÍgrlzado na lodr de úrid. ptiUbe loc.liz.dos cm binu dar zoner urbana c nrab do
mlrnidpb, s t Í*r.ô. dc Sâido, todo li.mcionem cm pródbr pópba, coÍno !.gur:

. O'l AdmiÍfiÊ* Ccí{rel oÍfipoda pck SocrÇteria, (íc6pçfo, agÉndamonto,
yigiEnde, r.$ddo.ardiloÍi.): Sa&a th pcqucna ciruÍg{., .e dc vadn ; FsÍtrácia
ccnbrl do dbpo'raâçao do mêdiqnêntos dc stoírçâo bógica, mcdicamcntos
crcêpcbn$ c dc açõaa judacíab, dmoxãiÍado dc mstcíiai! c ÍtrêdkÉÍncntot: Cêntto
dê Safdc Amgliada 24 hora3.

r 0í Ur*ladc Báo&;a da §aúdclSaridê bücal- Rio &ma c,/ í extêmáo.
. 0'l UÍ*r.do 8&ic. th §eudeI§eúde bucaL Canguad c/ I ôíaírsâo.
. 01 t nid.& B&b. do Ssldor§súdo bucel- Toínrz cl 1 €íôns§o.
. 0Í UÍiíJ8d6 8áôice <b §eú<rerSaüre bucal- AratiÍrCsub. c,/ 2 cxtênsões.
. NúdGo dc Apdo à rarHe da Írmllia (}{ASF);

3.2. OOS PATruTôNlo8 PúBLrc

Mesa de Êsoilôrio 05 '12 't2 08 06 05

v102 02Computador 04 03
12 27Ce<teire hdividuâl 13 lô 24 41

o1Têlêvi3áô 02 o1 02 01 01

Longarina 2 lug- 04 0307 05
Macâ simpbs 02 03 03 u02 02

01 01Mesa do Mayo 02 03
CarÍinho dê c0ratavo 07 02

Págim t0 do 25
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ô.t9É UtilÁO

o
;

Lix€iÍas 08 06 25 15 06
Painel de Parede 05 01 01 0l 02
Autoclâve 01 01 02 0'l 01
Seladora 01 02 01 01
Pia 05 03 18 11 07 01
Armário Escritório 02 02 09 05 06 05
Armário VilÍinê 03 02 01 08 02
8raçâdêira 01 02 02 02 01
DVD 01 01 01
Ar Coodicionado 05 09 09 08 08 01
Caoaira odorüofâgbe- 02 02 01 02 +O7 02
RX Odontológico o1 01 0Í01 01
Fctopolimerizado o1 01 01 01
Geladeira 01 05 02 01 02 01
l,lixo-ondas 01 01 02 0'r o1
Balarça Adulta 03 03 04 02 02
Bslânçâ lnfãÍ|til 0'1 02 02 02 02
Oeionizador de Agua 0'1 01 01 01
Foco Reíetor 01 02 02 03 04
Arquivoe 03 04 03 u 01 02
Bebêdouro 02 03 01 06 03 01
Notêbook a2 01 02 §201
Balcào 1,20 03 01
Balcâo 0,60 01
lmp.€Bsora a2 01 03 02 01 01
Sonar 01 01 0'r 01
N€g€toscópio 01 01 02 03 01
E:fignomenonreúo 03 03 03 03 o2 0'l

01 01 02 01 01
Lantema Clinicâ 0'1 01 01
Tobíone 02 01 0l 01 01 01
Bandôia inor 05 03 01 02 03
FogÉo 01 01
GânâÍa térmica 05 oí 01 01
Oftalmcscóf*) 0'Í 01 01
Estetoscópio 03 03 03 02 02 01
l,lebulizador 02 o2 02 02 01
Ultrassom 01
Termômetros

01

02 01 01 02 01
Teh de ÍáropÍcúêtot 01
Ratropícli€tor 01

gâvêleMaca com 01 02
Maca Ginecológica 01 01 02 02 01
Biombo 02 02 02 09 /

I

04

-l

h^Sr$;
ArX"
(;a,,i"

Iro
t

t

-1
l

i

01

rt
1
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Câdeira de Rodes 03 0í 01 01 01

Glicômotro 02 01 01 02 01

Àrmário 02 poÍta3 aço 05 05 02 tb
Eseâda 02 degraus 02 02 06 05 03 03
Mêse cozinha 01 02 01 o2 01

Mcrâ impro$ora 01 02 01 02
Cadeira escritório 04 01 06 01 02 05
CompíêSeú frstào 02 02 02 02 02
Amdgsmadoí 0'1 01

Tanquinho 0Í 01 01 01 01
Mocho 0í 01 01 02 02

4. Í,O§ RECURSOS HUTAI{OS

ar.REGIEDECOTIEAT çÂO
O rugknc ô 6Ítrc.Éo dcvrró !.r Égkto pêle CLT, com caÍlE horárb obe<iccendo &
logUAõG! yhrÍúar rh catcgpÍia. O! mádi(n Qp.cidbtet podcrâo aôÍ coírtratado3 adno
persoe fisica ou juÍídic.. Devcrá rocgurr todo G Mcjos acordedc em dicaÍdio da
cdcooÍia dr nG.. Íogiao.

a.z Dr*rléo rlc CüIa. !.Í coíffidr (IIEDIATO)
. 5 (Clnco) AID0L|,AR ou fÉctt}co DÊ col6uLTÔRlo DÉMTÁRlo qüE dowÍáo

píLE acÍviço nes lJflirade Ô .&ldc, da !êg[md. à c.xttôka con carge horária

de 40 haa ramanab;
o 5 (Clnco) OOOiÍrÔLOGOS c(l. Clâvêrá ateÍdar aoo 

^TENDlllEtÍÍOSÂrÊs 
d€

laguda à tclla-iüla ns UniraÔ3 dê saÚdo, com ctÍgp horáÍía ds 40 hot"as

rgnanab;
o 5 (Cirrco) HÊD|COS ps. rtoíxbÍ, no minimo, 5@ CONSULTAS|/Ir,ÊS Oc segunde E

râÍt {cara nG t tr{ded.. dc raldc com umâ caígs honlria dc 40 horar aêmenab;
o 5 (Cino) ErfÉRuElRo§(As) para atcndcí/loo ATENDIMENTG9MÊS do .c$rítds

. !.ró}íriE ns uni<l* dc ra&h com caúlE horáÍb d.,O hor.s sêman b.
r 5 (Clirco) AUXILI R OU TÉCNICOS DE ENFEmlAGEl,l- p.ra dêndcr Ír0O

ATEiDI ENTO§,UÊS Ue toguÍrds r s€xt -ídía m3 unir.dc! d8 t rrdo com crÍga
horffa dc.fO tro.aa oamansh.

. l(Lrm) EOt CÂDOlt FISrcO psrs ender & !.guÍd. s scxt -bira nas uniradc! dc
sarrda coín crÍ!3 tro.ári. d3 20 hoÍs salnan*.

. 1 (t m) NUTRICIONISTA par. atendêr de sôguírd. â 3ê)ôa-íaira na! uni:hdrs ds
3eúda coÍr c.Íge h6áÍis dê 20 horas 3êmanâis.

o 2 (Í)oir) FISIOTERAPEUTAS pere etGfidêr d. lcgrrnd. a !.xt -ltÉra nas unkladel do
saudc cdn caí§a horáíie d. 20 hor.3 raínaÍr3i! cada.

r 1 (un) PSICOLOGO p.re atcíxbr dc aa0unda . râxta-rcira ne3 unHed€a dc §súde
oom cerga horáiâ dc 20 hoÍar laínanab,

r 'l (ult) PSIQUIATRA psrâ elondâí ns unidadcs ds s.rldo coÍn caÍpa hoíúds
hora§ Somanais

NJl,.*,
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{.3. PROFISSoiIAIS PARA CEX'RO DÉ 8AüOÊ ATPLNDA:
r lilêdbo 15 hora*[a scguíúe â sôxta 33() hors mcnaab.
. Mêdco 2a hoÍrÊ/ úbado, doíniíUro ê hÍidoo 218 ho.es mêírsai3.
r Enlbrmeiro 5{6 horag Ín6íÉais.
r Toc. EnbrmAcm 5a6 hor* m.m.i!.

5. OAS ATRIBU|çÔES DO CARGO

6.t. Aurt[rr dr Gorrdúrto oOo*otOgto
o Excaáar aÉa na áí!a da oOoototogúe. coín qitírtrylo c supcwirão dos ciruÍgi{rc!

dênti.b;
. Píapúe a írffir an ordcm e ada do abítdimêíto, lupítrtdo-a coÍn mdcÍids

tracôoa&ba à acorçâo da! ttit lridcr diâÍi§;
. Auifar m aiüdmqdo do paci!írb r oÍiantar oc írannoc sobí! hEbítê hrcal:
. Pro* Ô ootlcÍlrtçlo o m.ntúarçúo do oqdpam.nto odontológico ô meíüar cm

ordcn o aqárc;
. M*s ô drd& dô âdrrcaÊ cnr !'údc ptlblb., iuttto cofl| o pociGíü. . .

conruídc;
. Partiiip* dc febah€ da gneo, Íü.tíd6ú! dc oquipc o faiír&nenloâ;
o Traü da Íume tapceoe bdoc oo menrbroc da cqr& d. t b.ho, Píofitaiond dos

sarviçoc ô saúô, acohando Ô roÍmr humrnaz.da todc oc tGrráÍbs c, lobíáudo
or pedcrúrc:

. ExcqlEffi *rs.

A2 lódco
o Trder «lc íonne Êp.r[ua to&s 6 ínambí6 da aqülra da t*e*ro, profnriongl doe

laíylFC d. !âúda, tcoltíú ds Íorma hrrmanizadg todoa o. tE rfobs r, 3obídldo
G paoicírbs;

. Cqlhac.í o frr1donlIr.í o do. !€íviçoc r,B sgrkh do mun&Ípio;

. Cumpíf áoa, ítoífla., odcín d. laíyiço, i.sür,çÕ.t . poítaÍist S.túêínda! Por lcl.t3
alpúílqc:

. R§agrar o rücíxlÍnglio dos pffics qJa pÍoq,rÍenrm o saílriço eún,ts th cxemca
dlnicoo, <krenôdcoa c Hsrndrto n&f,co, porcra,.r ínadcemcí{G (confume
REÍUME).

r Pr,*lr ffi dc pràneiroe roconoc, coírbfltrr a nacGaldtda dc c.dt cso:
. PÊílHpar dc eftk .dac de êdrraação am seúdê FüUica, jw*o co.n o pacbírtc . t

co.írqúrade;
t AcompsfiaÍ pationtc em Í?m@, quarÉo neceteário:
. PÍüdpsÍ dc MahG dc gÍupo, ílllniõês dc €sJpc r ltdnaÍn nto!;
. Flââ{rlr 6rma th trÉnônto parâ divêrü6 üpo! ô GírÕÍmired€, bêm coíÍlo

ftbn ütrç64ü dc paq,cru dn giÉ, aplicaÍrdo ÍêcnÍ!o! da mcdicina pÍar.nüv, oti
cüdva;

. Rü[,lb, sraàaaÍ c hbípíü.I lt LMa dc cx&ítc! coínpbmcntarÉ
p.Í.lpobü0nôdco;

!r$*
1r*' Págrns 13 d€ 2ô Ntfr*,q§,/#,"-
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. Rc&Í yi!üa ü düúlÍncÍto dqnick, qnan<b nccasâio;

. Crrnpík pÍotocoba dÍnicoc, norm* c Íoün ! ctirbdacida! p.l. SMS:
o Encanr'nürer a6 odÍoa nívck da almçao, qurn<b :rccur&b, coÍríormô p{otooolos

vilGnba;
o Mu doqrnglto th R#nch p.râ oô padên[.s ql.E n cacdtãlm ê

oonfhiJ..b ô ffiüLíto Cur codrmeçlo da dbgnó.üco n ÂiÊnçâo
ErpcdeEadr;

. Pard4ry(beçôcrôügü&x*ronaaudc;

. Emnir .dado. ô ôbito. quâírdo n oãlráÍiot
r §xr'(lfert*út sftn.

e!Oúorülogo:
r Plen{r, coÍrüof c c)@úar açõa! dc daírdirüilo o<rorüo}ôgü;o;
. Rafu axclrÉ eü*, «egrôdoC r lrírnaítG odoííoftgic8, b6m ooílo

ãüaglaa a pcquaí'raa úrÍgÉú, p.§tY!í Íncüc.m!íüB (coíúoÍÍ?rc REIúUME), p*â
pr!írai.!Í . rlq+aír e raúdc buaal dn gÊrel:

o P.w(bm*r6 ôg[upo, tar{õce tb eqt*pc e frinaínefitor:
o Cumprk norruc c rotin . !8tffi.ü pch §M8;
o Encalrhhar à 

^iaírÉ 
Eryode$:#a, quardo namaádo, confuímô p,rdocolG

ú|.í}b.;
r uffiza tácr*rr p.Í. ÍlolFÉeçâo c pomoçâo da rari<lc hrcal;
o hsú ündlnc c dc gtncloa aoooroo, coírbírnc a mc6dd& d. cad. ca!o;
o f,lmtwolvcr íhrid& ô cducac,o ün !.údc pi$f,c., pnto cdn o p.cbí*r s s

coililrnadada;
o Ra&s vlritr c rtcndiÍnsto dombilbr, guando ncocrffio:
. Pet&.Í chs ru.r{ôar dc ary$c, trinemcnta, ürrrlaao d. c.!€ ã .bboÍ4fu dc

*qi€ib ilrryôuüco lÍdtriduã|izado;
o P@daçlorhügt&n aêm !.udê;
r Tratr dc funne Éüp.ilb.. üodoú o. ÍÍtsíÍtbío. dr €qu*rr dc É.}ho, prdsiood ec

lanigoa ô lolda, acohaírdo dc forma hl,raneú tod6 o rüJáÍba c, BobÍt ltdo
úp.clü*a;

o Ercqfutrrías dlna.

i FLS o

6I Enírrrnltu{r}
r Pla|eF, oílonizaÍ, supclisionâÍ o oxoqíar ssryiçoi rh enbrmaggm aÍnÊ€g8ndo

píoGao§ dc íún ô o|J â.p.crricos ql,ro posslbüliam â ptd6ç& a â Í€cuparaçào da
laiô lrdiYidrr.l . ooHiye.

. Prrticbs di c$S. multilbciplinar, ns! dhr!ílc athdddü qrr viranr o
rytianrananto c d..eil,ol,iít6Í{o dae atividedee dc ialsw da indluirÉol

. ldcr$lig aú Írc6r*:hd€É ê ônbÍmaocíÍt, pro0íamando â cooíd.nan& e3
dviffdca da cqdpc. vtran<b a pGaêíveçáo r Ílojparaçáo de ssrld€l

r Ehbag pLno ô c*rmeOan, bmcarxlocc í16 íffirirdcÚ idcntifica<lar, pra
drtannins a Mrxia a iar p'3dada pcla cqrpo;

r Plgrrrü, c@ÍúünÍ q oíganlzrÍ caínpsÍthe dc rarffê
cff&B;

AZ'llr^c

Págtna 'la dê 26
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C.t Autllb, oü Íôcrdco rlc EnÍranqom
. PÍ€ataí ffiÍ!ã1to à comunirjede, na oxocrrgâo ô srdiaçâo doo program* do aaúdo

pri6k, .nJIrdo nG siândfuncírlo! báricoa cnr nhrd d. pflà,rnçao c $sidência;
. Exêq.$aÍ dt iraôs ô triâgam ê apoio, prcparan<ío os Fdcíüât parr conrulta o

orgaírEüdo a! áÍrada! e coÍllultóÍio o o poükjonrrcnlo edcquado do mearno;
r Rcsü*ar ar&o, ríilizaÍdo í$ldkamêÍrtos prcscrltoc para cadâ caao, fomecando

cldaÍrcirnêfilc robír c cúiredos nooassáÍio3, r€{oÍno, ráiro<la da pontos:
r M ebndimôírt6 dc primeiros socarc, confofinê a Ítêoê.siradê de cada cso.
. PÍcatâí rlrnafÍn€nbs básicos â nlvd doínicilhÍ;
o P@r cm carnpanhs tb educaÉo sm saridc e prcvcnçâo & doonçü;
. Oricnbí c forrForí mátorha anticonopcionair, de acordo com a indicação;
. Prcsncfier cgtcirs de corurltgc, yecinas, âpresÍmíilo, formulárioa e rpletórios;
. Prâpssr e .6ídiiona m.tdais prÍr . esiêÍilizeçáo em aíodave c êstuta;
o Requlaitrr mderieb necaecárioa parâ o dessmponho dê oug funçóes:
o Oriontar o pgcbnta no p.rlodo És{onsutta;
r Admínistrar vadnâô o msdicâgõês, coÍúorÍÍÉ ageíxlamcnto3 c prcrcriçôer

Íespêctivamênte:

h^il,* Uk"
" 

Lr7.r,.ta Ar/1,"-
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. Supcrvbions a êqjpe do trabe[ro oÍr lodoô os !ôgmcírtos para manttr uma
at cqurda sHând. aoo cliant s coíÍr dioilnda, qualldadÇ a rêg{mnçei

. Erccriry dly€írra dee & cní!Ímagcm dâ mlkr cdndaxidedc, vebndo-ls dê s€us
conh*àrs*oo tácnirr, pera proporcimar o main gmu p6.Ív€l dc bcín cttaÍ ísico,
m.íÍd. rocid.6 Êatrr p6dênta3i

o Éíltur trcoc ÍáÍ,iroc, (b aêírsüÍfidâdc, ep§ceÍúo lubEtâírcia! adoÍgânica e Í&êÍ]do
r lcittr! daa ,!sçõ.Ú paÍ8 obtsr suboldor di.gnódco6:

. Parlidper ne chboreçâo, ê!ê(r,çâo ê âvâüâçâo d6 dfios, de eatde, visendo à
mChaia da qdi&d. de eidâmh;

. ExeqíâÍ. d§Í xr& dc m6dlc{Ílênto3 vrlmdo.§â dc golcÍição m&ba;

. ELbÇrf rscdar tb sandço e dvld.ô. dLÉÍlas cle cqrlpê sob sua raspoÍr3sHlidâdr;
o Fq.er ínadicaçlo ií rqnrtcrrar Ç cndü/aÍro{. arrdivoa, Írtirâd. dc pontoa,

píürâtit o. G daínab fc.dimcoto. p.ímitiibt a cetcgrorb.
r Men§ une píwllo a ftn dc ilqri& mácriaig e Íírcdicerncntros nccocárioo, pera

$aôew.r o dÊacírpsíúo .docpado ôr úebelhoc dr cgubc;
o RcSr.. íü,lllc! da oíicÍttaçào c ryatação, vilaÍdo o apriroamento da €quhs d€

k b.lho;
. FazaÍ a üLgpíír íroa caúoa dê euaafida <to núdico c pcda ôíúkn€ítto Í106 câsos d€

emcoÊncie;
. Prüter Ccítffi (b pÍiÍr€iÍoi soco.roô, conionnc e rçcaciíade de cede caso;
r Providcndt o ocohimcnto dc 

'tlrtóric 
da uniràdc, baír como rsalizar Lrnâ análilc

doo ,r§aíÍros;
. Colaboraí coín a imp€z. . oílanizaÉo do local ô rabdho:
. ErccrrE oúrn Chdrhdca coííllstrs eo cârgo dou d.tcÍmhrd.s pcb superior

imêdiôlo.

,
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o ldcnlillcs or itocr quc crilâo ocercbnmdo. cm dffirdnsdo moíyroírto. ôddGínias ê
rurtoa de dooítçac iahctocffitrgi6at, para ú.rer dc acoÍdo @m o! íEcrrrso!
dllpoíriwb, no bbqucic dcets do6nç.3 rffic.d.s;

. Acoínpühsr iunto coÍn e €quipo, o trdaÍoêÍrto dos paclrí[ês coín do.nçâg
ktfc6coífage..3 Írdficâde p6ra o d€viro confob;

o Col&rar com e Smpcra c orgânir8çao do locsl de habalho;
. ExGcutar olrFâa drruadG3 coíÍal3tai ao ego c a critério do iuporior imodirto.

5.t taúcbcAgofoa EtÊd. ÍL Flttm Equlp.:
o Sáo eõcc dc í!úpon eiliôê dc todos c prdisraírn& quc comÉGín os I{ASF, s

EGÍrm dclrín,olvldô cm coÍriuÍb ooír a Eqtdpct de Saúde dr FsÍrílli . ESF:
. ldcÍ ificrí, sn co,*mto com es ESF c . coínuniradc, ar ati irôd6., er .çôa a s

práticta t !aí!m adô&a cm c.da um! dr. áÍ.s cobcÍtr3;
. ldafiüílcú, êm coítunto ooíÍl a! ESF o a coíruÍddaô, o púUi.o píioíitáÍb a cada uma

der açúce;
o Atuar, dc brma irüG0rada a deÍEiade, naü sthrir*a .ro.cnvolvidü pclra ESF 6 dG

lfitaÍnação Doíiider, Slsfldo catai addiÍêm, âoompdnhando c d.ndoÍ|do os caüo!',
do aooído coín oo criüârbs písviaínaí{c cstabobs<loc;

o Acoltrcr oo uauário ü humrnizaí a &flçào;
o Dcccltyolvsr cobfivamcfita, com ffi! â inlcÍrsBtoÍialidada, ações guo s. iÍrtGgrom a

ouf8ü pollücú todeL ooíno: êducsçâo, cryde. cultlrs, t[à.lho, lsz€Í, ontÍs outr$:
o Pronprcr a g* hbgÍrd8 ê e pa,fbipaçâo do. rrrr&loo íiÉ dcci!ôês, por Íllêio dê

orge{raçâo fÍlidpâtiya coín oô Conrc}h6 Lod dou Munlip.b dG Sãrida;
. Elebaü c.6ágb dc comunicaçáo p.re divulgsçao ê s.fitiHlür.çâo ds! tüvid.des

do NÀ§F por mdo dc catazar' joúnab, infqm8ttvo!, Íaixú, bldêrr c otúos vaÍcrrlos
dciírhímeçb;

o Ave$ar. €ír coítjuÍ*o cqn r ESF o or Conralh€ ttc SaHa, o dalcnvolvirnonto o a
impbmanaçâo tfr. ç6er e a medila dê lau kilp.do robíâ r rúbtação do laudo, poí'

Írtob dc iilLêdoíL pílvi.íÍtêfita &lrciroô;
. Re.ta ÍÍúidún6nú. com a êquipo da ESF aticula<b com as ílhrôncia

socrrnd&b;
o El&tr e diwlgsr matcÍiâl êúrc.tivo G infoÍmdivo nar &cas dc acnçáo dos NASF;
r Elebqer pÍt)iÜtoc b.âpâlüc6 individuab, por ínoio dc disoJr!õos peÍiôdlcâ3 qu€

p.Ímibm . epÍopdrçfu colctivr p.lss ESF o o }.'üASF ô .coÍnpsnham€nto doc
uan&lor, Í!&afiro eçÕu mtÍtiprofi*bneb G taíldbdfrnsÍü!, dotÉnvofooírdo I
Ír.poíE bfrffi coínp*§túds.

40.1. Aç0c d. AtMdÍlr Fblcoffico Cotponl.o Demm,ohs áriradts Ísis r pÍ*iles coíporsit luÍrto à comu*râdo;
. Vciq.fu lnÍomeÉo qrr viram à pícltgnçâo, e mkrimizaÉo d6 risco! o à pUaçao à

vulncr.bilHsb, h,Bc.ndo I podrrçâo do ãutoculredo:
. lítccí{foú s oiaçào dê eapsçot dc indusáo todrl, cofir açôes que arnplbm o

!.nünt nto ô paÍtiÍ*td. !oêa.l ns coínuni:H6, poÍ mcio da .thrid& ílics
ÍêgdaÍ, do espoíto s lezêr, das prátices corpoÍa6;

UÍ"
!,uâ'* {&"^-
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r Propqtion* Edjcaçâo Pêímaoêídõ G{ít Athrir* Flsico-mico Corporai, nuüiçâo c
!$idc jrrdaíítcíta cqn a. EgF, lob a bÍna dc copsnidpoçáo, ac.mfnhamcnto
8npêívbione, &!o§ôb ds caro 6 d6íÍr8h rnauccxogiâtl ds apr.ÍÉizeoom êrn
!êÍrrigo, ônü§ dê um píocaaro (b Educaçáo poímanülh;

r Arthrar agõa, ô krna intcgradâ àt ESF, aobru o conJunto dc prioÍid*r locair em
atlde ql.E lnd n o. dv.rlos üdoírü ds únhi@ públics:

r ldcntilicer píúlbneh do, rn ínbroo dr comrnEedc com porôncid paÍa o
dQcírr/olvimaÍrlo do Mto aíÍt prátc* coOonÉ, cm conirmto corn as ESF;r Csedtrr 6 píúairít i!, iÍrduii\rs oe &Bntês Corar,rnit*kr d. Sarld. - ACS, para
draÍ!ír coíÍro llellhdorfionitoíra no dG.aíwolrrrilcírto dc Ativira<br Flaip.,práticaa
Coeoreb;

r &.porvbbnrr, da ío.Í[a oínpartrtadr r pllldpdvr, at drrldadc. daânvdvlda.
poL. ESF n cúffrnld*;

o Pr,omoÉÍ rÉ!.Ig.írr à Alhddrde Fldr+,mico Corporair jun[o ro3.sdpemcofor
ptblicoc písnbr no hírltóíb cqtro cÚ@ts, c,rdtc!. cÊa;r Arüorbr p*§.ris oom outai labírr d. áÍ!â aüfi1 tsilo com a ESF c a
ponffio, y5fll(b o mlhoí Ltro &s olpaçG B$tco. âx&rtcítb. c a arndiaçâo dee
âu drporúvrb pür I prtr€âa corporrb, coíto tropoitt de índuaâo social c
combtc à viol&rta;

. Pronwlr ct,!í100. $.n csltndcrrr açôcs que vahrizcrn Ativi.râdc Físícalpratiras
Corporab c ana impoíterda pcnr a gs(Ho de poprjsçào.

t.CzAçõ..d.Rdahçao
o Mr drgnórtbo, oorn LveÍüaÍncÍrto doa pÍobbmas ô urkb qua ruqr.rcirm çôcr& pí! rÇnçlo ô thíciâncár c cta ncocariladca cm tcírfiG d. ílatilitsÇâo, nâ áÍüa

atlrrla àr ESF;
r hcrwoftror eçô.! dc promogeo ê pÍcleçáo à !.úde ãn eoniuÍtto com a! ESF

hcürhdo .!p.cb6 frarcoc e dr comunicçâo, corno concciôncia c cuidado! corn o
coÍpo, po.tr8, §idâ rudüva o yocel, tÉblG oÍds, 8Írtaítcí{egâo, confoh do ruido,
com vh eo auÊooridado;

o Doawolvcr .ç0a. pam ürbca.liár o tÍebasto da3 ESF no qt.,G diz l€3pêito ao
rheqwohimrnto inMl;

r Dacrmlrcr eç66 coÍüunr8ô coín ar ESF vissndo m rcorpanr nrsnto <h atanças
qrc apílaGírtsn riaco p..a altaíaÉca no dcs.Ín dviÍicnto;o Rc&e .çôã pú. a gu,Úng dc defcelncir êm tod6 e íasâr do ddo d6 vidâ
rloo iírdlvl<rnc;

. Acolhôr cB u$r&io! $Io rê$rêirem cUk âdoo do Í!.ulitsçào, 
'3eüzÍdo 

oÍbnt8çócs,. AlrítlmGl o, acoírponhaÍnonto, dc aoordo coín e n€carsirade dos çuárÍoc e a
capâdd.dc iÍrdahda dç ESF:

r Dcsnvolnrr !çocc dc rr#tâç!o, priorizendo acndÍlraÍrtoú coletivos;r Deesí rdvü aç6es inbgrede§ eG eqLtpsnfu sod.b rxEbÍilês, como êccol8s,
cÍ!c,t6, pssrab, êírf. dlt6:

oQ

. Radiurr visits d«niciliercs pera o.rêotaç66, adadsç6.! c. Cap€cíhr, orlcntar e dar suportc àc aç6er doa ACS;
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PREFEITURA TUT{ICIPAL D§ IUARUI
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Rcdie, êíÍr corirtrrlo coín er ESF, db{alsõcs ê condutas tcrâpêuticas conjuntas â
comphínaítaÍ!ü:
DasênvolrrcÍ prt{ctoa c açõ.a lntôr$êtoíisi!, pora a indu$o o a mclhoÍiâ da
qudir.ô dc vir. da Fosoar corn dêficiêncas;
Orlentrr c inlbírns I pGrsoG coor d€üciêncir, clidadoÍr! a ACS sobíÊ mâÍrJrob,
pork omneítio, rhddrdo dc vita dlária, ,!cur!oi r túcÍlologiaü dc atcnçâo prre o
Ocrcmponlo trmaonal ffia & caracbÍlsticas aGprclfrcâs (b cada indivÍduot
Dccctttolver .çõ6 dr nc*imaçfo Bacadâ nâ Coínwidado - RBC guo
praauponhrn s vdoÍLaçâo rlo pobrxid de oonrwútrdc, coír6b.ndo toda. eg
peisoes coíro .gEnt68 ô píocôaso do r§.uItaçâo o iÍ!dr.§ao;
Acolhcr, .oofu o orbntar a tgtíllç, pítírcipdrÍEfitc no msnoíüo (b dl{nó!üco, p.ir
o mãn€F (b lh.l'Écs oÍiuilr$ úr dcfidlhcü dc um dc scut ornponent.!:
AcoÍÍFaniráÍ o ulo (b ôqL&aínaíüos auxLiaíla a andnhrhamcÍrto€ $raÍtdo
arcêt!üflo:
RtsSzar cncmffirarnanlo c aooopanharncnto ds iítdicaçôa! c coírc.r!õaô da
óÍt§.., píú0.c4! 6 sbíÉalncntos.ircdfiG radizat oo poÍ or$o nÍvd ô a@o à
.AIHG;
Rd.r tçôa! qrc h8lam e indr.eÕo arcolir, no fab.lho o{r soca.l dc p.a.oas coÍn
dafici&nà.

5.0.t Açôsd.8rúôlÍrt l. R*aí tlhdd& dlni6 pcÍtlnaÍttÊ! r sua ÍBponsebtitadê pÍofi§Sionali
o DÉqrtf oorn as ÊSF os cacoo ldcnllílcadc quo nooorúitârÍt d. .mplieçâo de dÍnica

ôÍn Ídaçao a qra.iúê! suti.th,as;
r CÍls, rn coítuto @fir â. ESF, atrdógiaa fa .boídâr píoblsÍirs vinculrdoa à

vi*âmb e ao ahlo & áhool, teôas o olrka. &ags, vbarxlo à Edução d. dã|oa c
à mdroÍiâ da çEffidr do cr*tado doo grupos dc mabr vtdneratÍlUa<te;

. Foín ntar aç6aa SJo vi$íÍl à dtjrao dc ums ortuía dÇ aúlnçâo nâo msnicoÍnial,
dimiÍuindo o pílooítotito c a lcgraoa@ cm rulaçâo à Íornrr;

. oaeoíndner açoc. dc mo§laaçâo dc rccuno oooturttáÍio!, buacado coí€dh.rir
oGpeP3 dc ,!úütaçao pcicotsocid na comuÍddad., como alhinsr ãnun âlas,
dcCacardo . rdcr/àris da eÍüorâçáo inbÍlsctoÍisl - coíEêth6 túolaÍÊ6,
a.'odrÉc* dc beiro, gÍupo6 ô âutosiudâ dc.i

o PrbEs ac :bordag.Íls coldivas, identfican<ro ar oíupos üstrstagicos paÍa qm r
aLnçto aíír a.rlda ííaírtal !a dGronvolva n* uniiedca de reúdo o am orÍÍoE ospâçoô
na coínuna&do;

r Arnpir o vína.do com I frríílis!, tôrÍrando-a! pâÍcairar no brtrmGnto ô corutituindo
So c inôagí.Co nas írdGr dê dtçâo â earjê.

o Prqnowr o aoêsro e o rso reioírd de medcamsírtos junlo â popbçâo e aos
prolbrion* d. Esbrtégi. ô S.lH. da Fanrtlb, por int€Ím&io cte açõcc qtlê
dbdplirum s pílrcÍiçto. a dirpcnração a o uao;

FLS a
,

§.0.4. Açôü d. Altn ntrçao . }luúüçlo. ConllccÊr ê 6slimular a prodt4âo e
ngúonelmcntc;

o consumo dos allmêntos sâudávêi§
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PREFE'TURA }IU}IICIPÂL D€ MARUI
SscÍeterie Municipal de Saude

Promorcr a afiixrhçüo inlorüotorid psrr vie§lirer o anltivo ô hoÍtca e pomaírs
comuíltáÍiosi
C€pedlt Í ESf c psÍt,ciFar dc açõea vhcrrtdat aô8 píogrüns dr cootÍob ê
pÍorrençâo rloo drrüktioo nulÍidonsis aoÍÍlo ãênciss poÍ mkronufientêo, 3obíapê!o,
oà.âid.&. doâírça. cÍericâ3 náo failÍnÉlt\r6i! ê datÍxrú&to;
EbboÍ.r sn coíriuíto coíÍl ar ESF, Íüine! dc et6ílçáo nubicional c ísodiÍnoÍúo paÍe
(hnçaa Í*dm&s à AimGnteçao o Nut*Éo, dG acoít o com Píüocoloo dc at!írçâo
b&ica, oQdrizstúo gn8oc a íendiín€írtoo iíldivÍruais.

6. DESAFIOS A SEREI ENFRENTADOS

. AunsrH a rhce dc coàatur dc Eafúfuia dc Sar& ô Fdnllis;
t lr.lhord e (nd(hlc do rbnürÍEírto de atançâo D*ha;
r lblrorr e rurofrrtividrdc da oomdao ÍÍÉdicâs, coín conaaqucítb diminuiçâo dae

colicibçõcr dc crncr r cncaninhütrêí{or;
. Rdrírndâ. or cG8 pÜlvcb ô mdnp.rútsÍrríÉo sn oúrc uniradcr;
. M.nrr..q.dp..üJa&rda. c.p.dt$a pú. 6 üand&nafitq] dc danç& b&ba;
. AcottGr â daafu o Ínaio. núíncro dê üau&bô aüsrda da 6üsjts qurliHa c d..

(bhumglktçüoi
. lntlgúaí s cquipc ô profil8iooab Junto aos damab aüt içoa ds 3ôqetario municipâl

der8ú&;
. MeÍrbr os coafidaírtü! dc nrortelldada mâtaíítr a inMil abâho das mádiat cdaduab

c rugionab;
. Rcú.cir a potwürglm dê paÍlo oÊráÍcô;
. RcdLch e icbrnrçIo poÍ ooínplicaçõa! dacoíÍrírt€! ô diabatG! a hip.Ítontâo âÍtüial;
. Amran§ a cobaâra vec*ral:
o Ftcütir c inUÍr.çáo do ca!§ temlycis à Atonção B&ica;
. Aunrrrürr e c$ciledc Ílsolutiva do píoblqrs dc satidc pcb êqt ipe local;
. PÍrú ffi6 dc primeira roconc, confurmo a ncc.lriísde dc cads cso;
. fjinúuir o rnimcro dc pacbÍtta. co{Ír íÉêcridadc dÇ ataírdimcÍrfo espociefizado bra

<lo mu{dpb;
. ftctclidver .çóc. coniuÍ*s coíÍt s dcmáis rrd€r dr dcnÊ do municlt rb;

7. AÇÔES

o Supervisionar tácnica c aúninirtrdhmnrerila m atfuklader do ÊSF;
o Excantar aa açõca tb rucnirnccto, sâbç& ê svaliaçáo th thecmponho das squipês

de §8üc, ob6rí'r/edos orilédos exdusivamoÍüs tácnicG m3 contrataçÕ€s ê
obadôciraa todaa aa noÍmâ. LgaL díraÍÍca:

. MântaÍ atualizÊçâo ídcmática doo rirtêína do iníonneçIo rÍn seúdê;

. Asiolsoftr na e!üuü.roçâo do §i*ema tle lnÍormaçáo d. SüS, envolverdo os
momcntoo dc oohA, focccramarno e anáfice de dedor;
ÂCIÍlge es Unidador do Selds da Femíli. & Rcêg
mmldfio:

dâ Atençâo à do

t*d,* t'k
l"fr*^lr#*,
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Recêücr os tuncionáÍios cadido8 pele CONTMTANTE.

8. UETAS E IXDICADORES

8.1. D.rêrto tcgrf, r coírds{c. ns p.cür.çõG! olldeb (SISPACTO, Tenno clc
CqÍpíurl&Eo dê Gce, Progameçfo AÍrud de §aida], m quê tügÊ à.ükdágb d§ lsrdê
dsírnll.
8.2. Dc .ooído conr o Si&rm do lnbrmaçâo de Aicnçlo B§ic. (§lSA8) o municlç$o dc
lmÍuÍ bm É r.g!iÍür.türço.. sn rludc sínp.nhede prb ESF:r Alcoobrnoorüa l)rognr

. AJna

. C&rcaí dc oob (b tnao c mang
r Í)cíld&rdr lÍrica ou môntd
r Danguc
r Í)o«rutlçào
e 0ôdca
r DP0C
r DST
. EÍiLp.ia
. ilsucníerc
. Hh.íbír.áoArHld
r Oôrddrdo
o ÉrutCcpurpthio
r Pucrlqfir!
o Rirco cerrffove*rjar
e Rcrblihçào
o Sgldo rcrud c lçpíoúIfoa
. T*.!bmo
o Tubettriorc

8.3. Scodo ncos3&ic, ttcrto forma, quo csda pÍofisÍrional dcntso ô iu.! atribuiçôê rÉslizo
suas alivir& do íoíma r diírgir as ínotâ3;

05 (cinco) ODONTÓLOGO

05 (cirEo) MÉDICO§ ESF 2500

2000

05 (cinco) ENFERMEIROS (A§) 2000

OS (onco) AUXILIÂR Ot' TÉCNrcOS DE
ENFERMAGEM

2500

01 (um) EDUCAOOR FISlcO */
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9. roNÍTOR XET{ÍO E AVAUAçÀO

O contrsten§ Írelizsá supoÍvbâo ê eveliâçáo peÍiódica do do!€Íwohrimonto do prqeto
âfravâs da Comil8âo dê Avaliaçâo cb Contrato, dc acordo oo|n ac ÍücoíneidaÉCc tÓonicas

do Minis$Íio & SsrHo ê da SMS.
A CornbcÊo d. Avdiaçâo a aer nomeeds por portaris do cxecríivo, em coníormilado com o
ditpülo na lagirta$ munacipal, proccerá à aYalisçâo t.imatral do dêscnvo'lvimento de3

athirsdcs e úuttaOoe obtilor pela OÍgsntraçào Social com a apliceçâo doa racuGos §ob

rua gEatáo, ÇlaborsÍtdo rêl8tóÍio coítclu3ivo qu€ dêwrá ser enceminhado para O S€cístfuio
dê SârHc, a qt.lcm cabsrá addaÍ âs prot idância§ cablrrcis am relaÉo aos âpontamêntG do

r$pêctivo psscêr, fundamentadamente.
A a/díaçáo taltdngk-!6-á eos Íêsuhados oHidc na execuçâo clo Contrato, afavós dos
in<rica<roct de actcmpc«rlro Gstabobciro6, . sGu côníÍonto com 8r mel8 paciuadas e com
. acooomk{dadc no dalaíryolvírnêÍtto d8 r$pcclivas dfukiadsr.
A §Àl§ !§á ô ôrgÕo ltlpoíÉâyol pela avâli.çâo doÊ rêíviço§ prultedos pole COi{TRATADÀ,

01 (um) NUTRICIONISTA 200

02 (dois) 400

01 (um) PSICOLOGO 200

0l (um) PSIQUIATRA 200

AÍENDIMENTOA
DEMANOA ESPC»{TANFá

E SAÚDE DO
TRABALHADOR

3:lO HRt8cgnda â S.rd.-
Fdn

ATENOIMENTOA
DEMANOA ESPONTANEA

E SAÚOE DO
TRABALHADOR

218 HR/ S&ados,
Domiqgs c Fatirdoc

ATENOIMEI\ÍTO A
DEMANDA ESPONTÀNEA

E §AÚDE DO
TMAJALll.AOOR

MEDICO 24 HORAS

ENFERMEIROí4ô Horãs mensais

ÀTENIXMENTOA
DÊMÂNDA SSPoNTA{Ei{

Ê SAÚOE DO
TRABÀLHAOOR

546 Horas m6n3âi6. TEC. ENFERMAGEM

he;, lBh

Àí*^
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PREFEITURA XUITICIPAL DE ITARUI
SecÍetaÍh Municipal de Saúde

AllEXO lt
TERTO DE PENilS3ÃO Og UsO DE B€ils TÓVE|s

IUIüCIP|o D€ lIARUl, pouoa juridica de direito puulco, inacrito no CNPJ 8ob o n.c

82.538-85íl0(x)1-57, 6ír ccds na Rua Jooá lnácio da Rocfie. 109, Cantro, IMARUI-SC,
doravr{! dcnomin do ÓnA,Ao aUPER\r!SOR, ncltc .to rcprcscntado polo Pr.hito
Munk pel RUI JOSÉ CAHÍrEflL Jul{6R, irccÍito no CPF 3ob o no }50.653.50&4!}, o
ASSOGTAçAO OE AStilSTÊNCtA s(rciAl. E EDUCACp}{AL UBERDADE (rB]rA8Es),
pessoa jurldaca dô diÍdb privado, inrcrite no CNPJ sob o r* 11.421,13í10001{9, com aede
na Rua Joáo Amb.Bao d. Silva, no 836, ldrenge, Sáo Jooé/SC, CEP 88111-550. doravaírt6
darrcminada EXECUTORA, n€§ts ato rrprêrâotada por reu Pre*Jenlc, gAllORO ANORETT!
OA COSTA, iír3cÍito m CPF sob o É 730.230.849-49 o ldcntidado ns 2.036.911 SSPXSC,

aobbram o píüôtfrÊ TêÍmo da Permicrfu do Uso ds Bên3 Môvci!, vinculâdo & Conttato
Sll§ n.'006Í20í9, mcdianta 6 coÍÉiçõ6 s6guint6:

cútcuu PBrenA-DooBrETo
'1.í. O pracila T«mo dc krnbr& <lc Ulo dê Bôm Móvci3 t ífl por oUAo a pcrmissâo <tc

ulo d8 moHB83, sCuhcírcíÉos, matcíiais gÍáficos I insrrmG eÍnbuhloíiais dâs unidadês
brkls rb rari& & ml,ildÍio dc lmaÍul, cct rldo vinculdo r Confsto §ÍtlS n.'006,2019
r rua rlrrâç66 podüirírs, cofifoífl'rê ídaçâo âbeiro:

SLF >l

Mesâ dê Escrit&to 05 12 12 08 06 05

Compta<tor 04 02 02 02 0203

27Cadeira lndividual 13 26 41 12

Tel€úsáo 02 01 01 0102 01

Longrina 2 lug. 07 05 04 03
04Meca simpbs 02 02 02 03 03

Mcsa de Mayo 02 03 01 01

C.ninho d6 curâtivo 07 02 02
LixêiÍâ§ 08 06 10 25 15 06
Psinel de PâÍêdê 05 01 01 01 02
Autodave 01 01 01

Seladora 02

02

02 01 01

Pia 07 0t05
01

03 í8 11

ArmáÍio BcÍitôÍio 09 0502 02 05 06
Armárío Vrtsine 03 02 01 08 02

Braçadeira 01 02 02 02 01

OVD 01 01

AÍ Condk onado 05

01

09 09 08 01

Cadeira oclonto6gica 02 01 0202 02 +O7

RX Odontdógrco 0'l 01 0101 01

FotopoliÍneÍizedo 01 0í01 01

02Geladeira 01 05 a2 0í ta1

fu^il* F"
áuL{,â
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E§TADO DE §ANTA
PREFEITURÂ
§esetaria Municipal de

# FLS

É aú
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o
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ô,

Mícro-§ndâ3 01 01 a2 01 01

Bahrçe Adulla 03 03 04 ul UZ

§alanço lnfantlt 01 02 ut 02 ut
Oaioni:ador dê Agua 01 01 01 01

Foto Rêffetôí 01 a2 0? 04

Arquivos 04 03 04 01 0?

Bsbodouro 02 03 01 tó 03 01

Notêbook 02 01 01 02
grtcâ§ 1.20 na 01

Bâlcâo 0,60
Ímpressorâ a2 o1 o3 a2 0! 01

Sonar 01 01 01 01

Hêgal§scópio 01 01 a2 03 nt

E*fignomanomelro 03 03 03 ut 01

Oioâcôplô UI 0"! 02 01 01

Lantorna Clinicâ 0l 01 01

TelêfoÍle 02 01 01 01 ô1

Irndêjâ inox 05 01 ô3

Foçâo 01

Garrafia tármha nÂ 01 01

Otalmoeoôpio 01 0'l 01

§êiêtoêcópb 03 03 03 02 01

Nabulizedor 02 a2 a2 a2 01

t*tm*com odontológico 01 0'r

a2 01 01 02 01

Tsla & ft*ropoiêtor 0'1

RêtÍopr9iêtor 01

Macâ com gâvêtâ 01 a2

Maa Gireçolôgica 01 ut 02 01

Biortbo 02 02 §2 09

Câdêirâ dê Rodâ§ 03 01 0't 01

Glicômêt.o 02 01 0'l 02 01

Arm&i§ 02 poílâB sço 05 05 a2 0s
Esreda 02 &grsus n) íl, 0s 05 03 03

Mê3â cou iÍfiâ a2 01 ul OJ

Mêsâ impÍêsssa 01 a2 A,t a2

Cadêirâ ê6critóÍio 04 o1 LIb 01 *2 n6

Compíês§oí §stâo a7 02 ü2
AmdsâmâdoÍ 01 01

Íarquinho 01 01 01 01 01

Mocho ^,r Ô1 01 UI

cút Bu.r sEcluxn^- Dâ vrcÊilciÀ
2.1. A ponnigeâo da uo tan eue vigÉncia vinanHa ao Contralo SIti§ n.8 00&120í

?-,&h
Pá§tnâ 23 dâ ,8
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEMJRA ÍÚUilICIPAL D€ MARUI
Secretaria MunkÍpal de Saúde

CúuSUu TERCEIRA- DA REEC|SAO
3.1. tl.lroÍúo s Íü&!o do Coírffio SM§ n.o (x}6r2019, poí quahu.r motivo, a ptssênle
poímbsâo dc u.o í!ack'rdÊ{â aúomdc.mênto, íÉo hâwÍldo diÍsi{o a guahuaÍ iÍdcnizâçâo.

cút.}auu orrARTA - otsFosrçôE3 ôEnAt8
,f.1. O! cüor ofld!.6 t rao Írgdadoc pdo dbpoCto no CoÍilÍdo Sll§ n.'(x)6f20íI, bcm
coíno ÍE lêgú{aÇào 4tcàr61.

lmerui/SC, 11 dG orrtubío de 2019.

FLS
o.-\

o!

d6 Saúde

Testemunhas:

Nomê:
cPr: O33- 663

DA
da dê Assisiência Social

Liberdade (lBI-IASES)

Noma:

-33 CPF: 1O\ 0q{, tÕ48[

Procuradoria Juridica

e

Pâgina 2a dô ,C
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ESTADO DE §ANTA CATÂRI§A
PRÉFEITURÂ ilurrllclPAl- ffi mÂRUl
§ecrêbriã Municipal clo §aúde

o
2

AXEXO lll
ÍgRflo IIE PSRX§§ÃO O§ U30 DE aEil§ üÓV§l§

fUt{lClFiO DE ilÀRUI, pg3soe jll'idica & diÍêito pjúai6. in§cÍito no CNpJ Sob o n.'
82.§38.8§1(XDt-57, corÍr sâdô oâ Ru: Jcê tnácio da R§ehâ, '109, Cêrúto' IMARUI§C'
rtorâvadê d.íuÍliÍÉdo ÓncÃo §uP€R'l/tsoft, no§ts eto repmret6o p€lo Pre'êito
uun@.l RIX JO§É CAilDAnlL JUilIO*. imo.ito no CPF aob o rf 950 653'5O9{9' a
l§§ocl^çlo DÊ A3§lgÍÊxcl,l soclAl. E Etxrc^cl*{âL uB§mAD€ (l§l{A§g§).
pots€ iürídisa de diÍlito privado, ins$ite *o CNpJ cob o rf 11.421'13110@169' com 3êdê

§â R€ Joâo Ambrsio dâ §ilvâ, no 636, lpirangra, §ào Joté/SC, CEP 8811 1-5!0. doravanta
dôno{Írin*â E:X§6g1S,[, ne{e alo rÊprêsêttâdâ Fr3âuÊrcsilenÉ,8A§OROAIIOR§TT|
Oâ CSTA,,inscÍito no CPF aob o rÉ 730.290.&{9."{9 s ldôr{idt& ne 2.036.9&t §§Pl§C'
odêàaan o paêsênt9 TennO & Pêtrni8lb ds u§o dê 8ôl!3 lmóulit, vin {dâdo âo Coírtrtto
§il§ n.§ 006ÊOíS, m.dt.'ttr e condíêt acguintee:

CIáT'SUIâ PRIIEIRA - DO OAJETO

1.1. O prosanlr Tsnno do PsÍmis§lo dc Uso d6 8êÍn lÍnô,rÚ t§tr por obpto a permiesâo de
rllo des irrtdeçüce fiili8r d.§ rJ'ri.,*À báaiÇss de 3âúdô do municipio do lmarui, adando
vinorrM ao coírtâlo §ií§ n.o 008Íâ010 e *uas altera@s po§Hioíês.

1.2. Â&§lmsÍrts, os ss'.i$ 6§ãr} distritnrldos êm g (§êit) imóvôi3 §Ín fluxo ordenado e
hiüÍ@uLado í€ §ê dê sflida pública locglizados em bâlrÍo6 dâr zoÍlât urbanae e ruraia do
municípiro. âs Unid&3 dú §arlde, todâs fumionâm eÍn prádioq p.ôpÍio§, como 3ôgua:

r 0't Adrninkkaçüo cartral $rnpo!ilâ pals S€üüarh, (cepçã§, âgÊt6§mâÍtto,
v{Ílàrcia, rBgulâçao c .uditotiit); §.la dê pê$r.Í!a ciruqi', a& de vacina; Fannácia
cêsbel {h diâ,êÍÉaçáo dê íêdicaficÍ*G ds donçlo b&ica, modicaÍn§tttoü
axcgldofiab Ç d. qçôcg judciaig, ahnoxarifado de md6riri! s ílêdcâtÍiafit6; Ccnho
de Saido Âmdhda 2,{ horâ3.

o ô1 Urddedc Büeba da §aúdc/§aie hrcd- Rb Duna c/ I êxta$ào.
r O1 Ur{drda Bôrke & §eúda§er:dê hrcat- CârsmÍt d I ê)üGÍtslo.
. 01 Ur*:* Búrrc. d. §â§êr§.úde hrcat- Tomc c/ I âôaosâo.
r 01 Uddada &bíca & §*3dcr§aú& h$al- Ardngallbq c/ 2 erdêmõê§.
r Núclro de Apolo à iâkb da fam,lia (t'lAS8;

cúu8ur-A BEGUI,|oA - DA \{eÊxcâ

2.1. A permiar& do ueo bm sua vigôÍds vinanlada ao Cor{reúo §lr§ n.o 0S42019.

cúusurá?ÉncErR -oA nssclsÀo

3.1. Havelrdo a rascisão do ôontÍ*o §il§ n.o 0ffi12o1s. par qua§urÍ motivo, a pÍeáêntô
pêÍtrbsâo de usô rêscinds.ss âutomalicrÍl1ôr*ê, nâo hawndo direito a quâlquêr it}denizEçâo.

lir\§j"."
qr§*

Pâgane ,t ds 26
a

\sâ-t"*
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ESÍADO DE SANTA CATARII.IA
PREFEITURÂ IIUNICIPAL DE IHARUI
Secretaria Municipal dê Sâúdê

FLS o
a

cúusuLA ouÀRTA - orspostçôEs cERÂls

4.1, O! csioa dniaaG larlo ÍqüLdo6 pab dilpocto no Coíffio SllS n.. ü)612019, bêm
como rt. kghbçâo rdbárral-

lmaruY §C, 11 ds o!ürlro (h 2019.

de

Tsstêmunhas:

None:
cPF: Õâ3 #: 4a-s9

da de Aseistênoa Social
Libordâde (lBl'l,ASE§)

NoÍÍtê
CPF:

Procuradoria Jurídica

tô+Oqb r§1 ró

Pâfina 2C de 2Ê
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ESTADO DE SANIA CATARINA
PREFEITURA ÍIIUNICIPÂL DE IIT'IÂRUí

PRISEIRO TERMO DE APOSTILATENTO AO CONTRATO FMS NO OOE2O,I9

1o Têrmo dê aposülamento quê entÍe si cêlebÍam tullrclpto OE ltARUi,
pe§§oa jurídica de dir€ito público, inscfito no cNpJ 30b o n.o 82 538.g51/oooí-
57. com sede na Rua José ,nácio de Rocha, 109. Cenfo. TMARUÍ-SC,
doravante dcnorn,nado ôRGÃO SUPERVI§OR, neste âto ,epresentado peto
Prefeito Municipat RUI JOSÉ CAilDEtIL JUÍrflOR, inscrito no CpF sob o no
950 653 509-í9, ê AS§OCIAçÀO Í,Ê ASSlSTÊtlCn soclAl E
EOIICACIONAL LIBERDAOE (|BHASES), pesEoâ jurtdica de diÍeito pnvado,
inscrita no CNPJ sob o ng ,t 1.421.131/0001-69, com sede na Rua Joào
Ambrósio da Silva, no 636, tprÍ.ngâ, Sáo José/sC, CEp 99111-550. doravânte
denominada ÊXECUTORÀ nêst€ ato rêpresêntade por sêu presdênte,
SA!{DRO ANDREÍn DA COSf , iíts,6Íl!O m CpF sob o ne 73O 290.849-49 e
ldentidade np 2.03Ê.9t1 SSP/SC, , ,rotua rioittar o Cdato no 006/20.19,
em conrormidadr 6m 6 pÍin$àrE noô*iar* Uü Sbtrmc únaco de Saude -
SUS, rêgondo"tü psts dispole, fiü Lai F.dêrsl 1,1.0.63?, de í5 de maio de
1998, mêdianb e cúu&Ias e caüügô6 §ünbc:
CúUSUT-A PRIIEIRA

Considerando o XÉgrüío ffi do erligo ã do DGcÍtto *lwúcipal tf V24^A2O,
a solicitaçâo d, !q!í!!â e do*;ü*io mr{§p{rta saúdq llca prorogado o
contraro FlrS if 0ú2019 prni*tú(ncr6iltr
Será repassedo o vâlor mcnad ô Rt tS.$q7t3[rr-, btelizando o moÍrlante
de R$ 990.260,37 (ôovêceíüs ê norüb n§, duaüoe e sê3s.í!ts reais e trrnta
e setê centarc), a vsorar a paíir do diâ 07 dê abril cle ã)20, coníorme
planilha em anêxo.

CúUsuLÂ SEGI,iIDA

As de,errar <lecorentes do prêrêÍrrê g6tikÍFelo coír€f,âo poí coflla das s€guiÍrtêg
dotaçôôs oÍçeÍÍrêíttárias do Fundo llhnhipat rb saúde:

Ôrgào - 14 - FuÍrdo Munlipat de Saúde
Unirad€ - 14.01 - Fuodo Municipd de Ssúdê
Proj/Ativ. - 2.100 - MânutGnçtu do Fundo Muniigôl de Saúdê
CódiXo R6umk orElenrento - 3.3.90.00.00.00.00.00
Rocrrso - 1.002 - PÍôp{io - 15%

Unirade - 14.02 - Aúcnçâo Bárix
iÍol/áüvr - 2.103 - manufoçao rb progam d6 Sârd! Bucat _ pSB
Códip Reurnito/Etanreotro - 3.3.90.oo.O0.OO.OO.OO
RarÍ!ô - Í.6.t - Ábrçâo Eliri:a - pSB
Rocurao - 1.002 - P'úpric - íS%

Prc4t117r. - ,1* - lLãÍxllênçâo do prograrm cle Sau<lc (te FaÍnÍliâ _ ESF

Página 1 de 2
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ESIADO DT SANTA ÇAÍARINÀ
P§IFEITIJRÀ íI'U}IICIPÂL D§ IHÀRUí

Côdigo ResumiHElêmento - 3.3.fl,.00.00.00-00.00
Rsc{rrso - 1.0ô{ - Âlar§o 8á3Éa - Es§
Recrrso - í.002 - Prôgic - í5%

kqrÂüu, - 2.í0ô - iriernônÉo do llrlctoo da Âpoia à sàrds da F'míiE - N SF
Códlgo RêsumirorEhín nto - 3.3.90.00.{X}.ür.0O.0ü
Reanrro - 1.0&t - Aicnçáo 8âeica - Esf
BâGrrso - 't.oOA - Pópíb * l§%

P. FLS
o,

t-.'
c
;

CLÁU§ULA TERCEIRA

O coÍrHo @6rá i6r íssdídido totãl ou pârcistm6Í*ê por
adminietaçlio. ou aÉs s hornohâção do $âmsíÍrsnb p,luico.

CúT,SULAQUARTA

inlarêsse da

lmaru{, 01 dê *ÍiidÊ:&0"

§aúde
COSTÀ
d€ Ássisiàncb

li!€rdâ{re

Págioa 2 dê I \§
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ESTAOO OE SANTA CATARIITIA
PRÉFETTURA IUI|ICIPAL D€ IIARUI
Sêcrctaria Muniipâl dô Sside

1" TE TUO 
^OrTtVO 

DE pRAZO E VALOR AO COI{TRAÍO Fn8 N.ô OOô/2019

1' ADIÍIVO OE CONTRATO OUE ÊNÍRE SI
CELESRÂI' O MUNICÍPIO DÊ IMARUI, E O
A§§OCrÀÇÂO DE ÂSSTSTÊNCIA §OCIAL E
ED,,}CACIOT.IAL LIBERDADE (IBHÂSES},

PÍiyraaro TcÍÍno Âditivo ds pÍÊzo ô vâl)r qus êfltrs Bi c.bbÍaan Iuxlclplo gE
U Rt l, peoeoa .iurídicâ ds diÍaito püt ico, insc.ito no CNPJ eoõ o n..
82.538.S1ru0í-57, csn acdc nâ Rua Jcá lÍÉcb da Rocàâ, 109, Cerüro, IMARUI-
SC, drasrb d€Íldt$rdo ÓRGÀO SUPERVISOR n6.te oto írpÍs6cfite.ro p.*o
Prffi Münadpd RUt JOsÉ GAlttEXtL JUI$OR" imcÍíb no CpF lob o íf
950.658.Í!9{9, e AsrlOCtaçÂO DÊ AS§rSrÊXCrA EOCTAL E EOUCAC|OT L
LIBERDAITE (lg{ASE8l, p6eoa iuídics de dÍÍôilo privâdo, inrcÍib Í}o CNPJ soô o n!
1'1..í21.131r{m1{e, coín rdc ne Ruâ JoClo Âmbó{*) da S$va, no 638, lpirângâ, §áo
Joâá/SC, CEP 88Í I 1-550, dor6rüntê dê{loínirada EXECUTORÀ n€§úc alo
r§pÍ...rüdâ por q.u Prlsiíont€, SAllÍxO AXt iETn DA CGTA, inscrito no CPF
Íob o íÉ 730.ã0.8aS49 . lüütüdâdr ÍÉ 2.036.95.Í S§PISC, náolv.ín c.b§ar o
pÍlsct*ê COXTRATO, âm mí!fuímirrdo coÍn c gíiÍrcípbÊ noÍtaadoírs do §i3§ne
Únho de Ssld8 - SUS, rogendo-eo porc dbpqlo nâ Lêi Fêdâral Nt 9-637, de 1§ de
maic ê 1998, ínGdbntÊ es cláusuhs e corÉiÉê§ sê$rlnt6:

Conridorndo quê o cootrato bi cebbrac,o êrÍr 11/1U2019, sn vabr
inij.l de Rl 860.911,0S (oitocêÍrb€ c 8€sssnta mil, nercenlG e oírze
rr.Lr c ciÍrco contaroG) c duraçáo rté 0e012()20. Prcú.ítdê-âa 40.â I
píoÍÍog.çâo do lau pí8zo dÊ visâoch ô yelcÍ, dâ 6,ollíDll0, csn
rcltcxo finemcim d. Rt 8t4.84{t0 (oltoc.ÍrtG c írowot8 e qudÍo mil,
3lalCSítOC O rêassnta o quaao íââ§ ê càlquonlâ câÍrEvG).
ConaHürnaro quê o edtüvo t!r!t píwi3âo lcAEú co.lÍoÍÍnê dâusub
ol!.va do aontrcto FMS Ne M/2019 s lnci.o íV, do srtiso 2/t ds bi
8.m$.
CoíakLtüdo quc a Biuaçâo da oíreÍgancia paÍôista 6 qus os
Jã'rhoa .ao aúoficbis püe o lih.llltlpb dG lmaruÍ.

FLS o
Ê

De cornun a6ído, poí aÍnbü eô pdtr6, Íesofi,3ín eflbê si ê na ín€fhoÍ íoíÍna dê
diÍrib, adli. o contao FMs l\r 0002019, p.r. contiaÍ ai §cguíntG Eibr*s:

cúr.ctu.1 ppç1RA - Do pR,izo
1 .l . FÉâ ffi a cláusulâ guinte quq ffia da úiÍÉírciâ do @írffi. que pas$ paa a
3.guinê Íud9Éo:
'O conbelo brâ viÉncb d6 at6 180 {cento e dbnb} diâ3, conLdoã â pârtiÍ dê 12 (b
qfirblo d€ 2019, podarxro úcr Íücckrüdo, Íros lrrÍnq! ú. Cl&rsub nona, 4óê s
hünoloosçâo etd dc um noo pruoro do corüreçáo ámvár «b Chrneda ftilClca.

cúusrrl..A s€Gur{oÂ - oA RAÍFrcÀçÀo

(/ \§



ESÍADO OE SÂNTÀ
PREFEITURA II'ARUi
Secrctaria Munhipal

2.1. FlsÍr Íiüncaale t& {§ &íiab cü,3ubr c condlçúat .nlrÍbÍítcítlB
araítçada4 ÍÉo eLÍldÉ p* pía.nb ÍãÍÉ Âdtitío.

cút srtrÁ TERccnÀ - oA Frrü!À§rÍfÂçAo rEc L
3.1. A ürâÉo confetd d. q.E sê ffi €!ú. alsüurânto â fuÍxhínonteds m incilo
M, do .íiro 24 ds Loi E.866r93 ê suâs altrfâçocs

E poí ostaÍgyr gcordâ(b, asai*am o prescnta TêrÍno. cÍn ms vlas dê 6ual leoí.

,unEílGÍtÊ cdÍr s tG3tsnl,lha8 abaüo, o@sÍÉo s€i.iB suca3soíss legl8is e cumpÍi-b
mutuamonte.

lÍnúuí, 08 dê isn iro ds 2020

RUI
Prefaito de Prosidêntê A&§ôdsÉo de ,É6Btêncig

6 Edrrcâcbnel Lib.crâ<h
(rBlr,AsEs)

Noínê

CPF

Te6têmunhss

PROCURADORIA JUdOtCA
Assinstlre

Ni)ínê

CPF

uNlÁo
oÉ ôr

L'

ta^

o
aFLS

\§

ü
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ÊSTADO DE SANTA CATARINA
PIEFEITURA MUNICTPAL DE IMARUí

20 TERTO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO FTS N.O
00612019

FLS
,)\
a

o_

aL

29 ADIT'VO DÊ CONTRATO QUE ENTRE §I
CELÊ8RA}I O MUNICíPIO DE IMARUI, E O
ASSOCIAÇÂO BE AS§ISTÊNCIA SOC|/AL Ê
ÊDUCACIONÂL TIBEROADE (IBHASES),

Scgundo Têrmô Aditivo dc valor qu. Gntr. si c.bbr.m rUMCIHO OE lf, Rd,
pe6soa juíldbe de dirofio púuico, rnscnto no cNpJ sob o n.o g2.s3g.gsr/o001-57, @Í|
satle ns Rua Joaá lÍrácb da Rocha, íOg, C€nlÍo. IMARUí-SC, doíevanb deflo.nando
ÓnOÃO SUpgmmOa, n .tc rio Íúpí!.cntado p.b pr.f.ito Muntclpll RUI JCXiÉ
CAIIDflL JUlllOR, irecrito no CpF 3ob o nc 950.653.509{9, e ASjOCnÇÃO OE
488ÍB?Êrcn soctiAl E EDt cAcloxAl uBERDADE (l&r 3E8', p*soaiwírtica
ê dirênô p.iyâdo, imcÍilâ no CNPJ I,ob org i 1.421.131/Om1{9, coíyr s6dê os Ruâ
João Ambró.b {lg §f!.t, no ô38, S}_çrga" §ae Jê.á,ÇC, CEp 001íí-sso. do.arsnrê
d.ooÍnin8da EIECI IOÊ4, n .t & Í.r.ryürô por ran Frtddcnrê, gAl{ORO
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CONTRÁTO EMERGENCIAL N9.I99 /2O2I

CONTRATO EMERGENCIAL, QUE ENTRE SI

CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE UNTÂO

DA VITÓRIA E O INSTITUTO BENEFICENTE DE

HABTTAçÃO, DE ASSTSTÊNCrA SOCTAL, DE

EDUCÁÇÃO E SAÚDE. IBHASES

O MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA. Pessoa furídica de Direito Público Interno, sita à
Rua Dr. Cruz Machado,205,3.e e 4.4 pavimentos, Centro, Município de União da Vitória,
Estado do Paraná, inscrita no CNPI/MF sob o n.q 7 5.967.7 60 /0001-71, neste ato
representado pelo Prefeito, BACHIR ABBA§ portador da cédula de identidade nq

3.570.765-4/SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob nq 580.588.429-15, a seguir denominado
CONTRÁTANTE, e a empresa, I ÀI QTI'l-I ITrl DçÀIEDÍ'EI\I NF HAEIITA'ÀTT NF

ASSISTÊNCIA SOCIAL. DE EDUCACÁO E SAÚDE - IBHASES. pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPI sob o ne 71.421.73U 0001-69, com sede na Rua Sebastião

Furtado Pereira, n.a 60, Sala 704 e 705, Torre 2, Bairro Barreiros - CEP 88.117-400,
Município de São losé, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo

Presidente, SANDRO ANDRETTI DA COSTA, poftador da cédula de identidade n.a

2.306.954 - SSP/SC e inscrito no CPF nq 730.290.849-49, residente e domiciliado à Rua

Lauro Linhares, na 897 BL E Apto 303, Bairro Trindade, Florianópolis/SC , CEP 88.036-
002, doravante denominada CONTRATADA, em observância às disposições da Lei na

8.666, de 21 de iunho de 1993 e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitacão n0 83/2021 -
Processo Administrativo n.a 231./2021. mediante as cláusulas e condições a seguir
enunciadas.

CúUsUtA PRIMEIRA. Do oBJETo
1.1. O obieto deste instrumento é a Contratação EMERGENCIAL de pessoa iurídica para

gerenciamento. operacionalizacão gestão e execucâo dos servicos assistenciais e

administrativos da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24horas de União da Vitória.
Paraná. em regime de 24 horas/dia. denominada UPA Warriba Mottâ, localizado à R.

Prudente de Morais. 164 - Centro. União da Vitória. em conformidade com os princínios do

pela Central de Regulação do Estâdo do Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA . DA JUSTIFICATIVA
2.1. A atenção às urgências e emergências é fundamental pâra â preservação da vida dos
cidadãos. Desta forma, o investimento dos gestores nâ estruturação da linha de cuidado
voltada a este tema é de extrema relevância. Qualificar a operacionalização da UPA impacta
diretamente no ordenamento do acesso aos outros pontos de atenção que compõem a Rede

de Atenção à Urgência e Emergência.

BACH lR Assinado deforma
diqital por BACHIR página 1de 13
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2.2. As UPA, em função de seu caráter ininterrupto de atendimento e de se caracterizarem
como principal porta de entrada de urgências, são estruturas que possuem alto custo de

manutenção, o que, impõe ao gestor municipal a buscar alternativas que proporcionem
maior economicidade na sua manutenção, sem prescindir de requisitos como humanização,
qualidade do atendimento e segurança do paciente.

Nesse sentido, o gestor municipal identificou em experiências de outros municípios e na

experiência do modelo implantado em UPAS na cidade de CURITIBA. Este modelo utiliza
entidade prestadora de serviços em saúde, qualificada como organização social, como uma

alternativa que proporciona maior economicidade na sua manutenção, sendo viável devido
a agilidade no gerenciamento, na contratação e movimentação de recursos humanos, na

compra de insumos e serviços de apoio.

2.3. O presente processo obretiva atender à demanda do sistema municipal de saúde em

consonância com os requisitos da administração pública, especialmente no que tange à

transparência, eficiência e economicidade, mantendo o compromisso do gestor municipal
na preservação da vida, disponibilização à população de ações e serviços de saúde

contÍnuos, seguros e de qualidade.

2.4. Com esta opção a expectativa do gestor municipal é de que sejam obtidos os seguintes

benefícios:
. Qualificação da Rede de Atenção à Urgência e Emergência, mediante o aprimoramento da

operação das UPA, impactando índicadores de eficácia e eficiência, como a redução do

tempo resposta.
. Racionalização e integração de processos com gerência única.
. Continuidade dos atendimentos, minimizando interrupções decorrentes de falta de

manutenção, de insumos ou de reposição de equipamentos, bem como ausência de médicos

e técnicos especializados;
. Economicidade, especialmente na contratação e manutenção de profissionais que

integram as equipes das UPA.
. Aprimoramento da Gestão Municipal, com a possibilidade de acompanhar o desempenho

de UPA com diferentes modelos de gerenciâmento, proporcionando melhor fundamentação
para escolhas futuras, antecipando-se a cenários adversos com consequente impacto para a

população.

2.5 Logo, a contratação do serviço pretende viabilizar o atendimento humanizado para

urgência e emergência no âmbito do município proporcionando o âtendimento na UPA.

2.6. A contratação deverá ser orientada pelos seguintes princípios: prestâção gratuita e

universal dos serviços de atenção à saúde a todos os usuários do Sistema Único de Saúde -

SUS; aquisição, gestão e logística de suprimentos e insumos necessários à execução das

atividades contratadas; gerenciamento, guarda, conservação e manutenção dos bens

móveis inventariados pelo Município; contratação de profissionais de todas as áreas

BACH lR Assinado de forma
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concernentes à operação do serviço e execução direta dos serviços obieto deste Termo de

Referência.

A Referida solicitação está embasada de acordo com as seguintes Dotações Orçamentárias:

Recursos orçamentórtos: PREFETTURA MUNTCIPAL DE UNrÃO DA VtTÓRtA

Despesa DescrlÉo da Despesa DotãÉo Fonte
165 MANUTENÇÃo DA ATENçÃo BASICA 08.001.10.301.0024,2071.3.3.90.39.00 00000
165 MANUTENÇÂo DA ATENÇÃo BASICA 08.001.10.301.0024.2071.3.3.90.39.00 00834
165 MANUTENÇÀ0 DAATENÇÃoBASICA 08.001.10.301.0024.2071.3.3.90.39.00 00303
189 ÂTENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 08.001.10,302.0040.2072.3.3.90.39.00
189 ATENÉo AMBULAToRIAL E HosptrALAR 08.001.10.302.0040.2072.3.3.90.39.00
189 ATENÇÃo AMBULAToRTAL E HosptrALAR 08.001.10.302.0040.2072.3.3.90.39.00
185 ATEN60 AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1Bs lrrltçÃo nt',lsuLlrorueL r nosptrALAR
08.001.10.302.0040.2072.3.3.90.30.00
08.001.10.302.0040.2072.3.3.90.30.00 00303

1Bs hTENÉo AMBULAToRTAL E HosptrALAR 08.001.10.302.0040.2072.3.3.90.30.00 00494

00000
00303
00494
00000

2.7. Revela-se necessária a realização do procedimento emergencial para imediata
implantação do obleto pretendido.

Nesse norte, também, convém ressaltar que o tempo médio de um procedimento licitatório,
é de 90 [noventa) dias, prazo este que extrapola os prazos concedidos e a necessidade atuâl
e eminente do município, que se encôntra atualmente com 2 editais frustrados e ausente
médico e equipe concursada.

Nesse viés, importante mencionar que o procedimento emergencial instaurâdo
(percorrendo paralelamente ao procedimento próprio de licitação - vide terceirização), não

será permitida a sua prorrogação, caso haja derradeira decisão em processo licitatório -

homologação.

A efetivação do certame licitatório em sinergia com a Iegislação vigente, especialmente que

tange a Controle Interno, trará mais eficiência, que é princípio constitucional basilar, mas,

em contrapartida gera um maior trâto burocrático, que por sua vez trouxe uma maior
morosidade quanto a Íinalização da contrataçâo definitiva.

2.8. A contratação por emergência eslá prevista no art. 24, inciso IV, da Lei Federal
8.666/93, que dispôet "ArL 24 - É dispensável o licitaçõo:

BACHIR
Assinado de forma
digital por BACHIR
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IV - nos casos de emergência ou calamidade pública, quando caracterizada urgência de

atendimento de situaçdo que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de
pessoas, obras, seruiços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, e somente pard
os bens necessários ao atendimento dd situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas

de obras e serviços que possam ser concluídas no prozo máximo de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos e ininterruptos, contados da ocoruência de emergência ou calamidade, vedada a
prorrogação dos respectivos contratos;"
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Vale transcrever o ensinamento de Marçal fusten Filho que, ao estudar o art. 24, inciso IV,

da Lei Federal 8666/93, leciona (in "Comentários à Lei de Licitação e Contratos
Administrativos", Dialética Editora, 8ê edição, 2000, pág. 238):

No que se refere à possibilidade de contratação direta com fundamento no artigo 24,|Y da

Lei 8.666 /93, registrar que o mencionado inciso enumera alguns requisitos às contratações
dele decorrentes, quais sejam;

2.9. Esclarece-se que somente o gestor público pode reconhecer se está diante de uma

situação fática em que a dispensa de licitação, permitida pelo legislador, se mostra como a

medida adequada a fim de garantir o atendimento ao interesse público. Além disso,

reconhecendo tal hipótese, é dever, como já mencionado, a correlação lógica entre a
contratação direta pretendida e a necessidade a ser atendida de imediato.

A presente dispensa de licitação resta devidamente motivada, sendo que imposta, ainda, a

obrigação de demonstração que o tempo despendido para a realizaçâo do procedimento
licitatório impossibilitaria o atendimento do interesse público e mais, perderá direitos
sobre bens e serviços adquiridos, deixando claro, desde já, que se trata de uma situação

contingencial.

Mais, a ausência de procedimento licitatório não significa o afastamento da Lei de Licitações.
Ao contrário, a dispensa de licitação está pautada nas hipóteses legais e observar as

disposições contidas no artigo 26 daLei np 8.666/93.

2.10. Face ao exposto, levando-se em contâ as justificativas ora apresentadas, justifico e

autorizo a deflagração de procedimento de contratação emergencial do serviço, ressaltando
que o prazo de vigência da contratação excepcional será de 180 dias ou até que esteia

BACHTR lü;lli:l;['fr;
A B BAS :580 fTBBAS:58058842e
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O dispositivo enfocado refere-se aos casos onde o decurso de tempo necessário ao

procedimento licitatório normal impedirid a adoção de medidas indispensáveís para evitar
danos irreparáveis. Quando fosse concluída a licitaçõo, o dano já estaria concretizado. A
dispensa de licitação e a contratação imediata representam uma modalidade de atividade
acautela tóri a do i nteresse púb lico.

Sobre a possibilidâde da dispensa em tela, veiamos:

i. a dispensa é autorizada diante de situações de emergência ou de calamidade pública

apenas quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possam ocasionâr
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros
bens, públicos ou particulares;

ii. à Administração é permitido adquirir somente os bens necessários à normalização da

situação emergencial ou calamitosa;

iii. em se trâtândo de serviços e obras a duração dos contratos que venham a ser celebrados

é Iimitada ao prazo de 180 [cento e oitenta] dias consecutivos e ininterruptos, contados da

data da emergência ou calamidade, sendo vedada sua prorrogação.

\.üf
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concluída a nova contrãtação, o que primeiro ocorrer, devendo atentar para âs disposições

do art. ?6 e pârágrafo único do referido Diploma Legal, adotando as providências que lhe
compete para a realização dâ contratação.

2.72. Cabe ressaltar que a prestação dos serviços será realizada em caráter de Prestação de

Serviços sem únculo empregatício entre Contratado e Contratante, dedando-se qualquer

relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

2.13. A referida contratação decorre ainda do fato do Processo Licitatório n.e 11,0 /2021 -
Concorrência Pública n.e 0l/2021ter sido objeto de representação iunto ao Tribunal de

Contas do Estado do Paraná, o qual determinou a suspensão do referido processo, através
do Despacho n.o L346/27.

CLÁUSULA TERCEIRÁ - DO VALOR DO CONTRATO

3.1. O valor global do presente contrato é de R$ 2.677.300.38 [Dois milhões seiscentos e
setenta e sete mil trezentos reais e trinta e oito centâvosl. sendo o valor mensal de R$

A92.433,46 f0itocentos e noventa e dois mil e quatrocentos e trinta e três reais e quarenta

e seis centavos) para o período de 90 [noventa) dias, conforme os quantitativos indicados
na Planilha de Preços constante da proposta comercial apresentada pela CONTRATADA na

DISPENSA DE LICITAÇÃO N9. 83 /2021.

3.1.1. O valor acima engloba, mensalmente, o custo por leito de enfermaria clínica, sendo

17 leitos cadastrados e inseridos na UPA, com disponibilidade de 510 diárias mês.

CLÁUSUIA QUARTA - Do PRAzo DE VIGÊNCIA

4,1. O contrato terá vigência de até 90 fNoventa) dias, com início em 17 /l2l202t a

17 lO3l2OZ2. ot até a implantação do objeto do procedimento licitatório - chamamento
OS, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por meio de Termo Aditivo, de acordo
com o interesse e a necessidade da SMSA, com as devidas justificativas e enquanto perdurar
a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência, até a conclusão de

novo processo licitatório e/ou elaboração de concurso público.

4.2. Caso o processo licitatório que oferta o mesmo objeto se findar antes, havendo
adludicação e contratação do obieto, esse contrato se findará imediâtamente, mediante
notificação simples do contratado com 5 (cinco) dias de antecedência.

cLÁusuLA eurNTA - DA ExECUçÃo Do coNTRAro

BACHIR Assinadodeforma
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2.11. Repita-se que o contrato terá vigência de até 90 fnoventa) dias, ou até a implantação
do objeto do procedimento licitatório, o que ocorrer primeiro.

3.2. No custo do leito deverão ser considerados os custos administrativos, incluindo os

contratos, serviços de apoio, insumos, material médico hospitalar, medicamentos, despesas

fixas, manutenção de centro cirúrgico, SADT e laboratório.
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5.1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas

cláusulas contratuais, pelas cláusulas do Termo de Referência e pelos preceitos de

direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei ne 8.666/93
combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.

CúUSULA SEXTA - DOs DIREIT0S E RESP0NSABILIDADES DAs PARTES
6.1. Os direitos e responsabilidades dos contratantes estão definidos nos artigos 60 â

79, daLei Federal n" 8.666 /93,e em especial:

PAR(GRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:
1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com

as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, e

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da

execuçâo dos serviços, fixando prazo para a sua correçâo.

4. Pagar à Contratadâ o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições

estabelecidas no presente termo,

5. Efetuar as retenções tributáriâs devidas sobre o valor da Notâ Fiscâl/Fatura fornecida
pela contrâtâda.

6. Dar a CONTRATADA, condições necessárias a regular a execução do contrato

PARAGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:
As obrigações da CONTRATADA inerentes à manutenção do atendimento ininterrupto da

UPA - Unidade de Pronto Atendimento Warrib Motta estão discriminadas abaixo:

. Quanto à Assistência

'1.1.'l Garantir que sejam adotadas as normas da Política Nacional de Humanização,

centrando as diretrizes assistenciais na qualidade do atendimento prestado aos

usuários, voltadas para a atenção acolhedora, resolutiva e segura (Portaria de
Consolidação ne 1, Título t - dos direitos e deveres dos usuários da saúde).

1.1.2 Garantir a realização de atendimento aos usuários assistidos, de formâ
ininterrupta, com equipe técnica da CONTRATADA, conforme estabelecido nas

normas exaradas pela SMS de União da Vitória e Ministério da Saúde [MS),
Conselhos de CIasse, além de outras normas técnicas.

í.1.3 Implementar rotinas e procedimentos específicos do dispositivo de acolhimento
com a ferramenta de classificação de risco disponibilizada no sistema

BACH lR Assinado de forma
diortàl ooí BACHTR
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1.1.4

í.'1.5

1.1.6

1.1.7

í.1.8

1.1.9

I .1.1 0

1.1.11

informatizado e-Saúde, incluindo o treinamento da equipe técnica.

Implementar, dentro dos limites físicos e operacionais da UPA - Unidade de Pronto
Atendimento Warrib Motta, o dispositivo da visita em horário pré-estabelecido ou
ampliado e o direito ao acompanhante conforme previsto na legislação (art. 12 da

Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 16 da Lei 10.747/03 -

Estatuto do ldoso, Lei 11.108/05 - parturientes, Portaria de Consolidação ne 1,

Título I - dos direitos e deveres dos usuários da saúde, artigo 5e, parágrafo único
incisos V, Vl e Vl[, aft.22 daLei 13.146/2075 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa

com Deficiência, Leí n.a L5.L37/2017 Dispõe sobre a uniformização de
procedimentos e regulamentação de acompanhamentos nas Unidades de Pronto
Atendimento - UPA).

Realizar trâtamento medicamentoso que seia requerido durante o processo de

assistência.

Realizar tratâmentos concomitantes necessários diferentes dos prescritos para a

condição mórbida motivadora do atendimento médico inicial, dentro de seu perfil
e capacidade operacional.
Fornecer atendimento médico contínuo nas 24h, de acordo com o perfil de

atendimento da UPA, bem como especificações descritas no item V deste termo de

referência.
Fornecer assistência de enfermagem contínua nas 24h de acordo com o perÍil de

atendimento da UPA, bem como especificações descritas no item V deste termo de

referência.
Fornecer atendimento de profissional farmacêutico nas 24h, de acordo com o
perfil de atendimento da UPA, bem como especiÍicações descritas no item V deste

termo de referência.

Coletar material para exames de patologla clínica.

Garantir a realizaçâo de exames de imagem e exames especializados, para os casos

em que houver necessidade, para adoção da melhor conduta terapêutica, visando
à qualificação diagnóstica do paciente.

Fornecer transporte em casos de exames ou transferências de pacientes não

críticos para outras instituições.
Fornecer alimentação enteral aos usuários em observação, conforme prescrição

médica.

Acionar o Complexo Regulador de Urgência para o encaminhamento dos pacientes

com indicação de atendimento hospitalar, que se encontrem na Unidade em até

24h na sala de emergência e observaçâo e de imediato na sala de estabilização,

seguindo os protocolos de regulação do acesso.

Acionar o Complexo Regulador de Urgência a fim de solicitar transporte
apropriado de pacientes críticos e semicríticos.
Dispensar aos usuários os medicamentos da Farmácia Municipal que seiam

necessários para a continuação em domicílio do tratamento do agravo atendido,
por um período máximo de 07 (sete) dias, quando a prescrição prever mais dias,

â complementâção da dispensação será realizada pela Unidade de Saúde de

vinculação do usuário. A prescrição realizada pelos profissionais da Unidade

BACHtR ffill"::;n'ff
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quanto aos medicamentos e insumos destinados aos usuários deverá seguir os
protocolos clínicos preconizados.

Instituir as Comissões de controle de infecção, investigação de óbitos e de revisâo
de prontuários e participar da Comissão de Revisão de Prontuários e óbitos da
SMS União da Vitória.
Seguir os protocolos e rotinas técnicas estabelecidas pela SMS União da Vitória.
Implementar ações de cuidados à saúde baseadas em evidências científicas e nas
diretrizes de boas práticas de atenção, segundo os princípios estabelecidos pelos
Conselhos de Classes, Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde (OMS).
Elaborar rotinas técnicas e assistenciais da Unidade, bem como suas revisões e

atuâlizações.

Realizar todos os atendimentos médicos de urgência necessários ao usuário,
dentro da capacidade operacional da Unidade, não sendo permitida a limitação do
atendimento sob qualquer alegação.

Fornecer e disponibilizar sempre que solicitados, prontuário, Iaudos e relatórios
de exames, de procedimentos e relatórios assistenciais, realizados pela equipe da
UPA, para paciente ou responsável, para auditorias dos órgãos de controle interno
e externo, conforme legislação.

Realizar visita multiprofissional, incluindo o médico diariamente em todos os
pacientes sob observação nas salas de emergência, observação, qualificação,
estabilização e isolamentos, com evolução e prescrição médica, solicitação e

verificação dos resultados de exames complementares.
Realizar a notificação obrigatória de agravos à saúde por meio do registro das
informações em fichâ específica padronizada pelo MS, conforme fluxo
estabelecido pelo gestor municipal.
Manter sempre atualizado no sistema informatizado e-Saúde o prontuário médico
dos pacientes na unidade administrada pela CONTRÂTADA.

Interagir com os demais recursos do território, desenvolvendo ações de
contrarreferência de usuários no pós atendimento do eixo de baixa complexidade
e com critérios para classificação azul.
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'1.1.17

'1.1.20

1.1.21

1.1.22

1.1.23

1.'1.24

1.1.25

1.1.26

1.1.18

1.1.19

CúUsUtA SÉTIMA - Do PAGAMENTo
7.1. Os pagamentos dos serviços serão efetuados em moeda brasileira corrente, em até 30
[trinta) dias da apresentação dâ nota fiscal na forma eletrônica discriminando a
modalidade, número da licitação que originou o respectivo contrato, devidamente aprovada
pela Secretariâ Municipal de Saúde, com a conferência das escalas, horários, controle de
frequência, acompanhada da relação de funcionários envolvidos na execução dos serviços
iuntamente com a solicitação de pagamento feitâ pelo fiscal do contrato.

7.2. A solicitação de pagamento deverá se fazer acompanhada pelos seguintes documentos:

a) Certidão negativa dos débitos de INSS, atualizada;
c) Cerüdão de regularidade do FGTS, atualizada;
d) Certidão negativa de débito municipal;

BACHIR
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eJ Certidão negativa de débitos trabalhistas;
f] Relação nominal dos empregados e prestadores de serviços que atuâm no local.

7.3. A referida Notâ Fiscal somente seja considerada válida, se preenchida de maneira
legível e constar as seguintes informações gerais:

a. Data da emissão;

b. Número do contrato;
c. Órgão responsável pelo repasse dos recursos finânceiros;
d. ldentificação dos serviços realizados;
e. Localização do local a que se refere;

7.4. Os pagamentos decorrentes da presente contratação côrrerão por conta dâs seguintes

dotações orçamentárias:

,UNTCTPAL DE

Despesa

165 MANUTEN DA ATEN O BASICA

165 MANUTENÇÃO DAATÊNÇÃO BASICA

165 MÂNIITEN O DA ATEN O BASICA

189 ATEN O AMBULATORIAL E HOSPITALAR

189 ATEN O AMBULATORIAL E HOSPITALAR 08.001.10.302.0040.2072.3.3.90.39.00 00303
189 ATEN O AMBULATORIAL E HOSPITALAR

185 ÂTENçÃO AMBUTÁTORIAL E HOSPITALAR 08.001.10.302.0040.2072.3.3.90.30.00 00000
185 ATENçÃO AMBULÂTORIAL E HOSPITALAR 08.001.10.302.0040.20 72.3.3.90.3 0.00 00303

PAR(GRAFO PRIMEIRo: Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá

estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com a

Seguridade Social INSSJ, a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede

do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.

PARI{GRAFo SEGUNDo: o CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o

pagamento se, no ato da atestação, os serviços fornecidos estiverem em desacordo com

as especificações apresentadas e aceitas.

PARrícRAFo TERCEIRo: o C0NTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os

valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos

termos deste Contrato.

PAR(GRÂFO QUARTO: Nenhum pâgamento será efetuado à CONTRATADA enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à

alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

Assinado de forma
digital por BACHIR

Dados:2021.12.13
15:26:18 -03'00'
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08.001.10.301.0024.2071.3.3.90.39.00 00000
08.001.10.301.0024.2071.3.3.90.39.00 00834
08.001.10.301.0024.2071.3.3.90.39.00 00303

08.001.10.302.0040.2072.3.3.90.39.00 00494

185 fireNçÂo auoumroRrAL E HosPTTALAR l08.001.10.302.0040.2072.3.3.90.30.00 00494
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08.001.10.302.0040.2072.3.3.90.39.00 00000
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peRÁCnefO QUINTO: Nos termos do art.7e,ll,"a" da Medida Provisória na. 961, de 6

de maio de 2020, admite-se o pagamento antecipado na presente licitação, desde que

tal ato represente condição indispensável para a obtenção do bem.

plnÁCnafO ÚUCO: e Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições

contratuais, os acréscimos e supressões que se Íizerem necessários até o limite legal
previsto na legislação, calculado sobre o valor inicialmente contratado.

CúUSUUI NONA - DO ACOMPANHAMENT0 E DA FISCAIIZAÇÃO
9.1. Nos termos do arL 67 da Lei ne 8.666/7993, será designado representante(s) para

acompanhar a execução dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas

ou defeitos observados.

9.2. A fiscalização de que trâta este item não exclui nem reduz a responsabilidade da

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante

de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade

com o art.70 da Lei ne 8.66611993.

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização

das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à âutoridade
competente para as providências cabíveis.

9.4. Os poderes de fiscalizaçâo da execução do Contrato serão exercidos diretamente pela

Secretaria Municipal de Saúde, que terá, no exercício de suas atribuições, liwe acesso, em
qualquer época, aos dados relativos à administração, à contabilidade e aos recursos
técnicos, econômicos e financeiros da CONTRATADA, referentes ao Contrato em tela.

9.4.1. No exercício da fiscalização deverão os fiscais exigir que a empresa comprove que

todos os profissionais estão cumprindo com a carga horária de suas jornadas de

trabalhos com a assiduidade e na frequência correspondente aos dias de trabalho
semanal e mensal, sendo que esse deverá ser atestado como condiçâo prévia para o
pagamento de cada parcela. As faltas e ausências não justificadas dos profissionais

contratados deverão ser apontadas pelo fiscal e descontadas do pagamento da empresa.

BACHIR âü[ii,::;[',T;
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cúusurÁ orrÂvA - DAs MoDrFrcAÇÕEs E/ou ALTERAçôES Do coNTRATo
8.1. A presente Contrato poderá ser alterada na ocorrência de quaisquer das condições
previstas no artigo 65 da Lei federal na 8.666/93, devidamente justificado pela

CONTRATANTE, mediante respectivo Termo Aditivo.
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9.5. A Fiscalização ficará a cargo de servidores ou órgão componente da estrutura da
Secretaria Municipal de Saúde, previamente designados e com a atribuição exclusiva de
fiscalizar o Contrato.

cLÁusuLA DÉCIMA - DA ExECUçÂo Dos sERvrÇos
10.1. A execução dos serviços â serem contratados deverá ser realizada junto a UPA -
Unidade de Pronto Atendimento Warrib Motta, CNES 9l?5582, em consonância com as

Políticas de Saúde do SUS, diretrizes e programas da Secretaria Municipal da Saúde [SMS)
de União da Vitoria.

PAR/{GRAFO PRIMEIRO: Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando
em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta,
devendo ser corrigidos no prazo de até 05 fcincoJ dias úteis, a contar da notificação da

contratâda, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

PARrícRAFo SEGUNDO: São de responsabilidade da Contratada as despesas decorrentes
da execução do objeto, não cabendo à contratante o pagamento de tais custos.

PAR/ÍGRAFO TERCEIR0: A Contratada deverá responder integralmente qualquer dano
causado a terceiro no decorrer da execução contratual.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAs PENALIDADES
12.1. Excetuados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comunicados e

comprovados pela Contratada, o não cumprimento das obrigações contratuais sujeita a

Contratada às sanções previstas nos incisos I, II e IV do artigo 87 e arügo 78, seus incisos
e parágrafo único da Lei Federal n.0 8.666/93 e suas alterações.

PARAGRAFO ÚUICO - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas nos

BAC H lR Assinado de forma
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CLÁUSULA DÉCIMÂ PRIMEIRA - ANTICoRRUPÇÃo
11.1. As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na

legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.a

8.429 /7992), a Lei Federal n.s 72.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que
para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se

comprometer a dar, a quem quer que seia, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem
quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de
qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção,
bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente
contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao obieto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma
forma.
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artigos 86 e 87 da Lei n.e 8.666/93 e suas alterações; sendo que em caso de multa está

corresponderá a 2% (dois por centoJ sobre o valor total do Contrato.

CúUSUIÁ DÉCIMA TERCEIRA - DA REscIsÃo
13.1. O presente instrumento Contratual poderá ser rescindido mediante mútuo acordo
entre as partes ou unilateralmente pelo Contratante, quando ocorrer quaisquer dos

motivos enumerados no artigo 78, seus incisos e parágrafo único, e no arügo 79 da Lei

Federal n.a 8.666/93 e suas alterações, ficando o Contratante obrigado ao pagamento a

Contratada pelos serviços prestados até então.

CúUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAçÃo neIIcÁvTI
14.1. O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei

Federal n.e 8.666/93, e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-lhe supletivamente
os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

CúUSUIÁ DÉCIMA QUINTA - DA TRANSMISSÂo DE DocUMENToS
15.1. A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA

será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de

entrega de documentos ou cartas.

cúUSUtA DÉCIMA SD(TA - DoS CAsos oMlssos
16.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nq. 8.666/93, demais

legislação aplicável e dos Princípios Gerais de Direito.

CI.T{USULA DÉCIMA SÉTIMA. DA PUBLTCIDADE

17.7. Uma vez firmado, o presente Contrato terá seu extrato publicado no Órgão Oficial

do Município, pelo CONTRATANTE, dando-se cumprimento ao disposto no Artigo 61',
parágrafo 1q da Lei na.8.666/93.

CúUSULA DÉCIMA oITAvA - DAs DIsPosIçÔus GTREIS E FINAIS

18.1. Após a entrega do projeto e apresentação às autoridades competentes, eventuais

reuniões e acompanhamentos ficarão a cargo da Contratada.

18.2. O desenvolvimento das ideias, propostas e conceitos, se viabilizados, serão objeto

de propostas específicas de serviços, com escopo, prazos e condições financeiras a
serem definidas de comum acordo.

18.3. A Contratada, na ügência do contrato, será a única responsável por atos praticados

perante terceiros, excluindo o Contratante de quaisquer reclamações e/ou
indenizações. Serão de sua inteira responsabilidade todos os seguros necessários,

inclusive à responsabilidade civil e ao ressarcimento eventual de danos materiais ou

pessoais causados a seus empregados ou a terceiros.
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18.4. A Contratada tem pleno conhecimento dos elementos constantes deste Contrato e

de todas as condições gerais e peculiares, não podendo invocar nenhum

desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA N0NA - DAvINcULAçÂo À LICITAÇÃO

19.1. O presente Contrato está vinculado ao PR0CESS0 LICITATÓRIO Ne 231/2027, q:e
contém a DISPENSA DE LICITAÇÂO Ne.83/2021, vinculando-se as normas atualizadas da

Lei Federal ne 8.666/1993, ainda, à proposta da C0NTRATADA, o TERMO DE REFERÊNCIA

e demais documentos que compõem o Processo supramencionado que, independentemente

de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Instrumento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Do FoRo
20.1. Fica eleito o foro da Comarca de União da Vitória, Estado do Paraná, para dirimir
toda e qualquer controvérsia oriunda do presente edital, que não possa ser resolvida

pela via administrativa, renunciando-se, desde iá, a qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

E assim, por estarem justas e convencionadas, as portes assinam o presente instrumento

ddminisüativo de Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de

Gerencidmento e execução, de ações e serviços de saúde, na UPA - Unidade de Pronto

Atendimento Warrib Motta; em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas

abaixo, para um só eÍeito.

união da vitória (PR), 13
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