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CONTRATO DE GESTAO

Conlralo de Gestáo Para geÉncia d'

unidads de Pronto Atendinenlo "21 Hora

Albeio Eswr' cle Are,qongastPR'

celebnm a Oryanizoçêo /ndduto

EsÍudos e Pesqursas "Humaniza" e o

Municlpio de Anpongas.

o MUNtClpto DE ARAp6NGAS, pessoa iurídica de direrto público, com sede na

Rua Garças, 750, Cenfo - ArapongadPR - CEP: 86'70G285, inscrito no CNPJ/MF

76.95g.966/0001-06, neste ato repÍesentrado pelo PreÍeito, Senhor SÉRGIO

oNoFRE DA SILVA, brasíleiro, solteiÍo, portador da cêdula de ldentidade civil ' RG

n". 34389845/SSP-PR e CPF/MF sob no. 477.980.093{9. doravante denominada

coilTRATAllTE, e o lnstituto de Estdoa e Pesoui.a HumtnEe, p€s§oâ juridica

de direito privado sêm fins lucrativw, dêvidamente qualificados como Oryanizaçào

social de saúde Municipal atravás do Decreto n" 185i2020, sitra na Rua CristÔvão

colombo, no 82, Centro, cEP. 14.770-000, na cidade de colina Estado de sâo Paulo,

inscrita no CNPJTF 27.450.03811000'.1-12 ne§tê ato rêpres€ntada Pelo senhor vitor

Hênrique Macf|3do GoÍnes, engienheiro. divorcrado, residênte e domiciliado na

cidade de BarÍêtos, à Rua 26, n. 2.281, Baino Fortaleza, pOrtador da cédula de

trtentidade civil R.G. n" 43918908-1 SSP/SP, e CPF/MF 368"595.208-09 a seguir

dênoíninada coilTRATADÂ. aco'dam e aiustam firmar o prêsonts contrato de

Gestão, nos tormos da Lei Munhipal no.4.8312019, rcgulamentada pelo Decreto

Municipal o 025/2020, e demais l€gi§leçÔê§ peÍtinentes, assim como pelas condiçóes

da requisição 985/2020 - Editrl (b chamarnento PÚblico para Aprerentaçâo de

Concurso de Pr{etor no, 0,1,2020, p€los termos do Plano do Írabalho da entidsde

vêncedora clatado de 17 t12t2O2O e pelas c-láusulas a sêguiÍ expfie§sas. deíinidoras

dos direitos. obrigaçoes e responsabilidaelê§ da§ paÍtes'

CLÁUSULA PRME|RA - OBJETO

O presente contrato d6 gestão tom poÍ obi€to a'Gerencia da UnFJade de Pronto

Atêndimento - 24 horas 'Albelo Esper' de Araponga§, em sstreita coop€raÉo com
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PaágraÍo Únlco. O cumpnmento do objeto. do prss€ntê contrato, respeitará a

dêscriçáo do plano de trabalho apr€sentado pela enüdade, bam como o Edital do

Concurso de Prqetos no 01120'20.

CLÂUSULA SEGUNOA - VALOR CONTRATUAL

cLAusuLA TERCEIRA - ol vtcÊxctl

Paúgrafo Únko. O pÍes€nlê Contrato de Gestâo terá vigência de 12 (doze) meses

contados da data de sua publicaçâo, porÍogáveis por suessivos e iguais periodos

atá o limile de ô0 (s6ssonta) íleses.

cLÂusuLA oUARTA - DAS COND|çÔES E DO REPASSE OE RECURSOS

O repasse dos recrrsos se dará de Íorma anlecigada. Dessa Íorma, a OnganizâÇão

Social contará com 01 (um) rÉs de adiantamento do qrsteb da competência em

curso para iniciar as ativldades do Pronto Atendimento 24 Horas 'Albeío Esper".

Parágrafo prlmeiro. ltto nflEdE Mês de execuçâo clntrahral, a Organização Social

teÍá direito ao adiantamento do velor intêgÍal do repasse mensal, para inicio das

atividades e implantaçáo dos protocolos € serviços.
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a Secretaria Municipal de Saúde e demais órgâos do SUS".

Parágrafo Únlco. Pelo cumprimento do objeto orâ contÍatedo, a Contratante

efetuará o repasge à Contíatâda reÍerente ao montante mensal dc atÓ R3 5ô{.987,50

(quinhentos e 6c.3eíür . quatro mil, novtcenlos a oitonla e reta roais e

clnquenta cont yo§) e valor todal anual de Rt 6.779.85Í1,ül (Srle mllhôeg,

setecsnto. o 3etenta o novo mil e oitocontos e cinquenür rÊel6), nas condiçôes

estabelecidas abaixo e na Cláusula Ouârtja do prêsente Contrato de Gestiio.

Parágnô Sogundo. A Partir do reoundo mês de sxecução contretual, a

Organizaçào Social receberá o valor do nepasse na Íorma dos valones [59 e
y3diyq[. sêndo o Vabr Fixo, coÍÍ€spondente a 907o (noventa por cênto) do ralor

mensal do repesse e o Valor Variável cor€spofldente aos 10% (dez por cênto)

restantes. A qua§uer moÍnento, poderá ser revisto pela Administraçáo a
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porcentragem (fixo e varíaveli pata maas ou para menos

ParágraÍo Tercelro. Do valor Fho í9O!A): Até o l0o (dêciíÍ!o) die útil do mês

competsnte à despesa, 90% (noventa por cento) do valor m€nsal serão rêpassãdos

em paÍcelas fixas. desde que atendidos os regursitos do inciso ll deste parágrafo

L A partíí do segundo mês de execuÉo ds suas aüüdad€s, a ORGAilEAçÃO

SOCIÁL fica obrigada a ap.ossnüBr, atê o 1tr (dócir}o) dia útil do mâs

subsequente:

a. Notias fiscais relativas ao§ gasto§ ebtuado§ pela Organização Social

na êxgcuÉo da gsÍôflcia do pmnto atendimênto 24 horas - Alb€rto Espsí

de Arapongps/PR;

i. Todos os @mprovantes fiscais deverão §eí er$tldos êm noÍne da

ORGAiIIZAçÃO SOCIAL e s€us odginais ficarão sob sua guarÚa

e à disposiçào dos ótgáos fiscalizadores.

li. As notas fiscais deverão constar endereço de entÍega das

mercêdoÍias, ou da exeqjção dos servtços.

lll. As notas fiscais devem estar d€üdameírb quitadas, contendo

aposiÉo de carimbo identifrador da ORGAIItrAÇÁO SOCI,AL'

bem @mo a dâtiâ e a as§inatura de seu píeposto €,

imprescindivelmêntê, o compÍovante d€ guitsÉo.

iv. Somento serâo aceitos os rocibos e as notias fiscais quando

êmitidos com deta posteriff à ãssinahJÍa (b contrato s de s€us

termos aditivos rosp€ctivos.

v. Todos os Íecibos de pagêmento ê notias fiscais' devidamente

quitadas, dê\erâo s€r encaminhâdos por meb ebtrônico (copia

digitalizada), m€nsalmonto, pêla ORGANIZAÇÀO SOCIAL,

deüdamente oíganizado de brma nuínérica e crono]ógica,

obcdeoefido à daüa de pagamento. Poderá ser adotâdo, após

entêndimento entr€ as paítes sistema inÍormatizado para controle

e oÍganizaçâo dos compÍovantô§.
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b. Comprovante de pagameÍflo de pessoal bêíÍt coíÍlo cornprovante de

recolhimento de encargos babalhi§ta§.

ll. A náo cornprovação das desp€sâs ahvés das notas fiscâis dêvidamentê

quitadas, dos compíovantês dê pagamento de pessoal e encargos. enselará no

rêpassê Íyt€Íx,r no mês subs€quente, correspond€ndo apenas às despesas

dêvidam€nte cornprovadas.

lll. Na impossibilidade de retenÉo do valoÍ não comprovado, no mês

§ubsoquente. a administraçáo instauÍará o devido pÍc,oesso administÍaüvo

visando apuraçáo dos fetos, aplicação das sançôs§ e clevoluÉo dos valoÍe§

não comprovados, sem prejuízo ao disposto nos AÍtigos 48 ê 49 do Decrelo

Municipel no 02512020.

Parágraío Quarto. QcJeleryedâxÊI11ll%):

l. Até o 1tr (dêciÍno) dia corÍente do mês coínpetênte à de§pesa, 10% (dez poÍ

cento) do valor mensâl serão repassados nos trôs prirneiros meses.

ll. A partir do quarto mês de vigência contratual, levando em consideração a

pÍ6taçáo de contas úimêstral, o íepass€ variável será dado conforme a

avaliaçáo dos indicadores de acompanhamento e avaliação do trimeste

anterior e conforme sua valoraÉo, especificada no eslabeleciclo no Anexo lll

- lndlcadoÍ.3 de Aveliação do Edttal dc Concurco dc Profetoo no 012020.

lll, A avaliaçâo dâ paÍte variável poderá gêÍaÍ um aiuste financeiro llltlgÍ nos

meses suàsegue ntos, deÊndendrc, do percêntual de alcdncr dos rhdtbadorBs,

pêro pronto atendimento 24 horas - Alberto Esper de Arapongas/PR.

lV. O repasse a rÍtoÍloí que trata o subitem antgÍioÍ seÉ aplicado na forma da

mádiã entíe e poÍcantagÊín dae metas atingidas nos hês prionirc mB§es, a

ser descontada proporcirnalmenle nos três meses ssguinte§ a avdiação

triíÍ!êstral.

V, Poderá o município, na hipôtese de índisponibilidadê finenceire, efêtuar do

Íorma escalonada o valor estrâbelecido como Fundo de A.diantamento, não
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exc6dendo a 12 (dozel tn€gos o tempo para o ascâlonârnsnlo.

Parágraío Qulnto. D@umentos Exioívêis oâra Reoa§sê Mensâl: Com fulcro

no Artigo 13, inciso ll e visando maior transparência no§ Íopasses mensais de

r€cursos, íicâ esüpuleda a obÍigatoíiêdadê de apÍesentaçáo mensal. até o 10o

(decimo) dia do mês subsequente ao rep{l6se, os soguintês documenlos:

L Certiclâo Coniunta Nêgaüva ou Certidão Positiva com Eíeitos de Negativa de

Débitos Rêlativos a CíÉditios TÍibutáÍios Federa's o à Dlvida Ativa da União e

dóbitos em r6laçâo ao INSS, expedida polo Ministêrio da Fazenda,

ProanradoriaGeral da Fazenda Nacional e Secretaria da Recoita Federel, do

domicilio ou sede do pÍoponente, ou outra equivalente, na furma da Let.

ll. Certidão Nêgative ou Certidão Positiva com Efoitos de Nêgâtiva de Tributos

Estiaduais, expedirta pela Secretaria de Estado da Fazenda. do domicílb ou

sede do pÍoponente. qt outra eguivalente, na forma da Lei.

lll. Certidilo Negaüva ou CeÍtidáo Positirra com Efeito§ de Nêgaliva de Tributos

Municipais. expedirla Municípío do tlomicílio ou sedê do proponente. na forma

da Lei.

lV, Prova de regulaíidade Íelative ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

(FGTS), dêmonstrando situaçâo ÍEgular no cumprimonto dos êncaÍgos sociais

instituidos por Lei.

Vl. Notas fiscais relativas aos gastos eÍetusdos peh Orgsnização Social na

execuçâo da gorÊflcla do pronto etêÍúimento 24 horas - Alberto Esper de

ArapongaíPR, iuntemsnte com todos os compÍovantes de pagamonto de§ta§

despesas, enumêrados cronologicamentg.

a. Nolas Íiscais relativas aos gastos efetuados pela OÍganizaçáo Social

na execução da çrência do pronto atendimsnto 24 hoÍas - Alberto

Esper de Arapongas/PR;
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V. Cortidáo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Certidâo Positiva com

Eíeitos de Negativa de Dábitos Trabalhistas.
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b, As notas fis.ais d€yeráo constar endereço de entrega das mercadoias,

ou da €xacrjÉo dos sêrviços;

c- As notas fiscais dsvem ostaÍ dêvidamênte quitâdss, contendo aposição

de caÍimbo identificador da ORGAIIIZAçÃO SOCI,AL, bem como a

dâta e a assinatura de seu preposto e, impÍescirÉí\rêlmente, contendo

o comprovanle de quÍtaÉo:

d. Somente serão acoitos os Íecibos e as nolias ftscais quando emitidos

com data posterior â assinafura do contrâto e de sâJs terÍnos adilitrcs

Íespe€livos;

e, Todos os recibos d€ pagamento e notâs fiscâis, devidamentê guítadas,

daveráo lambém êster disponí\êis à Coínissáo de Fiscaliza@o por

moh eleÉnico (cópia dutalizada), mensalmente. pele

ORGANIZAÇÃO SOCIAL, devkJamente organizado de brma numánca

e oonológica. ob€decondo à dala de pagamento.

W. Cópia das folhâs ponto de todos os proíissionais qu€ pÍestar€m s€rviços na

unidade de Pronto AtêndiÍnento. dêvk amente assinadas peb profissional, seu

cfieíe imedieto e/ou pelo responsável da organização social peb contrato de
gestilo.

vm. côpÍa das guias de recolhimento dos encargos sociais e babalhistas devidos
pela Gganizaçár Social, juntamente com seus comproventes de quiteçáo,

deüdaíÍpnte idenliÍicados a quais prolissionais o encargos se referem.

lx. RdatÔfio de consumo de matêÍiais e prestraÉo <ie senviçe, devidamênte

separado por ot{eto (medicamêntos, insurnos, mateÍial de epodiente. etc.), o
qual deverá consteí os itens adquiridos/conrratados nas notas fiscais de que

trata o inciso vl do § so da cláugula quartr clo presente contrato. Em relaçâo

a contrataçôoíaquisírpes (cmtÍatâção de obras, serviços, compÍEts ê
anienaçôes) daverá se uülizar dos píocedimentos pr.vistos ne Lei n." 9.666/93.
Nas aquisições de bens e serviços comuns, deverá sêÍ uülizado o pregâo,

preíerencialmente na brma elemnica. caso. não sêje adotado alguma destas
hipóteses, a OSS deverá justificar.
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Rdatório de Produtividsdê por cslegoÍia profis§ional assistoncid (Asdstentes

Sociais. EníêímêiÍos, Técnicos em Enfennagom, Médicos. Famacâuücos e

Tácnicos om Raios-X).

Escala dos profissionais as§stenciais (Assistentes Sociais, Enfermeirm

(exceto eníermeiro CIH), Tácnicos em EnfeÍm4am' Médico§. Farmacêuticos e

Têcnicos em Raios-X).

Rdatórios de âtendimento aos prolocrlos assistênciai§ apresentados no plano

de habaltp e/ou estabelecido§ pela Secretaria Munir:ipal de Sâúde' S€cretaris

Estadual de Sar.rde o Mlnistóíb da Saúde.

RdatóÍio de exaÍnes laboratoÍiais 6 ds imagons €Ístuadc no rnês;

Rdatório de procedimentos eÍetuados pele equipe aseistênciat durente o mês:

Relatório das tsansÍerÊncias hosprtalares realizadas durante o mês.

RelatóÍio prdiminar do cumprimento dos indicadores pact ados e m€tas

êstabebcidas.

Os documentos de gue tratam 06 lnci§os Ul, Vlll, lX' X e XI' por força da

implantação dos s€íviços, devorão ser aPÍ€§êntados a pertir do segundo màs

de vQância contÍatral.

A SêcÍ€taria Municrpal cte Saútte podêrá, solkitar a atresentaÉo de qrtros

d@um€nto§ coÍnpÍobatórb§ além do§ elencados.

; cúu§ur-A (ruNTA - OO RECURSO FlllAIrlCElRO

A§ do!âÉ€§ orçamentárias pare fÍont€aÍ as despesas do contrato de g€stão estão

abaixo €l€ncadas:

73Código Reduzido:
ôrgâo:
lunidade:
Ação:
Vínculo:
Subelemento:

- Recuísos Oídinário§ (Livres) ' Exercíoos AnteÍiores
. 335.043.250. 000.000.000 - Contrsto de gesulo' organizaçóes

. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
- Fundo Municipal de Saúde

- Subvençâo a Entidades na Área da Saúde

gíatuita da saúde
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MUNICÍPIO DE ARAPONG

cLÂusuLA sExTA - DA APLTCAçÃO OOS RECURSOS

Parágr.ro Prlmelro. Cumpríndo o Elispoío no Art. 39 do Dêcroto Municipal no

02512420, qu€ regulamonta a Lei Municipal no 4.8312019, os r6curs(E ft,passados

pelo Poder Público à Organização Social de Saúde. enquanto não utilizados, 6êrâ0

obrigatoriamentê aplicados €m cadem€tas de poupança ou em fundo d€ aplicação

financeira de qJrto prazo, de liquidez imsdíatâ 6 composta maioíitaíieínente por

títulos públicos, quando não forem utitizados nqs 30 (tÍinta) diâs subsequentês à

liberação.

ParágraÍo Sogundo, As roceitias financeÍ"as auferkJas na forma do subitem acima,

bem corno as receitâs erÍecadadas dirstamente pela Organizaçáo Social rh Saúde

em funçào da existência do contrato de g€stâo, ssÍáo obÍ(tâtoriemenle aplir:adas na

execução do objeto do contrato de gestáo, devendo constâr das prestaioes de

contas anuais e de oncêrramênto.

Parágnío Terceiro. Ainda que nâo s€jam oriundas diretamente do Tesouro

Municipal, as recêitres arÍêcadadas pda OÍganizâçâo Social de Saude em função da

existência do contrato de gesülo deverão obedecer, sm sua aplicaçáo, ao

regulamenlo próprb de cornpras e conkatações.

Parágraío Qurrto. Ê vedado o pagamêírto & despesas com juros, multas,

atualizaÉo ínonêtáÍia e custias de pÍotosto de título, por afaso de pegiam€nto, com

Íêcrrrsos do contrato de gestão, sslvo quendo os nresmos deconerem de atraso de
repassê de Íecursos pelo Poder Público.

cúusuLÂ sÊnrA - oA pREsÍAçÃO DE COI{TAS

ParágraÍo Prlmalro. Entende-s€ por prestaÉo de contas relstiva â exeanção do

contrato de gestiio a comprovaçào, porantê o poder públbo, do olmprimonto clo

obiêto e das metas pactuadas e a comprovaçào da coneta aplicação dos recursos

Íepassâdos à OÍg6nizaÉo Social de Sâúde.

PaÉgraÍo Sogundo. Nos termos do Oecreto Municipal no 025/2020 a prestaÉo de

contas será de íorma rrimestral e concolldâda de forma anual.
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Prrágreío Tcrcrlro. A ORGAiIIZAçAO S@IAL deverá apresentaÍ Íelativos ao

trlmÊír., atê o 10p (décimo) ctia <b môs subseguentô, pr€stEçáo dê contes

contendo os seguintês documenb§:

t Eírato de êxea4ão física e fÚranceira do período, nos moldes do Ancxo X\íl

do Edital de Chamamênto Púdk» para ApresoÍttaçáo de Conqrrso de

Projstos no 01Í2020;

I Extrâto <lo período das movimenta@s financeirôs das contas @ÍÍontes,

poupançes ê d€ ínvastimentos bancárias. vinculsdes ao Conúato de Gestâo;

I DêmonsbãÉo d€ Rssultados do período:

U. Balancete Contábil Analíüco;

V. DoÍÍlonskaÉes das oripns e aplícações dos ÍacuÍsos refuientes ao período;

ItL Demonsfaçâo das muta@s do patÍimônio social do perlodo;

\1. Notas explicalivas das dêmomtra@s ontábeis, caso a dminisfação
pública ju§ue necessário;

tf, Certidáo Conjunta Negativa ou Certidáo Pciliva com EÍeitos cle Negativa de

Dêbilos Relativos a Crédilos TribrÍários Federais e à Dlvida Ativa da União e

débitos em relaÉo ao INSS, expedida pelo Ministório tta Fazenda,

Procuradoria-Geral da Fazenda l,lscional e SecÍêtâria da Recêita Federal, do

domicÍlio ou sêde do proponente, ou oJtra equivalente, na Íorma da Lei.

f, CeÍtidão Negaliva ou Certidão Posiüva com EÍeitos de ilsgatva clê Tributos

Eíaduais, êxpedidâ pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou

se<le do proponente. ou outra êguivalents, na Íorma da Lei:

X Certidáo Negativa ou C6Íü:dâo PosÍtiva corn Efeitos de Nogativa (h Tributos

Municipais, expedida Municipio tto dornícílb ou sede do proponento, na foÍma

da Lei;

L Prova cte regularidade relaNa ao Fundo de Garanlia gor Tempo de Serviço

(FGTS), demonstrando sitruaçâo regular no anmprimento dos encargos sociais

insüfuÍdos por Lei;
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ll Certidão tlegaliva de Dóbitos Írabathistas - CNDT ou Certidáo Positiva

EÍeitos do tl€g6tiva d€ Dóbitos Trabalhistas;

ll A Secíetaria Munrcipal de Saude podsíá, em caÉter excepclonal s ove

solicitar a apÍBsontaÉo da oulrw documentos comprobâtórios além

elencados.

Perágraío Qurrto. A OrgsnizaÉo Social está obrQada a aptBsentrarlBElol0lL

de Íorma consolidada. a pÍestaçâo dê conta§ contefldo os sêguintes documêntos:

l. Rdatôrio do €xercicb sobre a execução do obieto do contrato de gestâo,

contendo comparâtivo antre as mebs pÍopGtas ê os rs§uhado§ slcançado§;

ll. Extrato de exeanÉo ísirz e ,inanceira 6 oxêrcício, nos moldes do Àrero

XVI do Edital de Chamaíílento Público pâre Apresentaçáo de Concurso de

Projetos no 01/2020:

l[. ExtÍato do exeÍcieio das moümenta@es Íinanceiras das coÍltas corÍenles.

poupanços e do investim€ntos bancárias, vinqlladas ao Contreto dê Gestâo;

lV. Demonsbaçáo de resultados do exercício;

V. Balanço patrirnonial;

Vl. Demonsraçáo cqrsdidada do exercÍcio das orlgens e aplicações de

recurso§;

Vll. DemonsraÉo das mutaçÕes do patrimônio sochl do exercício:

Vlll. Notas exflicativas das demoÍrstreçôes @{ttábêis, caso a administraçâo

pública jdgue necessário;

[X" Parecer e relal&io de auditoria nos termos ch art. il5 do DecÍeto Municipal

no 02í2020.

Perágraío Qulnto. A Comissão de Fiscalizaçáo, ao se depareÍ com tatos coÍilÍários

à boa pÍBstação dos servips, desdrmpriínentos de contralo, nâo oblençâo des

metas pacftradas, or demais situaçoes arúnalas ao bom andamento do Contrato

d€ Gsstão fará a noúficaçáo escÍita à Organizaçao Social, apontando 6 fuücs
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constatiados e solicitando e/o.r sugierindo as sdugões cabiveis, bem como

66tipulando prazo para apresentação desüas soluçoes.

PaÉgraío Serto. No caso da soluçáo dos prouemas apontados. será anexada a

notiÍicâçáo, bem como o r€latório da soluçJo na pasta do Confeto de Gesülo. A

reincidência dos mesmos prouemas uÍnÍr vez nôtilicados enseiará nâ abêrtura de

processo administrativo, Íicando a entidad8 detentora do Contrato de Gestáo Suieila

âs SanÉes especificadas na Cláusula Décima Segunda do prêsento Contrato d6

Gêstão.

Parágrafo §ôímo. No caso de nào aterdiÍnento das metas estipuladas, uma vez já

notiÍicada. a Entidade será convocada pâra apresentiaÍ sues Íazõos e uma possível

renegociaçáo dâs melas, sem prejuízo ao íepassa a mênor êxpo§to no ParágraÍo

Segundo da Cláusulâ QuâÍta do pÍssent€ contrato, som preiuizo do disposto no

inciso I do parágrafo sêxto da presênte dáusula (séümâ).

Perágreío Oitevo. Mesmo apos renegociação, o nâo cumpnmento das metas

ensejará na recisão do Contr6to de Gestito.

CúU§ULA OITAVA- DA PUBLICIDADE

Parâgraüo Púnglro, O presente Contrato de Gêstão. ap& assinado, deverá ser

publicado em até 15 (quinze) dias pelo poder publico:

l. Em extÍato, nos instÍumenlos de Wblicaçao do Munidilo;

ll. Na lntegra no site ofichl do Muntcipo

lll, O rlisposto neste parágrafo se aplica tambéÍÍl e todos o§ Termos aditivos

Oriundos do pres€nte Contrato de Gêstilo.

Parágrah §egundo. A Organização Social de Saude detentora do presentê

Conbâto de Gesüto faÉ Publicar

L Em até 90 (noventa) dias da assinatura do Contsdo de Gostáo, r€gulaÍÍlento

prúprio conten<lo oê pÍocedimêntc que adotarâ, para a contrela@ de obras

6 sorviços. bem como para as comPÍas com ôÍnprogo do rsc1rÍ§os
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Secretaria Municioal de Saúde

provenientes do Poder PúHico, procedimantos que garantam e respeitem os

princípios da economicidadê. da publiíidade, da isonomia e da moralidade.

t Anualmente, nos msio6 de publicação do Município e endêíBço oletrônico da

enüdade e do municipb, oa relalórios anuais íísico-ÍinanceiÍos ê rdatórios de

execução do Conh'ato Social, juntam€nte com o balanço patrimonial da

êntidãde.

CLAUSULA ITIONA - TRANSFERÊNCIA OO CONTRATO

PaÉgrafo Primeiro. Ê permiüdo e facultado a cessáo parcial ou total do contrato ds

g€6tão pela Organizaçáo Social d€ Saúde exdusivamentê nos cs6os de cisáo

eslatutária da enüdade, devendo-sê observar:

I A necassiJade de aulorizaÉo do Município para a cessilo do contralo de

çstão;

I A deúda qualificaçâo dâ nolre ênüdade, deconente da cisão, como

Orgonuaçâo Social de Saúde.

PaágraÍo Segundo. Nos casos <le qualificaçâo de entidad€ cindide consíderarão

para fins de qualificação os Íequisitos anmpridos pole enlidade origináíia.

cLÁusuLA oÉclMA - DA FrscALrzAçÂo Do CONTR.ATO

Parágraío PrimeiÍo. O recetrimento de bens adquiridos poÍ força do Contrato d€

Gestâo. a Íiscalização do contrato. bem corno avaliação de prBstaÉo de cmtas

trimestral, anual (consolidada) e para rêpass€ mensal sorá eÍetuada por comissáo

de liscalizaçâo e Gcobimênto designada pela PoÍtaria N.' 410 de 18 de Dezembro

de 202O.

Parágrafo Segundo, A Gomissâo de Fircallraçâo Rocoblmonto e Avaliaçáo da

Prasteçâo dg Contas, no exo.Eicio dâ ÍiscalizaÉo:

l. Durente todo o perÍodo de execuçlr do Contrato de Gestão, eÍetuará visitas

periodrcas à Unidade de Pmnto Atondimonto, a fim de verificar a qualk ad€

dos serviços prestados;
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ll, Fará, I seu cÍitório, visitas subitas no pronto 8têndimonto 24 horas - Alb€rto

Esper de AapongagPR, em horários espor&icos, a fim de analisar. nos mais

diversor período de âtondimênto e funcionamenlo, 8s demandas e a

quatidade de prestaÉo de servíços no pÍonto ateíÉiínênto 24 horas - Albêrto

Esper de Araponga s/PR:

|f,. Fará, a seu cÍitéÍio, anslisê em tempo real no sistema d€ registÍo de ponto

eleúônico fumecido pelo municiplo â OrganizaÉo Socbl, e Íins de anali§ar o

cumprimento dos horários por paítê <ics Íuncbnários da Organizaçáo Social,

ou a própria Organização Social conüolará, o que vier a ser acordado entre

as paítês;

tv Fará, a seu critério, diligências no sofflvare ds gestâo em sãúde dâ S€cretaria

de §aú<le, Íornecido à Organização Social, a fim do verificar a produüvidade

da Organizaçáo Social no anmprimento do obieto do Contrato do Gestão;

V. Fará, periodicamont€, analise no softrare de gestâo em saudo a íim de

verilicar a fila de espera para atsndiínêÍdo no pronto atêrdlmênto 24 horas -
Alberto Esper de ArapongaslPR, analisando o tempo e volume de pacientes

em esp€ra;

Vl. Fará a Íiscalização da estipulação e cumprimento dos protocolos

apresentados no plano de trabalho d ou esüabelecidos pela Secretaria

Municipal de Saúde, SêcÍetaria Esudual de Saúde e Ministério da Saúde, em

tempo real e aEavós dos relatórk» apre3eniados na documontaÉo exigitla

para repasse mensal;

Vll, Analisará os ÍelatôÍios apresentiados pela Organização Social, conÍrontândo

com o software de geslâo em saúde do município, demais sistemas de saúde,

PrrágrraÍo Tercelro, Os relatórios de análise mensal, prêstaçõês de conta trimestral

e anud, lavrados pela Comissáo de FiscalizaÉo, Recebimento e Avaliaçâo da

PrestaÉo d€ Contas, serâo submetidos ao SecretáÍío de Saude pera homobgaçâo

do repasse de recursos subsequeflte;

Perágraío Ou.rto. O relatório de análise mensal lavrado pela Comissão de

Fiscalizaçâo, Recebimento e Avaliaçáo da Prestaçfo de Contas, será submetido ao
Í3
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Conselho Municipal de Saúcle de Arapongas, para o exercÍcio do controle social.

Parágnfo Qulnto. O relatório de análiso dâ prestaÇáo do contas tÍimestÍal, lavrado

pela Comissâo de Fiscalização, Rêcebim€nto e AvaliaÉo da Prestaçáo de Contas,

será submeüdo ao Conselho Municipel de Saúe de Arapongas, para o exêrcÍcío do

controle sooal. para a Controladoria Geral do Municlçúo ê Câmara de VsreadoÍes.

Parágrafo Sexto. O ralatóÍio de análise dâ pÍestaÉo de contas anual lavrado pela

Comissâo cte Fiscalização. Recebimento e Avaliação da Prestação de Contas, será

submetido ao Conselho Municipal de Saúde de Arapongas, para o exercício do

contrde social, para a Conúoladoria Geral do Município e Câmara de Vereadores.

Parágreío Súftrc. A Comissão de Fiscalização, RêcetÍÍnento e Avaliaçâo da

Prestaçfu de Conta§, se Gunirá:

I Mensalmentê, para avaliar a documentação refeÍslte ao íepesse mensal,

conforme disposto no item "3" do anexo ll;

I Trimêstralmente, para avaliação da presação de contas trimestral. mnfonne

disposto no subitem '{.3" do enexo ll. e;

I Anualrnente. para avaliaçpo da prestaçâo de conkas consotidada, conÍorme

disposto no subitem "{.r1" do anexo ll.

ParágraÍo Oltavo. Da avaliacâo da documentacão do reoasse mensal:

L Se os gastos apresentados íoram deüdamente pagos, alravés dos

coÍnprovantes de pagamento , ob,rigatoriamente apresentados pela

Organização Social juntamente clm cada nota fiscal;

!t Se os gas16 apresônlados Íoram devirlsmente utilizatlos em prol do contrato

de çstão, beseando-se no objeto das notias Íiscais e uülizando como subsÍdio

os relatôrins e moümentação d€ estoque, as ordens de serviçps. fichas de

contrde (dedetizaçâo. manutançáo pÍBwntiva, otc.) ê d€mais documentos

quê possibil,tem subsidiar â constiateçáo da exêcuÉo das despesas

;
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lll. Se a Organização Social está €,m dia com os tributos deüdos, atsavés de

confirmaçâo de autentick ade das cedid6es apÍesontadas conÍoÍme item "3"

deste anexo;

N. A frequôncia dos íuncimários que prestam sarviço para a Orgenização Socid

em decorrância do Contíato de Gestib, atrevás des blhas ponto,

obÍigatoriamente apresentadas pela Organiaçâo Social, ou ern tempo real

através do a@sso Í)o sistoma de pmto elomnico Íornecido, de çstâo da

Adminísbaçáo Púdica Municipal, se tor o caso.

V. A Comprovaçâo de pagamento dos encargos trabalhistas, atíavés das guias

de recolhimento ê seus coÍnprovants de quitaçâo, obrig6toÍiamente

apresBntiados pela Organizaçâo Sociâ|.

Vl, Constatados indlcios de inegularidade ou fraude, b€m como a falta de

coÍÍrpÍovaçâo de alguma despesa, apó§ analise da documontaçâo mensal

pela Comissáo, s€rá rêgistrado na ata da reun6o paÍa avaliaçáo da

documentaÇão m6nsal, s€ndo que:

e. Constalada a httia cle cornprovação das despesas m€nsais, a

comissão convocará a Organização Social para esdarecimentos e

paÍa sanaÍ âs ewntuais falhas;

b, Na hiÉtes€ da constatação da não coíÍrpÍovaçâo de quaisquer

despesas, será descontado do repasse do mês slbsequente o valoÍ

não comprovado;

c. Constabdo descumprimenb dê hoÍário dos luncionários cla

Organização Social. sem Íopoêi@ & profissional ausente, o valor

Í€íerênto ao p€ílodo de ausência será descontarlo do repasse mensal

subsêquente;

d. Constatarla a falta d€ pagsÍnonto de guaisquer encaÍlps rcÍerents ac
Íuncionários da OrganizaÉo Social, está sorá ínliÍÍiada â apÍeseírlar o

compÍovante d€ psgamento destes encaÍgos em alá 05 (cinco) dias,
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sob psna das sançóes cabÍwis no contrato de gestâo s demai§

legislaçÕôs a$icáveis. bem como de denúncia aos órgÉos de

Íiscalização trabalhistia, a exemplo o Ministéno do Trabalho e Emprego;

e. Constatado o irdício d€ demais lÍrêgularidadss q, fraudos, os íatos

seráo apurados e encaminhadas para processo adminbfeti\o üsando

apuÍar os fatos e aplicar as ssnçõês cabíwis de acodo com as leis

aplicávêis e o Contrato de Gestão, sem pÍeJulzo de denuncia aos

órgãos de Contrde.

Parágraío Nono. Da Avaliacão da PÍestacáo de Contas Trímestral:

A comissâo se GuniÉ tÍimostrelm€ntê para avaliar os documontos descritos no

suD,úera "1.3" do anexo ll, bem coÍno veÍificaÍ, priocipalmênte, porêm nào

exclusivamente:

t A exeorção do contreto d6 gastão, o cumpÍim€nto das Ínstas e os resultados

alcançedos pela Oqanizaçâo Social e os qlmpÍim€nto dos prazos

estipulados;

I As informaçpes contidas no Extato de Execução Flsico e Financeira do

perÍodo, cruzando informaÉes com os sistemas, pÍesta@s dê contas

mensais ê demais docamentos que possam subsidhÍ a anslise, a fim de

âÍasteí iÍÍegularictades e apuraÍ se âs inÍormações apresentadas estâo

coretas:

I Se a Organizaçâo Social está em dia com os tribulos devidos, através de

confirmaçâo de auteFticidade des certidô€s apres€ntades conbrme ltea

"1.3" do anexo ll:

U. A saúde financêira da Organizaçáo Social, atÍavés de análise do balancels

contábil analitico do período;

V. O cumpriÍnênto do disposto no Artigo 39p do DecÍeto Municipal no 02512020,

quanto à adir:aÉo dos recursos nâo utilizados no periodo <le 30 (trinta) dias

ds sua liheraçáo,
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l^ Constatados indÍcios de inagularidade ou fraude. bêm coÍÍro a íaha de

cornprovação de alguma natuÍBza, após analise da prostaçáo do @ntas

lrimêstral, a Cornlssáo registraÉ na ala da íêunião dâ reÍer*la prestaçáo de

contias.

a. A Comissão convocará a Organizaçâr Social para preslaÉo de

esdarecimentos. sendo lavrada ata dê tal rouniâo, podêÍrdo a comissão

acâtar ou nâo as devkjas ius{iíiceüvas e/ou comdeÍnento de

inÍorma@es, remêtendo o caso ao Secretârio Municipel de Saúde para

julgamento;

b. Caso persistam os indícios de inegularidades, o ciiso será reÍnetido â

Procuradoria Gsral do Municipio pare âbeítura de processo

administrativo para apuração dos falos;

c. Constiatada a inegularílade, a comissâo remeteÉ o cÍlso para o
Tribunâl de Contss do Estado do Paraná e Ministério público Estaduat,

sêm prejuízo das sânçães contratuais da apuraçâo da inegularidacle

através do referiío processo administraüvo.

Parágrafo Nono. Da Avaliacão da Prestacáo de Contas Consolidada (anual):

A comissSo se reunirá anuelmente para avaliar os documontos descritos no súürÍen,

"1.1'do anexo ll, bem coíno verificar, principlmente, poÉm não exdusivemenle:

I As inÍorma@s contidas no Extrato de Execução Físico e Financeira do

pgÍ{odo, ouzando iníorma@§ coín os sistemas, prêstaçôes dê contas

rnensais e trímestrais, bem como demais documentos qu€ poGsam subsidiar

a enalise, a fim de ÊfastaÍ irÍegularidades e apurâÍ sB as inlormações

epÍ€§ontadas est h coíÍelas;

L O cumprimento das metas do Contrato de Gestáo e os resutüados dcan@os
pela Orgsnizaçáo Social;

I Se a OÍganizÊção Social está em dia corn os trih.rtos dêvidos, alravês de

codirmaçâo de autenticidade das certidões apÍosentadas conÍoíme ,!ern

"1.1" 6o aneroll:
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Íy. A ssude financeira da OrgsnizaÉo Social, atravós d6 análisê do balanço

palrimonial do perÍodo;

V. O cumpÍimsnto do disposto no futigo 39p tto Decreto Municipal no 025/2O20,

guanto à apticação dG ÍecuÍsos não utilizados no perÍodo de 30 (trinta) «rias

da sua liberação.

VL Constetados iÍtdícios de ineguladrlade ou haude, bem coÍlo a falta de

comprovaçâo de a§uma nahrreza. após analise da pestação de contas

anual, a Comissáo regislrafti na ala dâ reunião da l€feÍida pÍestaÉo do

cootas.

a. A Comissâo convocará a Organização Social para prestaçâo dê

esdarsimêntos, gendo lavradâ ata de tal reuniâo, podendo a oomissão

acatar ou não as devidas jusüficativas e/ou complemento de

rnÍoímaçôes, remetêndo o caso ao Sêcretáío Munidpal de Satt<le para

iulgamento.

b. Caso persistam os indÍcioe de inegularidados, o caso sêrá Íeínêtido à

Procuradoria G€ral do Município para abertura de procêsso

adminislrativo para apuração dos Íato§.

c. Constjaüade a inegularidade, a comissão remelerá o ceso para o

Tribunal de Contas do Estâdo do Paraná a Ministárb Público Eshdual,

sem prejuízo das sançÕes contratuab da apuraçào da irrcgularidade

atravês do íeêÍk o processo adminigtraüvo.

CLAU$JLA DÊCItrA PRIÍTEIRA- RESPOil§ABIUDADE DAS PARTES

o pÍesênts conlrato de Gsstáo é um instrumenlo de colaborsçáo mútua entre o

podêr público e a entidade sgm Íins lucrativos, qualificada como organzaçâo social

de Saúde Municipal, tendo ambc a mesma aüüdade fim: garântir o acesso à saúde

pelo cidadão.

PaÉgraúo Primeiro. Constiluem obÍigsçÕês da ConHlnto:

l. EÍêüuar o rêpas§s ajustado;
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[. Fiscalizar as atividadss d0 OEBnização Sodel;

m, ÊfsüEr a Geotão t oo sefliços sob a rmponsatilidatte da OrganizaÉo

Saial;

lV. Estíuh c diretizes para o boín elondimerto as munícipee na pÍêstação

d€ soÍviços da Orgon@ão S«Íal:

v. PmpoÍ ínobs para solucionar eventuai§ píouem8g;

l/t. Dar à Orgenizaçáo Social as condiçõe§ n€cÉsáÍias a regJar exea4ão do

Conbato de Gestão.

Vll. Fsnecimenb dos relógfus+oítto e @§so ao softlsm de ge$ào do ponto

eletrônico:

líS. Fomecinrenb & ecssso rc sofhrgp de gsstão eíri saude do munichio, bom

mno o deviro EoinâÍnento;

[. Arcar corn G qrstos de:

a. Fornecimento de água e €sgoto:
b. Fomecimento de energia elétrkx;
c. Telefunia fixa e proc€s§amento de dados;
d. Coleta e descarte de resídt o§ sôlidos ho§pitalaÍês:
o, Exames laboratoriais, e;
l. Tran+orte de pacientes.

Parágnío Scgundo - Constituem ob@çoes da Contratads:

! Toda e qualquer comunicaçáo entre a Organizaçao Socid de Saúde detontora

do contrato dê gestilo e o município deverá ser foÍmelizadâ atÍavá§ de

documentos subscritos pelos devidos responsáveis;

a. Qualquer comunicaÉo de caráter urgente eÍetuada íora de vias íormais.

dada a coínplexirlade do seÍviço 24 horas, devBrá §eÍ Íoímalizada

imediatamênte no inÍcio do expêdiênte comercial do municlpio

(08h00min).

I Toclos os doorÍÍEntos apresêntado pela Organização Social à administraçâo

pública munbipal dsverâo estjar subscÍitos por profissional compgtente
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pertencente ao quadro da Organizaçáo.

f Comunicar e)çtessamente ao Municipio de AÍeporE8s. na qualidadê da

Secretaria de Saúde, a guem cornpeliÉ deliberar a ÍêsFilo, toda e qualquer

situação arÉmala no deconer da exeçu@ do Coflfáio de Gestão, que

possam ou nâo acanêtar em preiuízos' atrâsos, náo prestaçâo dm serviços'

etc;

a, A Orgranizaçâo Social é a única responsávd por quaisguer falhas nâ

prostaÇâo do serviço deconentes do não aüso píévio à SectetaÍia dê

§aúde.

lr. Prêstar à Administraçáo, sempíe que necessários, esclarecimentos sobre as

atívidades executadas, fomecendo toda e qualquer orientação solicitada:

V, A Organização Social deverá indicar pelo menos um responsável que atuará

na qualk adê de dingente, sendo responsável pela boa admini§tÍaçáo dos

recuÍsos recebklos e execução das âtiüdade§ objeto do Contrato de Gestâo;

U A Organizâção Social deverá Íomecer os dados e facililar o cadastro de seu{si

dingênto(s) nos orgãos de fiscalização;

!l Visâftdo garantir um padrâo homogôneo de atendimonto de sxcelência, a

Oíganização Social cle SaÚde cteveÍá compÍoÍÍretêr-s€ 6 atender as

neccssrdades aponüadas pela Secretaris Municipal de Saúcle;

\f, A OrganizaÉo Social fica obrigda a permitir o acesso da coíni$sâo de

fiscalização, a qualquer tempo, paÍa realizaçâo de fiscalização' díigências,

entre outÍos;

0( A Cofltratada será responsável por quaisquer danos' pedas an avarias a que

der causa. por si e/ou por §€us êmpÍeg€do§, prepo§tos e/ou conlÍatado§ em

instiahçoês, mâtoriais, equipamento6 e/ou dsmais pgÍlonces da

Administração ou de tsrceiÍos em deconêncxa de cldo ou culpa' s€ia por

imprudência. negligência ou imparícia, respondendo pêlo Íe§saÍcimento dos

píeiuizos apurados, vêdado uso de req.rrsos do contÍato d€ gBstão para tais

á
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X ResponsabihzaÍ-sê, civil e cÍiminelments perante os paciefitês, por eventual

indenizâçâo de danos morais dscoÍrent6s d6 ação, ombsâo, negl(]ênoa,

imperícia ou imprudência, dgcoÍÍ€ntos de atos praticados por profissionaís.

prepostos 6 contratados, subordinados à Orgônizâção Social <te Saú<le;

Il. Responsabilizar-se por ewntuais danos maleríais e morais oriundos de açÕ€s

por ênos médicos além daqueles dscorÍentes do dêsênrrolümsnto d€ suas

atividades, ou relaçtes com tsrceiÍos, como por exemplo, Íomecadores:

[, A Organizaçáo Social de\r€rá arcar corn o ônus dêconeílte de eventual

equívoco no dímensionamento dos quantitativos de sua pÍoposta, inclusive

quanto eos custos vaÍiá\reis deconentes do Íator€s futuros.

n Responsâbilizar-se poí qualquer acidente e $rExi consequências de que

possam ser vítimas seus profissionais no desempenho dos serviços:

§. A Organizaçâo §ocial devêrá cumpíir com todas as obrigaçóes das

legislaÉes da ANVISA - Agencia Nacional do Vigililncia Sanitárb.

principalÍÍEnte no que tangre ao uso de medicamentos e orelatos, utilizando

sempÍe pÍodutos que atendam as rprmativas da ANVISA, principalmente mais

nâo exdusivament€ quanto ao uso dê itens registalos na ANVISA, quanclo

obÍigâtóÍio, conbataçâo de empresas lbenciadas s âutorizâdas poí tal

egênciai

Xtí, A Organizaçfu Social não poderá estar sujeita a nenhum tipo de restriçâo

tegal que incapadts seu titular para Íirmar e executar o Conffio do Gestâo:

Xtll Responsabilizar-se por todos os ônus, encaÍgos e obrbeÉes comerciais,

fiscais, para-íiscais, sociais, tributárias, ou quaisqpr oulras píevista§ na

legislaçáo em vigpr;

Xll[ Ê vedado o pagam€nto de dospesas wn iurc, multas, ahtalizaÉo monetâria

o custas de pÍotesto dê titulô, por üaso de pagamento. com reerrrsc do

conbato de gestlo, salvo quando decoíÍeíom de abco do Íepas§e de

recursos pelo Poder Público;

Xlll A OrganizaÉo Sociat deverá dispor de suíici€nte nlvel lécnico-assistencial,

a
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capacidade operÍrcional e pÍoft§sbnal e condiÉes ds pÍestaçáo & 3orviços

que pormitam o maioÍ nível de qualtrad€ nos servlços oíeítados para a

populaÉo, coníorme a especialida& e caraclerísthe§ da demanda;

E( A Organizaçáo Social cEverá ulilizar e alknentar o softuraíe de gesüio em

saúde foÍnêcido pela Seoelaria Municipal de Salde, dispondo cte pessoal

com capacidado para op€rá'lo 8pós trBinam€nto fomecido pela Secretaria de

Saúde;

a. A utilizaçâo do soÍtwaÍê de saúde dêverá ser eíêtuada para todos os

serviços como: acolhimento e triagem, ateÍÉimento médico, presctição de

ÍÍledicamenbs, âssistência social, enÍermagom, í8cêpÉo' estoque de

medicam€ntos, oxecrrÉo de exames ê procedimentos, rehtórios

gerencisis, entÍe olrt os.

b. Poderá, âcoídado €ntre as partes a utilização de soÍhrare a ser

contratado pela OSS, devendo este ser aprovado pêla Secretane

Municipal de Ssúde;

c. A organização social dê saúde faÉ publicar na imprensa e no Diário

Oficial do Municipio, Íto pÍazo máximo de g0 (noventa) dias contados da

assinatura do contrato de gestão, regulamento pÍópíio contendo os

procodimentos que adotará gara e contratsÉo de obras e s€Niços' bem

como pera as coínpÍas com emprêgp de recuí§os pÍovenientes do

Poder Püblico, procedimentos que garantam e re§p€item os princípios

da economicidede, da ptlbliidade, d8 isonomía e da moralkJade, bêm

como os princÍpios do Artigo 37 da ConstÍtuiçáo Fedaral.

d, O regutamênto de que tÍata o inciso áoma deverá êstaí disponivel

perman€nteírenle no portal detrônico da entidade.

[' U$ízar, para a conbetaÉo de pessoal, crit&bs exclusivamente técÍlico§

indusive quântro ao g8renciamento e contÍole de ÍecuÍ§os humanos,

observando as noÍrna§ legai§ vigi€ntês, em especiâl as tÍabalhistras e

previdenciárias, prezando pelo princípio de isonoínia bêm coíno realizâção de

píocesso selêti\ro mediante formatização de edital e pblicação do Íne§Íno etn
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iornsis ou sÍtios eletónioos de grande circulaçáo e afastardo quaisquer meios

de seleÉo d€ pessoal quo po,asuam qualquer pessoalidade ou possibilidado

de direcionamenlo de seleçáo d€ possoal;

n É veOaOa a contÍataÉo de servidor ati\o da Âdministraçâo PúHica Municipal

para a fonna@ do quadro de pessoal da Orgnnização Social, salvo nos

casos de cessào previ§tos na Lei Municipal no 4'831/2019;

n substituir o profrssional que não atêndeÍ aos protocolos do sus, âpíesontar

condula inadsquada, não atender às imposirTões do contÍato de gestlio, náo

eíeüiaí o atendimento humanizado, apÍos€ntar má conduta proÍissional, náo

prezar pelos mateÍíâi§ ê eguipamentos da administÍaçÉo, apÍe3entar

pendênciacomoconselhoregionaldesuacatêgoriâ,andemaiscondutas

inadeguadas apuradas pels fiscalizeção do contrato'

a. À Comissâo de FiscalizaÉo Íica íaarltado o direito de exigir a

substituiçâo dos profissioneis que não atgndam à§ nêce§sidadss e

e§pêcifici{rad€§ do serviço no local dê rabelho e ds populaçáo que

uüliza este serviço, mediante pedido fotmal constando os Íatos que

levaram a Comissáo a adotar tal medida'

m Ef€luaÍ a imediata reposição dos profissionais faltantos, g zando do período

de fêrias, licençBs ou quaisquer aÍa§tiâmentos:

r. A Entidade tica sujeita a güosas no rêpaes€ mensal, sem preiuÍzo das

sanções preüstas m Conrato de Geslão, pela não rsposiÉo do posto

de babâlho do profissional au§ente.

EO/. Fazer cumprir, de forma integrâ|, a carga hoÉÍia e$abelecitia em contrato de

trabalho:

r. Apuradas quaisquer inegulari<lades quanto ao cumpÍimento da carga

horário d6 funck náÍios ãhisnto§ no pronto atendim€nto. a Entidadê

Íica suieita a glosas no Íepasse mensal, sem prejuho das sançóes

previstas no Contralo de Gestâo. b€m como da obrigação de

substituiÉo imêdiata do pofissional.
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a

b. O controh e a fiscalizeção @ dentõês, bem corno do cumprimonto dos

hoÍáÍios êstabelocido§, soÍâo íeitos diarism€nle alravás ds relógio

poíito dsmnico e/ou fiscdizaçáo presenciel €/ou alÍavés tto pmnluário

elêtrÔnico.

x|/. Responsabilizar.se integÍalmente pela contratação e pagamenlo do pessoal

nec,essário à exeançlo dos sêíviços inerentês ás atividades da organizaçâo

social de saúde organização social, Íicando esta coíno a única íêsponsável

pelopa(Fmentodo§encârgossociaiseobrigaçõestrabalhistasdeconentes'

r*pondeÍdoinlegraleexdusivamente,emiuízoouforadeh'isêntiandoo

municlpio de queisquer obrigsções, pÍ€sente§ ou futuras;

)mÂ uma vez constatrada a exiíência de débitos prêvidenciáÍioG. dêconentss da

execu@odopÍe§enlgcontrato.queresullenoaiuizãÍtl€Íttodedemandas

judiciais, com a indusão do municÍpio de Arapongas no polo passivo como

responsávelsubsittiário'omunicÍpiopodeÍáret€r'daspaÍcela§vencidas,o

coÍrêspondente ao montantê dos valores em cobrança' que seráo

complemenhados a qualqusr tempo com nova ÍêtenÉo em caso de

insuficiência;

XX\lt Os profisskrnais da Organização Social deveÉo manler stgilo e

responsabilidades éticag rofeÍentes aos aterÉimêfÍtos prÊ§tado§, estando a

organização social responsável solidária às conduta§ anÉticas e quebías de

g(lilo.

IÍlt Manter a klentifrcação e uniformização do§ pÍofig§ionais de seu quadro;

)qD( Supervisionar e garântir a uülização tte Equipamentos de Proteçâo lnrlivi<lual

- EPI'S e respoito à§ norÍnas técflicas de protÊçâo o §egürânça. dos

trabelhadoÍes om estabel€ci montos de saúde, especlficas do servtço obi€to do

Conlrato tla Gestão;

m Possibilitar aos pÍoÍissionais da entidade a participaÉo etn oducaÉes

peÍmanente§,forneodaspeloMunicífÍo'GovemodoEstradoêdemaisêfites

públicos:

í o salário mínimo de cada

2,!
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categoria proÍissional coníoÍm6 estiver deleÍminado pela convenção colêtiva

ds trabalho espocífica, bem como os demais b€n€Íicios previstos;

Ef Manter liwo d€ rogistÍo§ diários do interconências dos §erviços assistenciais

visando subsidiar a ÍiscalizaÉo do contÍato de gêstão;

m os píoíis§ionais etuantes na orgânizaçâo social de saúde deverâo possuir

Íogistro nos re§peciivos conselhos de dasse de sua categoria, bem csr}o

estar em situaÉo regular pare erorcício de sua Íunção peftrnte a tais

cons€lhos anto do pagatnento dê tiaxas o anuídade, bem @Íno a regiâo de

atra§Éo;

Eútí. supervi$ioner a conduE dô§ profissionais de seu quadÍo êm atuaçâo no

Contrato de Gestáo;

H\r. AprÍar e integrar o coínplexo rêgulador da secreta.ia Municipal cte saúde de

Arapongas e todas as domais instâncies;

Bl,f Manter conbole de riscos da âtivídade;

Blf, Superüsionar e Íazer cumprir, entendendo como obrigçáo da contratada, as

afibuiçoêsdecadacategoria/funçãopÍoff§sional,eloncadaenolt'm7'5do

Ancxo I ds§te edital;

FfilL Addar o §ímbdo e o noíno des§nativo da unidad€ de pÍonto ateÍdimento olio

uso lhe for Permitido;

xL. A orgsnizaçâo societ de saúde terá obr(ptoriamenle de noüíicar todos os

agravo§porClD;bemcomomsnlêrÍ€gistroatualizadonoCNES'tantoóo

serviçt de saúde como do§ proÍi§sionai§ por ela contratradc'

XLl, A Organizaçáo Socid n*l pode envolver as inslalações, os usuárbs ou o

Govemo em neflhum tratramento expêrimêntal dr pesquisâ médka sem a

prévia permissão tlo Poder CoÍtcedente ê do Coínitê de Êtica em Pesguisa'

devidamenle credencndo junto ao conselho Nacional oe Ética em Pesquisa

- CONEP e exprBssaÍnrontê autoíizado pela Secretaria de saúde de

a
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Xu. A OrganazaÉo Social dewÉ estar ãítiqrlada coín a EstrdÓgia Saúde da

Femllia, Alonçâ,o Básicâ. SAMU 192, unidades hospitalaÍês' unidades de

apoio diagnóslbo e têÍapÔutico e coÍn outto§ §eÍviços de atençâo â saúde'

seguindo os fluros de referência e contra ÍBfêÍência definidos pelo compl€xo

r€guladoÍ da Secretaria de Estado da Saúde do Paraú;

xLlll, os funcionárioo assistenciais da organizaçâo social do\,êráo âcompanhar o

pâcienleêmÍÉmoçâonaambulânciacomum(branca)domunicíPio,noscasos

em que a êquipe técnica atu6nte no Pronto atendiÍn€nto 24 horas 'Alberb

Espe/ julgue impossível aguardaÍ a dregada do SAMU para a devida

remofáo.

Õ xLlv. Garantir a confrdencialidad€ dos dados e informaçôes relalivas aos pacienles,

xLV. Planejar. desenvohier e programar aÉes para coÍtsêcução do obieto de§te

conbato de gsstão com obiotivo da obtenção da qualklade com

ocoílomicidade e obsêrvância do qJsto benefíclo, ús8ndo o atendimenb

huÍÍIanizado:

XLVI. Seguir as normas e diretrizes da Políüca Nacional de Humanizaçpo;

xLVll, caso a oígsnizaÉo não spresante em seu plano de r8b8ho o§ Protocolo§

dê êÉo elencado6 para a pontuaÉo da propo§ta, fica obripda a aceitaÍ os

potocdo§ elaborados pdâ SecÍetaria de Saúde;

xLvll!. os protocolos apnesentados no Plano de Trabalho, beÍn como 06 protocolos

elaboradores pela sêcr€taria de saúde, nos moldes do subitoín anteíior

deverão eslar implantados e em pleno funcbnarnento om até 30 dhs após a

vigência do ContÍâto do Gestiio, ou no prajzo €r@Ídado enlÍê a§ parEs

xux. No caeo do ne) cumpÍiínento das metas e/ou pÍolocdo§ €stiabelecidos no

pre€ente contÍato de gestão, a orgônizaçào social deverá apÍ€sentâr um

plano coflstando as aÇôes que serão tomadas para o d€v ro qJmpÍimonto do§

protocolos e mola§;

uD( A OrganrzâÉo social deverá garanÜr que, aÉs abêÍura do pronttláno

eletrônico na recepçâo, o paciente soia tÍiado (dassincação de rísco) no tempo

)6
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máímo ds Í0 (dez) minutos;

Cumprir as demais obÍigaçÕos pres€ntes na l€gislação do SUS, em especial

as Lei no 8.080/S), Lei 6.259Í15 e deínais atos normaüvos específicos tÍo SUS,

bem como a Lêi Municipal no 4.831/20Í9, Decreto Municipal no 02í2020, e

dêmais legislaÉes aplkÉveis.

Ll &ntrataÍ serviços de torcairos para atiüdades acessórias sempr€ que

necessário, responsabilizando'se pelos encargos daí decorÍontes;

I,l A<tquirir materieis & consumo necessários ao bom funcbnamento dâ

Unidade de Pronto Atendimonto. responsabilizando-sê totalmonte pela sua

Íalta;

xll Administrar e manter os bens mÓveís e irnóveis públicos, c1Jp uso lhe seia

permitido, em conformidade com o di§posto nos respeciivos termos do

contrato alé sua restituiçâo ao Poder Público;

tri/. A instalação de bens móveis ou imobillzâdos no êquipamento obJeto cla

permissâo de uso, assim corno as beníeitorias rêalizadas naqusles já

exi§tentes s6ráo incorporados ao patrimônio municipal. sem possib'ilidade de

rêtençâo ou rÊtirada som préüa autorizaÉo do Poder Público;

[v. os equipamsntos e instrumêntais neces§áÍios paÍa a ÍBslização dos serviçoe

contratado§ dewrão ser mantido pela Organizaçáo Social de Saúde em

pedeitas mndiçóes:

[u utilizar os materiais nêcossáÍb§ paía sua atividad€. zelanúo pelo uso racional

e prestiando contras do §eu uso à administraçáo ptrblica municipah

[\f, Os equipanentos, insÚumentos e quabqueÍ berc pêímanêntes' que

porv€ntuíEr venham a ser adquiridos com recursos oriundos dosta píêstaÇâo

deseMços.sorãoautomaticamenteincorporadosaopsÚiínôniodoMunicípo

- hipôtese em que a Org6ni?açâo Social do Saú<le deverá qnfegâr ao

Município a documentaçào nêcessária ao pro@sso de incorporaÉo dos

Íafeík o§ bêns;

[vl Faltan<lo até 60 dias paÍa o término do contrato deverá ser realizada a
27
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cominaÉo de san@es pecuniárias e restritivas de dkeitos' a s€ísm a

J

Õ

cadastramento.

CLAUSULA DÉCMA TERCEIRA - DAS SANçÔES

AssanÉesseráoapticactasconbrmeasregÍasabaixoe§tabelêcidas'àsquais'em

casodeqnissâo,aplham-seasdisposiçóesdaLeiFederals'ô66'93'LeiMunicipal

no 4.831/20'19, DêcÍeto Municipal no 025/2020 e demais normas afltcáveis'

Parágralo PÚnclro- A inexecuÉo parcial ou totel das obriga@s assumk'as' bem

como a execuçáo inêgular ou com atraso iniustifrcado' tem @mo consequência a

155Á

em

a
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aEalizaçáo cadas[rd <bs Equipamentos, Í\,lobilÉrio ê MatoÍiais Permanenles,

atrâvés de um inventâÍio de todos os squipam€ntos existsntes ê em sistema

eletrônico e esp€clfico para contíolê patrirnonial. informanob sua localizaÉo,

o nome e tipo do equipamento, assiÍn conro seu número de patÍimônio;

)0.0( DeveÉ ser mantida na unidade de Proflto Ateodimento uma Íióa histórica

c,om as interwn@s sofríras no§ equipamentos ao longo do tempo'

sspeciícaÍÉo o seÍvlço êxecutBdo o as peças substitrÍdas sendo estBs

também podendo ser conÚolade por sistema elêtrÚnico espêcífco;

L Deverão sêr inÍoímâdos à futuÍ8 comissão Fiscalizadora do contfato todos

e quaisquêr deslocamenbs dos Equiparnentos' MotÍliário e MatsÍiais

PeÍmanentêsparaoutÍos§etoíes,â§sim@Ínodeveráseratualizadasua

tocalizaçãonaÍichecâdasrâlatravésdosistoÍnâcletrônicoinfoÍmatizadopara

esta finslidsde;

U Disponibilizar a Comissâo de fiscalizaçfu, diariamente' a lista dos paciontes

queforemtraníerido§dopÍontoatendimênto24hofss.AlbêÍloEspefparaa

rede do 8tênçáo hospitalar. contendo no mÍniÍno' noÍn€ do pociente' data d€

nascimonto' ClD, local de d€stino da transíerÔncia:

uDisponibilizaraComissãortefiscalizaçáo.diaÍiâmênte,ali§adospacientes

nãotranslerk,os.aguaÍdandoÍransíerêncianâcontraldeLêitosEst,adual'

contendo no mínimo, nome do paciente, data de nascimento' CID ê horário do
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coníoÍmidade com a6 noÍÍnns contidas êm lêi e nsste Edital.

ParágraÍo scgundo - constatada s inÍraÉo contratual, o prooBsso administÍativo

rasp€itrÍá o píocedim€nto do{inido no Docroto Municipal O25t2Ün'

Parágrato Tcrcolro. Recebida à deÍesa, a Autoridada dêverá apf€ssntaÍ

msnifestaÉomotivada,acdhendooure|eitarrdoasrazôesaprôs€ntiadas'

conduindo pela imposiçáo ou não da penalidade'

Parágraío Querto. lnümada do decisfu proíerkla' a contÍateda têrá o prazo de 05

(crnco) dies úteis, contados da dsta da intimaçâo' para sPÍesenter recur8o a

Autoridad€ Superior, salvo no ca$ da ssnÉo dê doclaraÉo de inidoneidade' na

qual o prazo paÍÍr rocurso soÍá do 10 (dez) dias ü€is'

PaÉgraío Qulnro. Garantido o contraditÔrio e a amSa <leÍesa' a Mministraçáo

poderá aplicar as seguintes san@s' de Íorma gradativa' respeitada e

proporcionalidadeearazoabilirlade.tendocornofundaÍnentoagravidadedaconduta

da confatlads.

l. Âdvertência;

ll. Mulh pela inexêqrçáo;

l[. Recisâo onffiual e muha pela recisáo:

N. Suspensâo temporâris de partir:ip4áo em licitaçáo e impedimento de

contratar com a Mminisraçâo Municipal por píazo nâo superior a dcús anos;

V. Dedaraçâo de inklonekJade para licitar ou @ntratar com a Mministraçâo

Publica por até 05 (cinco) anos, ou enquanto pêÍdureÍem os motive da

Brnição, ou ete que seia promovida a reabilitação'

Vl. Desqualifrcação como OÍgánização Social Municipal'

PaÉgrtÍo Sexto. A pena de adveilÔncla será aplicada como medida do alerta para

a adoçáo das necessárias medidas @rÍ€tivas' no intuno de eÚtar a aflicação de

sançó€§ mais severas, sampre que a contratada desolmprir qualquer das dáusulas

contratuais ou desatender detêrminação da autoridade coÍnpetrsntB para
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MUNICÍPIO DE ARAPON
M

ar@mpanhar e exscuçâo do @ntralo.

Parágr.lo sátlrno. A pena de multr pele lnorecução será aplicada êm qualqueÍ

situaçáo de nâo pÍê3t ção do soMço, ou quaisquor atividadês esüpulada§ neste

contrato de Gestâo, podendo sar apicado cumulativâmente com a eôrcrtÔncla, a

mutta pela rscirto, a rucpcnalo temporária ou dcclaregão d. lnidoneldâdê'

sefldo:

1. Multa de 5o/o (cinco poÍ c6nlo) do valor do ÍBpasse mensal;

Perágraío Otavo. A pena de mutta pah rpclrão será aflicada 6m quelquêr

situaÉo de descumprimento da§ cÉusulas contratuais ou em situâ@s de atrasos

iniusüÍ}cados'queenseiem,apÓsfinalizaçãodeprocessoedministraüvoinstaurado,

naÍecisãodocontatodege§táo.poden<toseraplicadocumulativamenteà

advortâncie. a multa dc mora, I suspsnrão tomporárla ou a dc'leração de

lnldoneldade, sendo:

l.MuttadelS%(quinzepoÍcento)sobrêovalorlot'âldocontrâtodegêstáo;

ParágraÍo itono. A sanção desaita nos itens ausp'n§ào !êmPoráÍia c dcclaraçâo

doinidomidadqaplicam-senassifuaçõesemqueopÍeiuízoaoinlere§sepúblicoe

o preiuizo pecuniário jusüíicam a imposição dê penelided€ qug uttrapassom I meftl

sançãopeanniáÍia,avaliando.s€taispreiuízo§9Ínregu|arprocassoadministraüvo'

Parágnío Dáclmo. A desqualifrcaÉo Gomo Organização Socid de Saude Municipal

será eÍetuada quando do desctmprimento do contrato de gestâo e será precedida

deprocôssoadministraüvo'asseguradoodiÍeitodeampladeíesa.respondeírdoos

diÍigêntesdaorgâniaaçãosocialdesaude.indiúdualesolidariamente.pelosdanos

e prciuízos decorÍenle§ de sua aÉo ou oíÍlissâo'

L A desqualiÍicaçáo importará reversáo dos ben§ permitidos e do saldo

reívtnescente do.s recursos financeiros entregues à utilizeçâo da organizeÉo

social de saÚde' sem prejuizo de outras san@s cabivets

PaÉgrdo Oácimo Primelro. Em caso da inadimplência da penalidade de multa no

prazoestipulâdopdaAdmini§traçâo'apôsregularprocessoadministrativo'implicaÉ
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Parágnío Dóckno Soguruto. As sanções aqui previstas nâo impedem a aplicaçáo

de sânÉes e mminaçóes que se fizerem necessárias, em especial em câso d€

perdas e danos, danos materiais e moíais. meslno que náo expressos no Edital.

CLAUSULA DÉCIMA OUARTA - DO ENCERRAMENTO E RESCISÂO

Parágraío Píimairo. O Município sê reserva o diÍeito do rêscindir o Contrato

indepêndentemente de interpelaçâo .iudicial, sem que à CONTRÂTADA caiba o

direito dê indenização de qualquer espécie, nos sêguintes casos:

t. No caso de cisão estahrtária da entidade, sem que haia inleÍesse do município

na cessáo do contrato paÍa nova entidade;

ll. Quando hourreí insuÍicjência na prestâção dos soÍviços ao munícipê, desde

gue haja pmcesso administrativo abêrlo com dêcisão para recisâo do

contrato:

lll. Quando houver inadimplência de CÉusulas ou condições contratuais por

parte da CONTRATADA e desobediência da determinaçáo da Íiscalização:

lV. Nc casos de inexecução parcial ou total do confato;

V. Nos casos do náo atingimento das Metas cli§postas no Anexo lll - lndicadores

e Avaliação, por pêrÍodos consecutiroe, findâdas as tentativas de soluÉo por

meio da fiscalizeção do contrato de gestâo e epós insüauÍação ds processo

administrativo.

Paágmío Segundo. A re§cisào do Contrato, quando ÍÍlotivada por qualquer dos

itens acimâ relacionados, implicara a apuraçáo de perdas e danos' a perda da

garantia de execuçâo som êmbaÍgoÊ da apti€ção das demais penalidades legais

cabíveis.

ParágnÍ,o Terceiro. Quando da rêcisão ou êncaramenlo do contrato serão

devdvirlos ao poder público:

I Saldos Íinanceiros remanescentas, inclusive os provenientes das Íeceitas
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obtidas das aplicsÇÔ€s linancriras ÍBalizadas e da§ aÍÍecadadas diÍstameÍrto

pêls OÍgânizâÉo Socbl de SeÚde em funçáo da existância do confato de

gestilo, no prazo de 120 (cento s viÍrte) dias após o tármino das alividades,

sob pena de imediata instauraÉo de tomada de contas espocial do

responsável,proüdenciadapelaautoridadecompetentedaSecretaria

Munhipal de Saude;

1 Estoques de mateÍigis de consumo mêdicamentos, mêdico-hospitalaÍês,

óÍtes€s e prôteses, materiais especiais e outos:

I Bens e equipamento§ desiinado§ às Orgenizações Sociâis de Saude'

adquiridos com reanfso§ do c{ntrato de çstáo com o MunlcÍpio ou adquiridos

diÍ€tamente pela entidade em funçâo da existência clo contrato de gp§tâo:

U.Bensmóveiseimóvei§desünadosàsOrganizaçôesSociaisdeSaÚde'

adguiridos com r&urso§ do conlÍato d€ gcstão MunicÍpio ou adquiridos

diÍêtamênte pela entidade em ÍunÉo da existência do contralo do ge§Ulo;

V, SeNidores Públicos c€didos.

parágralo Quarto. Declarada a rêscisão do contrato. a CoNTRATADA se obriga a

entregaÍ o obi€to dsste Contrâto inteirement€ dessmbaraçado' não criando

difi c{rldades de qualquer natureza.

cLAusuLA oÊCIUA QUlllÍA - DA PRORROGAçÂO, RENOVAçÀO E

ArTER çÂo

Paágraío Primelro. O Contrato de Gesuío poderá ser pronogado ou alterado

MedianteTeímoAditivo'devHamenteinsÚUídopelaSe«etarladeSaúdeeem

comum acordo entre as Parte§.

parâgre(o scaundo. o(s) Termo(s) Aditivos(s) ao contrato de Gestão íicará(ão)

limitado(s)a50%(cinquentapoÍceflto)doValorinicialatualizadodocontatode

gestão,devendos€rpíêcsdidodejustificativadopoderpublicoparasuarealizaÉo.

õ
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Parág,raío TercCro. Somente Pod€fão ser realizados Tennos Aditiros com objoto§

que componham o mesmo nívsl dê atsnçâo ao do contÍato d€ g€slão

l.oobietodoPresenteConüatod€Gestáo,GerênciadaUnk,adedePÍonto

Atêndimanto, está carac{eÍizado como nível secundáno de atenÉo à saúde;

ll. os termos aditivos pÍeüsto§ no § 30 teráo limite§ de valor em conb'rmidade

comodispostono§23,enãorequereráonovoschamamentospúblicosou

concutsos dê PÍoiâtos.

PaÉgraío Quarto. Na hipotese de aditam€nto para pronogÊçáo da vigÉncia' as

partes deverâo definir as novas açôes ê metras' bem corno os novos prazos e custos

envolviíJos,compossibilidadedeutilizaÉodesaldoremanescente,sot}ouver.ou

realizaÉo de novos eportes'

Parágnaío Qulnto. Pera o cálculo do saldo remanescênte' devem ser deduzidos os

valores reíerentes a todos 6 pÍovisionamêntos, indusive aquêbs Úabalhistas'

obrigatoriament€pÍÊü§tos6mlei,@ín03doüdosí€ndiÍnontosdecorrentesde

aplicaÉos fi nanceiras dostes racuÍsos'

ParágraÍo Seío' As despesas preústas no contrato cle çstão ê rêalÍzâda§ no

período compreendido entíê a dsta original dê encêíramento e a formalizaçáo de

nove data de término serão consideradas como legíümas, destte que cobertas pelo

respectivo ernPenho.

cúusutÁ DÉcltrA sExrA' LEGI8LAçÃo APUGAVEL

Ao presênle contrato, nos ca§os omissos, adicam-§s a§ disposiçôes da L6i

Municipal no 4.83180í9, Deoeto Municipal n" 025'2020' Lei Federal no 9'637/98' Lei

FederalnoS.ô66193,LeiFederaln.8080/90,LeiFedgra|no8142t90,d8m8isnoímas

qu6 noÍteiam e Íegubmontam o funcionamento do SUS' e demais dispo§içoss

aplicáveis as dispo§içÔes do dúêito prÍvado'

cúusulá DÊclxA sÉnf,Â - TRAilsmlssÀo DE DocurEiÍTos

A tíoca eventual de documentos e cartas êntÍe a Gontratantc e a ContÍ8ttda

s€râ feÍta atravês de protocolo, oÍícios e. em câsos admitidos pelo poder público'
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CLAUSUI-A DÉCMA O.|TAVA - OOCUNEXTOS IT{TEGRANTES

são paítes integrante§ dsstê contrato o Edital de chamamento Público para

ApresentaçãodeConcursodeProiet6No00'l/2020,darequisiçJon''98í2020e

lodos s,eus anexos bem como o plano de trabalho píoposto e pela organizaçao

Social de Sâúde Vencedora'

CLÂUSULA OÊCIMA NOI{A. DA GARANTIA DE EXECUçAO

19. Para ass€gurar o fiel qrmprimodto das obrig6ções pêle Conttâtads' a

mesmadewrâobrece(atítubd€garanüadocontrato,conhíÍnopÍoc8ituadono

artisps6dsLeiFed€r8tn.oE66d19o3'orrrcntantede50Á(cincopoÍcsnto)dovalor

confatual, podendo o@r poÍ uÍna das §êguinto§ loÍma§:

a) cauçâo em dinheiro ou tÍtulo da dMda pública:

b) Íiança bancária;

c) seguÍo gBrentia'

19.1 Se a cauçáo foí pÍestrada em tíhrlo da divida pudkx' deverá a vencedora

eprBs€ntar no ato. rêlação dos mesÍnos.

19.2. A gerantia pÍ€§tada ssrá liberada ou re3titulda apó6 15 (quinze) dias da

emissão do Terno dê EncoÍÍaÍnênto do Contrato, medlants a âpÍ6§entração de:

a) termo de receumento definitit/o;

b) certidão negativa de débilo' expedkla pelo INSS, reÍerente às obras

conduídas;

c) Relatório Final de p,êstação dg coírtia§ apÍovado:

d) compÍovantes, nos c€tsos pÍevistos, dê ligaçôes dêfinitivas de água e/ou

energia elêtdce, enbc outÍos.

19.3. Do6fa,lca{re a garantia prestada pela imposkpo de multas ou cutÍo motivo

da direito. a Contratada serâ notiÍicada, atravás do conespondônda simples' para' no

prazo de 02 (dois) dias, complernentar o valor ceucionado'

19.3.1. A não eprêsentaçào da cobertura de g6rantb imporlará em re§cisâo

contratual. com e aplicaÉo das penaliddes preüstâs pâra o descumpÍimento total OL"^-
obÍbaçao. "J{J

õ
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cúusuLA uGÊ$rA - AllrtcoRRUPçAo E ANTTFRAUDE - PRAncAs
FRAUÍruLEXTAS E DE C(nRUPçÃO

| - o contratado deve observar e fazer obseÍvar, por seus íomecedores e subcontratados,

se admitida subcontratação, o mais aho padrâo de étic8 duranto todo o processo de

contrataÉo e de exeançâo do objeto contratual. Para os proÉsitos dêsta cláu§ula'

deÍinem-se as seguintes Práticâs:

a) "práüca coÍrupta': oErecer. dar. receber ou solicitar. direia ou indirêtam8nte, quahueÍ

vantagem com o obietivo de inffuonclar a ação de sefvidoÍ publico no procs§so de licitaçáo

ou na exêcuçâo de contrato:

b)'práticaÍÍaudulontra-:afalsificaçáoouomissáodosÍalos,comoo§aivodeinfluenciar

o píocssso de lidtaÉo ou de exeançio de contrato;

c)"práticacolusiva":esguematizaroUestabd€csrUmacordoêntred(isoumaislicitantos.

com ou sem o conhocimento de Íepres€ntiantês ou pÍepostos <lo órgáo licit'ador, üsando

estabelecer pr@s em níveis aÍtificiais e nâo competitÍvos;

d)"práticacoerciüva":causardanoG,arneaçêrcausardano,dií€taoUindiÍetamente,às

p€s§oas ou sua proprisdade, ü§ando iníuenciar sua participaçáo em um processo

licitratório ou aÍetaÍ a execuÉo do contrato;

ê)'prática obstrutiva": (i) dsstruiÍ, fal§ificar, alterar ou ocuttar provas em inspeções ou íazeÍ

ctedaraÉes Íalsas aos repÍBaantantes do oÍganisÍÍlo linancairo muhilatersl, com o obletÍvo

de impodir materialmente a apuraçâo <te alegações de práUca pÍsústa na cláusula Decima

Tercpira deste edital: {ii) atos cuja inten@ sels imp€dir materialmênte o êxêícicio do

direito de o oÍganismo financeiro multilateral pÍDmover in§peÉo'

ll - Na hipótesê de financiamento, parcial ou integral' poÍ OÍganismo Financeiro

mulülaterâl,mediantêadiantementooureembolso,e§lefranismoimpoÉsançãosobre

uma empÍesa q, p€s§oa física, indusive dedarando.a inelegível, indelinidamente ou por

prazo determinado, para a outoÍga de conlÍato§ financiados pelo oÍgenismo se' êm

qualquermomento,constatiaroenvolvimentodaernpÍesa'dirêteín€ntsoUpormeiodeum

ag6nte,empÍáticâscorÍuptas,freuduhntas,colusivas,coercilívasouobsfutivasao

participar da licitaçéo ou da exeqrçáo txr contrato financiado pelo Orgonismo'

lll - considerando os propôsitos das oáusulas acima. o licitante vencedor, corno condição

paraacontratação,deveráconcordareaut.orizaque,nahipólesedeoc,ontratoúraser

financido, em part€ oU intêgfelmenle, por organismo Financêio Muttilaterd, madiante

adiantamento ol reembolso, permhirá que o organismo Financeiro e/ou pessoas por ele
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foÍmalmente indicadas pos§am inspecionâÍ O local de execução do contrato e todos os

docum€ntos, contâ§ e r€gistÍc relacionados à licitaÉo ê â sxecução do contrato.

CúUSULAVIGÉSMA PRITEIRA- DO FORO

Fic,a eleito o Foro da comarca de ArapongadPR para dirimir dúvÍJas ou questões

oriundas dO presente Contrato, renunciando axprBssâmênte a qualquer outÍo, por

mais pÍiúlegiado qu€ sêJa.

E,poÍê§lârêmiusta§econlratadas.aspsítesaesinamopíe§entêcontrato

deGestão,porsgusrepresêntârfieslegais,em02(duas)viasdeigualteoreÍorma

e rubricadas Para todos Íins de dirêito, na píesença das tgst€munhas abaixo'

Arapongas, em 11 de Ja ro de 2021

Sérgio Pesquisa Humaniza

T

2-
do,.^-

Moacir P Lucia Helena Gomes Golon
1

roÍ

Secretaío Saúde Secretaria Municipal de Govemo (SEGOV)

CPF: 366.948.51987
- CPF: 008.038.

CPF .080.2
ntemo Mu pal

s-7 .

4-
Monteiro de Barros

OSS
: 360.032.35&02

EDE
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PREFEITURA DO MUNIC ipIO Or ARAPONGAS

QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNIC PIO DE

ARÂPONGAS E I}ISTITUTO DE ESTUDOS
E PEseutsA HUttANlzA PARA GEsrÃo
DA UNIOAOE DE PROI'ITO

ATENDITIENTO'24 HORAS - ÂLBÊRTO
ESPER''

GONTRATANTE: lrU||tCiPlO DE ARAPOT{GAS, pessoa luridrca de diíeto pÚblEo irierno

coÍÍt sêdê na Rua das Garças. n' 750 êÍn Araponge§ Paraná' lnscrdo no

CNPJn F sob o no. fS gSA.S66l000t-06. ne3le ato ÍepÍ6eÍ(ado pelo

Ercetentisstmc Sr SERGIO OIiOFRE DA SILVA. brasrl€ro íesdenle e

domrclilâdo nesla c|(tadê. portador dâ Ceoula de ldentldadE CNrl RG sob n'

3 438 984"5iSSP-PR e rnscÍ{o í:o CPFfiF n'477 9E0 099'49' e

|N§T|ÍUTO OE ESTUOOS E PESOt ISÀ HUilANIZÂ pessoa iuÍídicâ de

dfeito pnvado sem íns lucrativos, devdamente qual cdos mmo

Oroantzac&t Socral de Saúde iíun€lpal através do O€creto n" 18í2020 sna

na'Rua ilstóváo Colombo no 92 Centro. CEP 14 770-000' na cdade de

Cohna Eslaóc de Sáo Paúlo. rnscnla no CNPJ/MF 27 450 03&t0001'12 nêsle

aú representaOa Pêlo SênhoÍ V(oí Hennquê Machado Gornes engenhetro'

aworciaoo, resdente ê domlc Édo na cdâde de BaÍÍetos. â Rua 26 n 2'281'

ãrrrã Éorra"r" portador dâ cédula de ldenlÍrede Crvrl RG. n" 43918908-1

SSPTSP e CPF/MF 368 595 208'09

CONTRATADA:

OBJETO: PRORROGAÇÃO OO PRAZO OE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

CúU§ULA PRIUEIRA: DÂ PRORROGÂÇÃO

Corn fundamento no pr,ccesso admlnlslrallvo n o 3510 de 08 de feverero & 2022 o nos teímos

a" 
"á"trÉ 

rãt""'t" do 
"onlr"to. 

rlca ProíÍogâdo o prazo de execuçâo e vEêícig por 12 (dozê)

mê§es. â paru de 21 de ínarço de 2022.

CLÀUSULA SEGUÍIIDA: DO VALOR E DOTAçÀO

O valor tolal parâ o peÍioJo oblelo da ProÍíGgaçâo e de RS € 779 853'58 (set§ mdhõe3'

serecerúos e 3alênla " nor" -,1. o(ocentos e cinqrenta e tÍês ree§ ê cinquentâ ê oito

ãç1úr*1, o"oo RS 564 gg?.g0 tqurnhentos e sêssenta e guatío mit. nôvecoÍltos e oitenta e

sets resis e oi€nta cêntevos) mensal§, que coíÍ6râo pelas seguintes rubÍEe§ oÍçamentánas

oá.ór.roosoroozl 2047/3350432500 Fonte ds Rec'urso 0m'179 e 0901-

100301002'1 2 (N7/3 3 3 50 43 25 oo-Fonte de RecuÍso 303'180

CúUsULÂ TERCEIRA: OO PLAI{O DE TRABALHO

Para o peíiodo obreto da pÍoÍrogação devêÍi s8í cumpído o .Plano 
de Trabalho indEado pela

s*raà" MunEipet de saúde- qiie integra o pÍoce§so Âdminrstrativo n.ô 3510/22. ci n'
248/22. qu€ int€gra e§te mírumento pera todos os lins

CúUSULA OUARÍA: DA GARÂNNÂ DE EXECUçÀO

A gsrBnüe dê execuçào lnic6lmente Prestada. csso nâo lenha.vâlddê dÔ enoerÍaínento dia

prã"og"çâo pÍêviste na clâusula pnmaía dêste mstíumênlo dev€É ser adequada no prazo

máxnno do 10 (dez) dles Útêr3 contados da date de as§lnatuía
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CúUSULÂ OUINTA: OA RATIFTCAÇÃO

Fk;am mantúas mlegralmenle as deÍflal§ clâusulas e condlÉes e§lab€bcÉas no mstrumento

inicial, deôde que nâã contraqern. implicita ou expltcitamÊnte' as p{oustffi nêtle TcÍmo Aditivo'

,rr"
W

PREFEITURA DO MUNIC PIO DE ARAPONGAS

E poÍ estaÍem lustog e con'tratados ítrmaín o pÍe§ente TeÍmo Adlttvo em 02 (dues) vlâs de

€ual teoÍ e validede dlsnte clâs teslemunhas âbâlxo

21 de de 2022
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PREFEITURA MUNIGIPAL DE GOLII{A
GI{PJ Ho 45.291 -234lOOOl'73

Rua Antonio Paulo de Miranda 466 - Centro - ColnalSP - CÊP 14770-000

Foner (17) 3341-9444 (Pabx) - 334i-9448 (Compras e Lrotaçôes)

site: n rvn.colina.sp,gov.br - c'mail: licilacoesía colina'sp'gol 'hr

o

( (r 'l () t) (;

('o\

i \o 0I s/2(|

R,,rTAÇ.À() t) 1,. ENTID,{DE
SE,}T

DE

r Ii\St)tR
t.l (

.I'O PRIVAI'O
ÂTI\"()S. QI ÀLIFI( ^l){ 

('()ivl()

rr\17..{(:Ào s(x:lÁL NA rnl:r ur:
AÇÃO DE 

^TENÇÀO 
r]§, SAIIDf,, N()

OR
.\ l'

§s
1 1',1740

Pelo prcscntc instrumc'nto. dc unr latlo a Prc

inscrito no CNPJ n' 45.291.23'l/0001-73' co

Â Bt'r() D() MUr-l(liPIO DF. ('()l,lNA'

AILI ,\ (;1..s'l Ã(). {)P[R-À( l()\.\I-lzA(. Ã( I

t' !'x['( |ÇÃ() DA l-rl{ID."\DE DE PRONI'()

Â't'ltNDilvtEN'I'O UPA NA F()RluÀ l|,

('ONDlçOt:§ 
^ 

sE(;t it R:

Ititura Municipal de C'trlina. Flstudo de Sixr Paulo.

nr sede Ilua -{tltonio Paulo de l\'liranda. n" 'lír(r

\'

('cnÍnr - Colinai§P. CEP: 14770.000. nesr§ ato, rcpresenratla pclg Senhor Prclcito Municipal

DIAB T.{l IA. brasileiro. casado. comerciâütc, port&doI da c'édula dc identirlatie RG n"

14.874.7i4 e do CPf n'046.141.66t1-{)J. residentc e donriciliado a Rua ['ristovão (]olomkr' nn

56 - CenrÍu - colina§P. doravante tlenominarla coNI RÂTANl E, c dc oulro litdo ()

lNs'l'tl uTo l!f, LSTUIX)S X, PU,SQUISAS IltlMANlZA, petssoa juridica. inscrita n(r

('.N.lr.J. sob n" 27.450.{}38i(([] I - 12. c(]m sedc à Rua ('risrovào Col(nrrt»' n" 8l' Bairro ( entro'

nesta cidadc tle Colina Esto<io dc São Paulo. CEP:14770-000. nestc Írto representada por sua

I)iretora Administreúvt{, a Scnhora ANA PALIL^ MARTINS DE ()L!VEIRA. ponadora |.1a

ceduta rle ldcnridade RC n" 18.076.170-ssPr',SP e do cP[ n" 303.96ó.788-23. bmsileiru.

residente e domiciliado à Rua I)r. Osru Gocs Conrado. n" 58Ó- Centr0. ColinaYSP

cl-lr: 14770-000. ,lomvante denomiru,lo CONTRATADO, rr=írlvem cclcbrar o pfe: rnlc

coNlRA'lo DE GESTÀ(), para ,\ ('oNIR.'\1.'\ÇÀ() DF ITNTIIIADE DE DIRErro

PRIVALru SEM FNS LLiCRATIVOS. QLIALIIJICÁDA COMO ORGANTIAÇÃO SOCIÀI,/

Nn Ánan DA ArENÇÀ0 Et§l §AUDE. OB.lrTO NO ÂÀ,ÍBITO D() I!"{UNI(:íPIO DP-

c{)r lNl-sP PAR^ A (;tisTÂo. ()Pl-lRAt'loNAI.lzÂ('Ã() t" F.XHCli(:ÀO l)os
sF.R\.'tÇos D[. sAtjDE N() PR()tiTO 

^TIINDltvlLN'ro 
\',ÍuNl('ll"\1. 24h' No

MINICÍPIO DE ('()LfNS-SP. ficando o cumprimenro deste contrato vinculado ao lermo do

alu quc o aulorizorl .'o pftrp*ru rlu contratatla- c scus anexos. os quais constirucm parte des(e

I ,'d-' I
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PREFEITURA MUN
crPJ No 45.29í

Rua Antonto Paulo de MiÍanda, 466 ' C
Fone: (17) 3341-9444 (Pabx) - 3341

sitc: n'wlr'.colinâ-sp.gor.br - e-mail

IGIPAL OLINA
1-73

entro oli
(Com

lirc
ÀD$ m17 ;2020

1 de

instrurrerrt()- intlependt'ntementc de sua transcriçã E

(.1_Át st t_A l,Rt\llilRA - DO r-trNt)^§lt:N (} LE(;.\L

lc n() tudarttcut,:

pelus preceilos do dircito pithlico. nas normas
1 .1.0 prescntc CONTRATO I)E GFIS l A() rege-

r Sistenú Uni

por loda a/íeg
úde. na [,ei ,t.(]80/90Ll

(SL:S). Lci 8.l42lxl (Ccstào do StlS). Portaria G IM91'.2.567. de 25 tle novenrbro dc l{}16

( participação conrplemenlar da iniciativa prirada na erecução de ações .' scn-iços dc saúdc t- o

cledencianrcnlo dc prcstadorcs dc seniços dc saüdc ntr Sistcnra Linico Jc Saütlc -

Fetieral n'9.ó37 de I5 de maio dc l99lt, t-ei Municipal n"' 1409' de 2l dc noventb

e alteÍaça)cs posteriores e do l)ecreto Municipal n" 4l E8 de 0'l de dezcmbrr'r de 2019'

1.2. Considcrando o F.diral de chamamenro Público n.' 009i2020 e o correspondente Ato dc

Ilomologaçâo puhlicadô no quadro de avisos da Secretaria Muricipal de lvtatcriars e

Suprimcntos. inscrido nos autos do Procesrc Administrativo n'' 50302020' e ainda no

I)ecreto n.o 41.17. dc 04 dc Junho <lc 2020. quc qualificou o CONTRÂ'I Â[)O como

Orgiui;zaçào Sociul para os l-rrrs oru colimar.los

CLÁUSI'LA SEGTJNDA - IX) OBJETO E DA I'INAT,IDADE

l.l. () presenre CONTRA'Ig DE GI:S'pÀO tem por obieto a operacionaliza,;ào da gestão c

execução. pelo coN I RATADO. dâs ativirJades e seft.iços dc saútle a serem descnvolvidos no

PRUN IO AIbNDIMEN tO MUNICIPAI- DE COLI]\IA'SI'1 SAMIJI92. IOCTTIiZATIN NA I'TAçU

Dr. Lamounier tlc r\ntllade. 126. no municipio dc Coline'§P' em conformidadc com os

padrões de etlcácia e qualidade dcscritos em scus Termos de Reibrtncia c scus anexos

integrante dcste instÍumento. indepcndentemcnte de transcrição'

c|-Áttstl|-A TERCEIRA - DA§ oBRJGAÇOES B DAS RtrSP()risABIl,ID^DES Do

CONTRATADO

i.l . Iim cumprimeÍrro ao qLrc fbi paouado. cabe ao coNrRA tADo. alérn d'as obrigaçôes

cônsranr€s das cspecificações cxplicihdas no '['cnno dc Rcferência c nos ÂNEXO§ I' ll. lll. lV

e daqtrclas estabelecirlas tta legislação refercnte ao Sisrema tinico tic Saútlc - SLiS- federal e

municipal que regenl a prcscntc conlmtaçào e as scgünlcs:

J.l.l.Prestar.àpopulaçfuusuilriarlosistcmaLlnicotlcsaúrlc-sLis.os:crviçosdcsaúdcquc,
estiio espceilicarlos no ANHX() ll - DI-SCzuÇÀO DOS SERVIÇOSI '/

-r.1.2 Dar atendimcnto cxclusivo aos usuários do Sistema llnico de Saúde - SUS. nos termos dâ

lcgislaçüo vigcnlc:

3.1.3. Dispor. prr razr'reyêlplanejamento das atividades assistcnciais rlc informeções sotrrr-'u

cndereço de residência drf nacientcs que lhe ttrrcm reÍerenciatlos para atentlimento.

registrando o municipio de çsidência;

SL,S). l.ci
r o tle' 201 9
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3.1 .4. Responsabil u

ou dc ncgligência. imperÍcia ou imprudência. uc srH L'(lul

Sistema tinico çlc Saúdc - SllS c tcÍcciros cstcs vlnc
-se o r.l irçit,.r

Jt) ()f

o aos bens Públicos
dc rugresstr c()ntra o

rlas dcmais sançires
mót'els e im(rvcis objetos de permissão rlc u

rcsp*rnsiircl nos casos dc dolo ou culpa'

ASSÜT

m prgifriza <la aPlicalãtr

culrir cis:

3.2. À resprnsabilirtadc tte quc trala o il.cm ànterior Ôstende-se ao§ caso§ de danos causados por

falhas relativas à prestação dc sen'iÇos' nos termos do artigo 14 da l'ei n'" tl'078' de ll de

selenrhro <tc 1990 (('ódigo dc Dcfcsa do Consumidor);

3.j. /-elar pelos hcns móvc.is. imóveis, equipsmentos e instalalites enr conftrmridade cotn rl

disgrsto nos Í§sPcctivos Termos dc Permissào dc tiso' até suâ re§liluição ao Plüer Público'

a-ssim como aplicar os recur§os íinanceiros quc lhc forcm relnssados exclusivamente com o

prormsitodcatcndera'sdefiniçx}cscons'tantcsnoTermodeReferênciacdosANF,XOSe
demais disposiçõts deste CONI'RATO D[ CES'IÀOi

3.4. 
.Iransl'crir integralmentc. à CoN'I'RATÀNTII cm caso dc desqualiÍicaçür e conscqucnte

cxtinÇãô rla Organizaçâo Social de Saúde' o patrimônio' oÍi legâdos ou doaçôes que lhe forcm

desrinados, bern como os cxL:Édentcs t'inanceiros decorrenlcs «la grcstaçâo de serviços de

assisrência à saúde no PRON',í{) ,,\TENDIMF-NTO MtlNl(IPAI.- 24H, cuio urc lhe firra

permitidol

3.5. Respnsabilizar-se integralmente pela conrrataçâo' dispensa c pagamento tlc çrs'soal do

coNl'R.{T^DO. inclusive 1rclos encargos s{}ciais e obrigações trabalhistas dcçorrentcs' cm

obediência ar:s preceitos legais:

3.6. t(csJnnsabilizar-sc pela contratação de seniços de terceiros necessúrios à manutençârr da-s

atividadss no PRON'I'Q Â I'ENDIMI:NTO MTNICIPAJ.- 24ll inclusive pelos encargos

fiscais c conrrciais tlecorrcntes- r'-m ohediência Ltos preceitos legais:

.1.7. t-irili,ar o símbolo c o nome designaüvo do PRONTO AIEND|Ml:'N'l.o MtiNI(:lPAI,.

2411. >eguintlo pela dcsignação "Orgarúzação Social dç Saúde"l

3.8. Responsabiliarr-se por cohrançâ inderida lêita ao çnciente ou ao setl representanlÊ'- RrÍ /
profissiona.l empregado ou pÍeÍlosto. em razão tla execução 6cste CON'I RATO DLI (iES'l'ÃO. r/

-t.1r. MànteÍ senrprc atualizado os Boletins tlc Atcndimqnto dos pasictltus. () arquivo devcni ser

mantido cttt rnçio eletrônico por Prazí irüeterminado. e em papcl por 2(l anos:

3.10. Nào utilizar e oem permiir qu§ terceiros utilizsm o paciçntc para lms dc exPerimcnto

científicol .-\,/\
3.1 I . Atender os pacieríes cbm dignidade e respeito. dc ltrrma humalirada e igualitilria

rnimando s:nrprt pcla exceEnôia na qtulidade da presuçâo dos scrvic{)s: z'1'r/Xi yl

.yr.gor.hrnil
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3. 12. Vantcr os paciettlcs infontlatlos subrc scus ull lt('5 rt, nerl

scn'iços prestatlos:

1.13. Respcitar a decisâo do pacientc ao c(rn§entir uu ,fuvr'n*
salvo nos casos de imincnte perigo de vida ou ohrigação legal;

.1.14. Garlntir a conÍ'idencialidade dr>s dados e iníormaÇÔes relativas âos p&ciente§l

3.15. Assegurar aos pacientes o direito de serem assistidos. religilrsa e cspiritualmc:

ministo rcprcs€ntante de qualqueÍ culto religioso:

3.16. Cumprir as noÍm.li tecniciu e diretrizes opcracionais expedidas pela CONTRÂTÀ

visiurdo asscgunrr a uniÍirrmizaç:lo e inregraçâo das atividaclcs ora publicizatlas:

3.17. l:laborar e suhm€ter à aprovaçík) ú) conselho de .{dministração da chganiz4ão s*ial c

encan nhaÍ à CON] R^TÀNTI os Relatórios (ierenciais de Âtividades. na forma e pnuos por

estu estabclccidos:

3.1Ít. l)isponibilizar à (.'ONTRÂTANTE. acesso irrcstrito u toda base de'tlados c infon ações

neccssárias ao monitoram!'nto das áreas. objeto clo CONTRATO DE GF Sl ÃO:

l.lg. AprcslTltar, ao término ije cada cxercicio ou a qualquer rnonr§nlo. qua[do a

c()N'rlLq,TANl'E assirn o determinar, Relatório de Gestão peÍtinenle à esecução do presente

CgNI'RATO DE (iESl'ÂO, contendo somparativos cspscífisos das meus pÍotnsta§ com os

resultados alcançados e iniciativas desenvolvidas pe la CON-IRA l "\D"\:

3.?0. Aplicar os Íecursos linanceiros que lhe Íbrem repàssados cm cstrita obediência Ls

disposiçÕes deste CON'I'RA'II) Dt1 GljSl'ÃO e mediante aprovaçâo tlo Con'sclho de

Administraçào do MunicíPio:

3.21 Âpresentar à C:ON'rRA'I Â-Ài l E. Jor ocasião da solicitação rlc Jrarcela mensal do

cnxrugrama tle tlcsembolso. a compruvação da elecução fisica dü§ metl§;

3.2?. Cumprir as obrigaçt1es trabalhistas e prcvidenci{,rias. assegurando a guarda dos ôrgã0s dc'

cnntrolc, scrúo su, regularidadc, condição para u libcraçâo de parccla do cronograma .Ie

desemtxrlsn calirúados pra apmvaçâo r.lo Consellro de Adnrinistração, e disponibilizáJos

scrnpr'- quc solicitado à CONI'R^'[AN fE c aos órgãr» de oontnrlc:

3.24. Apresentar trimestraltnente. à ('ON'l R^]'AN l'E. para fins de anríLli*- da Comissão

prevista no capul da Ckitrsula Décima rclatório parcial peíinente à execução do presente

CON-1RATO Df.: GLS fÃO. contendo compaÍativos espe.íficos dc mclas propo$as com os

resultados alcançados:

3.25. AprcscnloÍ justificotiv;rrjunro à Comissào de Àvaliação psra Ôs casos dc nào exc'cuçào-

total ou pa(*ial- das nretas irrc{Ltas uo prcs<'nte inslruruento- na lbnna do disposto na Cláusula

Décima. parígratbs tercciro etuano desle CONTIL\TO DE GESTÀO: ;-;Z--,{+

(§
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PREFEITURA MUNIGIPAL
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Rua Antonio Paulo de Mrranda. 466 - CentÍo - Çofinel

Fone: (17) 3341'9444 (Pabx) - 331-9448 (Gom
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,.lJguÍ§(ls

ffi
I

AU0í0r
i.2(r. r\hrir conta hancária csp'cílica' em banco dâ ol tul

'V"^
n1()\ intrnt() dosrl

Êc
i

CLo
't
$
!

oriundos deste (]ON"['RA'IO DE CES I 0- oy/q wnre ntc pcúcrâo ser

atiridades previstas ncste

cumprimcnto na tbrma de atas- t'ornrulários.

prontuários. relatórios e,rou hanco de dados'

comparativas em series históricas pan Jnssihilitar

(]LÁT:SULÂ QUARTA. DÀS OBRIG^ÇÓES

t-
movimenudos parà pagamenro das despesas p€ninent\*.à*fteta-§

insuumento;

27. I)isponitritizar à (lONl'RAT,{l"i'l'F o accsso aos projetos relirtt\ ()i a c\Pcn

inovadoras e e tnsas de gcstão com vishs a intcrcâmbio dc conhecimentos c hoa-s prí

.l.f 8. Providenciar. periotlicamentc. Pl-lSQl rlsÀ D[ SATISI;AÇÃ() conl pacierltes at

I'ar:igmfo I inico O ('()N f lt.,\'l AI)0 rleverá rleílnir Plano dc r\ç'àr especí

cumprimcnto tlessas obrigaçôes- assim como flrantr'r d(,cumenlos com prohatórios

tlocutncnttls liscais. páginus elctrirnicas.

aplicando. qttando cnuhcrem. inlirmtações

paÍÍrmefizaçào e cvolttção rlas açôes

4.1. Corn r,istas ao cumprimonro desle instrumento, com!&-tc à (.oN.I.R,A].AN.I.E:

l.Dt'signar.gxrrmeiode6rnariaumgestordoCONTRA'I'OparaorientaraCO\il'RAIADA'
acompanhando o tlescnvohimento das suas arivitiadcs' segundo Programâ' otrjetivos e metas

delinidos no CON 111.4T6 DE GESTÃO e $mntindo rodo o suÍPrte Politic&institucionat'

como representulte do Municipio- nâ execuçIo e supen'isâo desle CON l'RA l ( ) l)ll ( il'S t ÃOi

2.lr,lonirorarmcnsalmentcefiscalizar.nosteÍÍ]ro§dalegislaçãoÍ,ertineüte.as.atividadesrlll
('ON IRATADO, relativas à exocuçào das mçtas dcste CONTRATO DE GESTÀO' bç.ln como

vcrificar a manuten§ào da capacidacle e das conrlições enquanto enlidade qualiÍicada como

( )rganização social dc c.aúde. nara conlirúr8Í. nrediante emissâo de atostado. se a me§ma

"ni 
in,, a dispor de suficicnle tapacidade iur{dica e nivel ti',cnico'assistencial para a cxecuçâo

do objeto contratusl;

-l. orienrar. sempre que necessário às açÕcs a §crem desenvoltidas. emitindo not&s tecnicâs

durantc a sutr cxccuça() e pârcr:er concltrsivo, sohre O cumprinlento dA ptestaçâo dos strviçus

previstos nese (IONTRATO Dt: (}ESTÀO:

4. Programar, nos elenrentos financeiros específico§ do orçameüo do Município' gs-:ecursos

nec,essirios para cu§teÍú a cxecução do objcto confanral, dc acordo com a sls l'ljMA'rlcA DE

PÂGAMENIO contbrme ANtrXO lll

5'Àssegumr.medianrcprévioacompanhamentoocumprimentodoCKlnogranadedesemholso
dos recursos tinaneeiros. pacruado e çonslaDtc dr,:ilc CO)'i'l'RA IO Dtr GIlSTÃ('i

6. Consrituir Comissâo arrí""Irpr"r,"-ento !. A!âliuçã(). composil por rcprcrcnrantes tla

(.gNI R.A1ANTFI que sc reunrr{ rrimestralmente, pam a avaliagâo do cuurPrimento,_das metas

-q j
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PREFEITURA MUNIGIPAL
CNPJ ttl" 45.291.2

Ruâ AntÕn io Pâulo de MiÍanda, 466 - Centro -

Fone: (17) 3341-9444 (Pabx)

I

cÉP 1

8aÍrêtos

col'íoir8

cl!o

siÍc: wrrrr.tolina.rp.gol'.br - e

,hq#,Â0f,,1 2Cl,. 202ô

e das açõeri rclacionadas â estc CONTRÂ [O con re ANI:-X ll -1s

AV;\l.lAÇ.'\O:

7. In!,efiâriíü e avaliar as contliçircs dos bens m(rveis é irnóveis. que para execução d

(lontreto dc (iestào. seia objeto de pemrissàtr rle direito dc uso pekr LIONTRATADO:

CON IRA tÁDO dos recursos m:ltenâls pemr tcnlcs e de mÍiaüstl utura
8. Prot'er u
ncscssários à consecução dâs açaleslmctas tlctlnidas nestc CONTRT\]O IIE (il"lSlAO'

inciusive aqucles indispensiiveis à manutenção e gwutla dos hens móveis e imóveis Pcrmitidos

clll llsr)

9. Arcar som todôs o§ encaÍgos e muhas' de qualquer nattreza' selâ dc tunlrc;.n tn

previdenciária- trabalhista- adruinistrativas' judiciais c outras qtre \'enham u incidir

(-'í)N'l RATADO em virntde de aIÊL§o' nfls parcelas daite CON'IRATO DE GES'TÀO

10. F.rnitir o .lemro 
<Ie Encerrar»t'nto do (irntÍaro' ate§lando o cumpritttento tlits ct.l

contr.rtuais. pela Comissâo de 
^compaohàfi§nlo 

e Avaliarçâo'

Panlg:rÍ-o Primeiro - f) gestor ou comissâo gestora iudicada pcla CON fRA fAN'l F:

resúsabilizar-se-â pelos esclarccimentos c intbrmaçôes §olicitâd$s por órgâos conlroladores.

Paragratb segundo - A CONTRÀ rÂNf E dcverá cncaminlrar para o ti( )lJ-l'[L4''l '''\l x) o

.*rog*n. dc reuniões trimestrais da Comissão dc Aconrpanhamento e A\'âliaçâL) a serern

realiz.atlas durantc a sxecução deste C0rr*l RÁTO DE CES'I'ÀO-

ct-Áti§ul-A QIIINTÂ - Ilos RECIIRSOS FTNANCf,IROS

i.l.PelaprestâçâodosserviçosobjetodesteCOl\iI'tL{lODÊGF'STÃO'esÍEcificidosno
..tne.,r I _ brscxrÇao Do§ §ER!'t(los. a coN rRA'l'AtirE repassar'á au coN IR{TADO.

no pÍÍrzo e condições constâlntes neste instrumento' e de acorü) conrtr ÀNEXO II -

StSi F.MÁ'SCÀ DE PAG MbN1'6. a importincia glohal de E!-lJ@§§3é3 (sete milhões'

,Juzcntos c'oilo mil. qtrinhenlos e cinquenta E dois reais e cinquenta e dois centavos)'

parággafrr Prirneiro - A altcn4ão do montante co|Istâr}Íe no "capul" desta cláusula inrplicará na

reviào do programa de trabalho c cronograma de desembol-so e deverá ser tirmada cnr

colrpetente 
'l ermo Aditivo.

Parágralo Segundo - As rlespesas com o prcscnte CION1 }LAIO DL CESTÀO uorrcrão pqr

conta das scguintcs DolaçÔ€s Orçalncntárias: i l '90'39 - C)uÚos Scn iços de Terceiros Pessoa

Juridics Tesouro - Fundo Municipal .le Saúde'

lranigrufo -I'erceinr - ()s resultados dc aplicaçôes no nrcrcado tinanccir0' dos recursos

,"poi.udn. a«: ç9NTR.4T.{DO, dr)ys{ão scr re\,Êrtidos exolusivamcnr. aos ohjetivos de§1e

C;N Í RA'fg t)Íl GES"IÃO, ou g"obrlgaçoc= a elc rinsuladas. esundo suieirrx Às mcsma-s

coudiçõcs rlc prc:itaçao d§ coni:ars exigidliu para os recur§os transfcridos'
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a este ('ON'IRATO DE GilS tÂÚ. caso seiam

avaliação. ae()nlpanhunlento. nlunitoramento ou

Paragrafo Quâío - .'\ CON1'ILA IÂN'l li fôderá sus oy sses tltrs rec l'ltsos dc:liniidos

ra&iiios-Lfror ocitsiàtr d<rs trabalhos do

auclitoria, irreguiarirlatles ou dL'svios tra

aplicaçâo do§ recursos na fornra tl$ quc deterurina o üttgc)

8.666i91 t stras altcmções.

116. poniglatb 3o rla lei n'"

I'arágrafo Quinto Alóm dos rcçurs(rs titrancetros repa$sados çrcla C{IN'I'RATÂN I Ij para a

cxecuçào do r;rhjero do prcsentc ('ONTILAI() DE CiF:STÃO, outros poderâo scr oblidos atraves

de rcccir:Ls aultridas ;nr sen'iços que possam ser prestâdos scm pre.iuizo da a-ssistência à saúdc'

doações e ,.^ontribuiçôes de r'ntidadcx nacionais e cstrangeiras' rendinlent()s dc aplicaçõe'

Íinarc.riras da Organiz.açâo Social de Saird"l e de oúÍ() que por ventum estejam dis

licando-lhe. aindÚ. t-ecultado contrair ctnprestimLrs com organismr:s nacionâis c lnt

da Organização S

i ( )nJl s-

FLS
tlt's,Je qtte com a devida aprtrvaçào tlo Consçlho de Adrninistração

CI,ÁI.IST]L.{ SEXTA - DAS CONDIÇÔES DE PAGÀLÍENT(}

c

6. I . O MontalrtÊ global rncncionatlo no §aput da Cklusula Qúnta deverá sct rlcstin

crlsteio das despesâs e§tilnâdas para o período de ll (doze) nleses'

PaágratbPrinteiro-()çalortteR'§7.208.552.5)t§etemilhilcs.duz-entoscoittlmil'
quinhcntori e einqu§nta e dois reais c cinque'uta * tlois çentavos)' de que trata a Cláusula

Quinta rto presenre coNTRÂ]',O DE CljsTÃo, será rcpassado ao (.'oN'l'RA'fÀDo mediante

a liberaçào tle I 2 tdoz.e) parcel'as mcnsais' contbnner detalhado * --|LlI.? 
n -

slsl.r-LtÁl tcÀ Í)E PAG.AMIINTO. que iarcgra o presentc cON'IRATO DL CES-I Ao.

Parágrafoscgundo.Asparcelastllcnsaisdosrecur§usscrãopaga§atéo5o(quintoldia'úriltle
cadamôs.sendoaprimeimparcelâ,1seÍpâSal0rtiasantesrloiniciodasaúvidadcsdos
serviços conlralados e s demais ct)nsltutiYÜnente nos me§es strbsetluentes'

(]I,ÁII§T]L,À SÉTTMA. DO§ RE(]URSOS HÜMANOS

7.1. Os gastos com rernuneração. encargos trabnlhistls e vantagens de qualquer natureza dos

tlirigentes i- cmpregados do CLINTRÂ I AD{), com .xceção dos serYiços t§rceirizados' -
vinculados a cste CONTI{ATO LIL CÊSTÃo. úo poderão ultra4rassar 7fflo (sctcnta POI ce o)

das ricspcsas dç curlsiu ptcvislau ncstc CONTILA'TO DE CESTÀO" salvo nos colros em que 
.-'

haja.provaçSxr em Plano de't'raballo. em c'ndiçã, di versa, 

"lr 
Fârtc tl, C'ONTRA"I'ANTF" i

CL.ÁU§U[,A OI'I.AYA . I}A f};R}IIS§ÃO IX} DIREITO DE USO Í] DA

ADMINISTRAÇÃO DOS BEN§ PÚBLICOS

g.l . ( )s bcns uróveis e irnóveis, equipamentos e instalações devcúo ser objcto de invcntuirio e

avaliaçào por pâÍte rta ('t)N',tRÂT,$il H" para que. mediante tcrrmalizaçâo dc contralo

esptcitico a ser assinado. poss,, "eftedipos 
ao C(.)N l R â.I-A1X). a titulo tle Jrcrmissão de uso

c pelo prazo dc vigênciu do presente. j .,-*a'
,' -fj 7

t)
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CON'IRq.IO DE OISTA(). cabendo ao pcrtnts ror)ano m

consen'âçà() e usá-los exclusivarnBlrte pafd os fins pr§'t istos lüdG in§üumento

l- comunicar at) CONTRATÀIX) as nomras c' prOcedimentos Íomrais c op'eraciona

conkole rJo acervo pâttinronial e tút)nic(r mencionndo no crput desta Clláusula:

2. Manrcr. atraa.é§ do coNTtlÂT,{DO sistema inl'ormatizado para o controle d

(0

prúgrrfo Prinreiro - c)s bens mr)leis. instalaçrles e equipimrentos cedidos ou quc Ycr r n a

ser ceditlos nu lbnna prevista no câput destâ c láusula, bem como aquelcs adquiridos pelo

C'ONIILA lAfro poderÀo. mediante previa avaliaçã<r e manife"sta autÔri7'ção dâ

CONTRATAN'I E. ser alienarlos c substituitlos por outms dc ígual ou tnaior valor'

corrrlieioniulu a que os novos btns integrem concomitintemente' mediante tcrmo de

cÀprcsso. o patriruônio do ivíunicípio, sob ldministraçâo da CONTR-{ I ANl'Fl'

panigrefo segundo - com l.istas ao cunrprimcnto desta cláusula. e atrcrá a coNTRÂ'I'

doação

{ls

prtrimoniais citados no caprí desta C'láusula:

3.Comunicarao(]()N.|RA.|AD0.enrtenrpoháhilpar:rocrtmprimenlo.ospraz-osde
rcalização e çncarninhamerrto do invcntário de bens móleis e im(rveis;

4.Factrludourlquirirostrnsmóveiseimólcisc.ttunbém.rcalizara.sreformasqucvetÚramir
ser neccssirio à execução deste contnrt0 de cestârr. Fxdeotlo str Íàcultado ao coNl'R.4"lArxl

ulquirir os trens móveis e ifiÚveis e realfun'r reformas quando üão impar:tarcm preiuízo a

execução do CON1 RATO DE GESTÀO e cumprirüentÔs de suas metâs'

Parágrafo Terccirn
(.0N-I RA'I ÀL}():

Cclm vistas ao cumprimento dcsta Cláusula' cabenl ainda ar'-t

1. C'onttolar a distribuiçâo. a localização e o rcmarciâmento de bens entre suas unidades:

2. tltilizar e ma er sisEma inftrrmatíado rle controle dc hcns patrimoniais;

3. Encamiúar ao gestor ou a comissão gestora <1() coNTilJ{ f0 DE GLS] AO, ântes da últrmâ

rcrrnião tla comisrão dc Àdrnrpanhamentí, e Àvêlia§ôo, reluttirio do inven&Lio dQs bens

cctlidus c rlos arJquiritlos u)m recur$)s do CONTR'\ IO DII GEs't ÀO'

CLÁUSTTL^ NOI\*A . DÀ FISCALIZ,AÇÃO, Ix) ACO}TPANHÂMI'NI'O E DÂ

Av^LlA('Áo lx}s RESUL'I'ADOS 
^ 

C0NTRÀTANTE 
.!"

9.1. colsrituini por Porraria un (icreme do c(lN]'tlAl'() t)E (iÉsl,\o e uma comi;são de

Acompanhamento e Avaliação, que serâo responsáveis pela liscaliz.:rçâÚ ila execuçào destÊ

CONI-&{TO DF. GESTÀ0. cahendo-lhes â supcrvisâo. tr acomparhamen{o e a a\'âliação dÔ

desempenhrr do CONTR.{TÀD().Jd.dP .lc aco lo uom os objctivos c tndtas constallteÍi dcste

instrumenÍo à das .1teraçõcs qr*'p,r, lu"n,,rr. yerüam a scr etttuadas no PROGp*ÀI\'IA DE

ii
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Plrágrafo Primeiro - A ('omissão de que lratâ i -'rnrista Lliit

Íim dc proceder ao acompânhamÊnto (: às avaiia!

e*abelecidas neste eONTRAI'O DH GF;§ lÃ0'

Parígrafo Segundo Os critéíos Para avaliaçãtr dos rcsultados .1 serem utili;zados

L'nnrissão de Avaliação estio contirlos no ANFX() lll SISIE\,IÁ.IICÂ D[ AVAI,I,

lxi{lentlo ao longo da execuçâo do presente CON-|RATO IJÉl GESTÂ (). ser arliclLln

nroditicados os critedos. obser\afldo a L.trnso nânci:r colt t-rs objetilos supracitados-

Parágrafo Terce iro - Os valorc-s correspondcnlüs à§ tll§tas c\ecutadas parcialmenlr.'

a avalir4ão dc desemPenho realizadtr pela (omissão de Avaliar;ào' rlevcrão ser litrrados pe Ia

(J()N'[RA'í'ANT[, conÍbrme a profrrcionalidadc rieftnida no ANtrXL) lll SIS I LN,lAl l(l,t'

DL .WAt,tAÇÃ()' ondr' dcÍine avalitção e ralor'rçlo dos clesvios nas qua idadcs daJ

âtividades desenvohidas.

Parágrafo QtrrÉo - Com o ate§to do cumprimenlo das metas esBbeleci<ias fle$e Conlrâto'

emitidtlpclaComissãodeAvaliação.osSàldosÍ'inancei«rsrcmancsccesçxrderãoser
utilizadoi pelâ ()ON'Í'IL{'IÀNTE em beneficio das unidades geridas'

(:r,ÁUSULÀ DÉcrMA - DA PRESTAÇÃo nu coxra§ DO COI{'I'RA'[AIX)

It). I . f latx»ará e uprÊsenuú à coNI RATANTE. rtlatórios circunstanciados" tÍiorestralmenre

ou a grnlquer momento, semprc gue solicitatlo. de execução de§ts C(.)NTRÂ'|O DE GESTÃO'

oontparando a§ metas Früpostas conl Qs lÊ§ulE{ios alcurçadtrs' acompanhados dos

der onstrutivos t-rnanceiros rta adequat{a utilização dos recursos pirtrlicos' da aYaliaçâo tla

execuçâo do cONTRATO DE G'..STÃ(), das arúlises gerenciais cabívcis e de Fareccr lecnico

cortclusivo sohre o período ent guestio'

Parágrrfo Primeiru - A CIONI RÂTÂN]'E podem exigir. a qualquer tempo' quc o

CONíRAT.,\DO fomeça informaçôc§ complementàres e apre§slte o dctalhanento de topicos

coÍrstantes d0§ rclalórios.

parágmfo segundo - cabeú ao GoN]'RAÍAIX) encamiúar à cONTIL{IANIE ,

mensalment!-. o relatório <lc atendimcntos arnbulatorial e hospilalar realizados para atualiz:rçâo

do sisremâ de lníbrmaçôes Hospitalares e Ambulat(lÍiâis (§lH-st ls. slAsLIS.). ..'

cLÁusrilÂ DECIMÂ PHTMEIR{ - DA VIGÊNCIA Ê DA.§ AI.TI':RÂ(:(iFI§ rrÔ

CON] IL'\'m () Presclte COI'iTkAl'()

11.t. lera vigência a paíir dc 07 de Març$ de 2021 e se e§tendefá por 12 (do73) me§es'

pxüenrlo ,er promrgr,lo por iguais e suçrssil.os periexlos, em contbrmidade com os limites da

ici, mc.liantc iustificativa do intercssc público, e nlodifieado em conÍirrmidixle com as

condiçr5cs prÉYistas nâ Cliáusula Decira§étima dcste inslrumerrttr
l' '. - a./' : ;.;§: --* i

pulclíus e lnâ dtr mprimcnto das meta c
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CLÁIiSt,ILA DÉCTMA SE,(;TINDÀ

§AIÇÕ ESAt'MINI§TRÀTIV AS

12.1. o preserte CONIRÀTO DL GFSTÀO pod do nrcdiantc acoldQ cntrc a-s §g
ais cabívcis. nas scguintcs

o
(

CL
G
a

ser rcsé

,r"qidopaíes ou, administrativamente' slem prejuizo da

hipóteses:

'l . Sa houver dcscum

das rnetas, decorrent

CONl'RATADOT

primenlu^ ainda que Parcial. rlirs cláusulas. do programa' dos objetiv

e tla má geslãt'r- cttlPa. dolo ou violação dc iei ou F-staluio S

"hj

2. Náo atentlilnento às re-cotnendações da Íiscalização' na lirrma r{a Cláusula Décima:

-l Se Íbrem praticzdos ato$ nâo iustifiürdos que potrlum em risco a frcl exc'cução do

alcancc dos objetivos, a con§ccuçào dos restrltados Ú o cumprilnento rlc metas dçtini

CONTRATO DE GESTÃOI

4.SehouvcralteraçõesdoEstaturodaC0}{TRA.I.ÀDAqueimpliquen]emmorlificaçõestras
contliçr1cs de sua qualilicar;âo como ()rganizaçào Soeial ou na execução do presênte

CONTRAIODI-,GESTÃOI

5. Sc a utilizaçãu tlos rccursos, nriundos destc CC)N'I'RÀI (J' estiver ern desacotdo com os

ob.ietivos estabelecidos no CONTRA'I'O DIi GES1 A():

6. Pela supcrverúência de fioÍma legai que o tome ftmral ou materialnr'cnttr inexe'quir'cl'

PerágraÍrrPrimeiro.Arescisãtradnrinistrativa§eÍápÍ$sdidadeprocessoadnrinistrativo.
**.gu.n.ln o contÍaditório e a ampla defcsa, com vistas à promoçâo da desqualificaçâo da

Organização Social

Panigrafolicgundo.Nocasoderescis§oadministralivae/ouextinção'oC0NTRATAIX)
deverá de imediato:

l. Devolver ao Patrimônio do Municipio os trens cujo uso lhe liri pemritido de acordo conr a

Cláusula Nona:

2.EntregaraCON.I.RATÂNTEosm<lveis,utcnsiliosecquipamcnÍosarlquiridoscomos
recursos Í'inanceiros repassados atrar'és deste (lONl'IlATO DE GES'IÃO

3. Devolvru, a CONTRÂI AN I-E os valores referentcs à panc do objelo nào excc'uudtr

parágr*fo Tercciro - A resci§o de.ste Cl()N]]Lq"t t) DE GESI Ã() pela inexeeução das

ohrigaçôcs estipuladas sujeita a partc inadimplente à indeniza@ por pcrd:r's c rlartos

panígrafo Qurrto - Pcla inexecução total ou parcial do CON'I'R411) Dt- GF-STÂO- bem

como o cometimento de faltâs qr" príí;\, I rrscisão do CONTRA f O DE GESTÃ(). sujeitani

o ('ONTRATADÜ. gârantida u preuiuilct'esa à multa de mora <le 296 (d1§trror cento
-,,.:

das nestc

L
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descorrtada sohrc o crtdito imediatam!'nte Ínstc rr a iclentilic rlll'l oo

sem prcjuízo da aplicaçâo de ouras sarlçôes ad nlslÍ:lllv3s Íx) TdaLei 8

tlc 2l dc iunho dc 199-1.

Parágnf<r Quinto - Etrr clso tlc resciúu unilate -por parte da CON'I RA"I I\NTE. que rúo

dccoúx d!' má gestàrt. culpa ou dolo da C'C)NTRATADA' o \íunicipio r.le COLIN^-SP arç

com os cuslôs relativos à dispCnsa tlo pessoal contrâtado pela organiz-açào PaÊr cxc

objcto dcstc contrato" indepcndcntemcnte de intleni:açio a quc (iONTRÀ l ADÂ thça

CLÁT ISTII,Â DÉCIMA T}:RCF,TRA . DA PT! BLICIDAD}]

l3.l.()prescntoinstrumentoserápublicadopelaC0N-í.RÂTANTF..emcxtrnt().n()
0ficiul ilo Município, denro do prazo previstÔ na legislaçàcr cm vigor-

CI,ÁI ÍSULA DÉ(]IMA QTI ARTA . DA DÍ \TT]L(; AÇ^ÀO

l4.l . Em razào do pÍe§ente illstrumenlo, o CONTRAT'AD0 obriga-sc a faiEr cons&u

iricnrilicaçõcs rla Prcleitura Municipal de cOLINA-SP- Sccretaria Municipal da saúde - SMS'

nos scgúntcs lmais:

l. Placas de identiticaçào do PRON'IO A IENDI§IEN'IO

2. (lanazes e/ou outros meios de divulgaçâo do C()NlIIÁTADO;

1. Bens patrimoniais adquiridos ou pmduzidos com recursôs desle CON'IRA16 DE CESTÃ6

evidcnuianrlo. nos veículo§. o uso erclu§ivo clll serviço. e;

4. Matcrial didútico e trabalhos publicaclos pelo coNTRA'tADo. pr<x-luzidos por seu quadro

de pcssoal. quanrlo custsrdos com rccursos deste ÔÔNTRATÔ DII GES'[ÃO'

CLÁTISULÂ DÉCIMA QT]INTA. DAS PBERR(X;ATIYA§

15.t. No caso de har.er paralisâção tlas atividades do coNTttATADO. strb qualquer hipotes§.

a Prcfeitura Municipal de c0LlNA-sP con§en'ani a faculdade de assumir a execuçâo do

PROCR^MA DE 'I'RABAI-IIO. na^s seguintes modalidades:

I . Atraves da CON'I'RÂT ANf E, a fim de cvitar a descontinuidade da presração dos sc'rviços de

saúdel

2- Por. meio dos órgâos cotnp€tcntes, com o itrtuito de rcatizar a tiscatizaçfur lisico linanc"-irâ/

das atividades rlestc CON-IRATO DF. CES lÂO.

111,[1i51IT,,4, OÉ(]IMA SIi:XTA - DA IVIODIrICAÇÃO E DA RENOVAÇÀO

lô,I. com exceçâo do seu ohiet(r. Éslc coNTRAl() DF, GIrSI'À0 6xjcrá scr rnorlificado cm

quaisquer das suas cláusulas e og-d(§posiçÕes. mettiantc Termo Adirivo e de comum acordo

entre as poíes contÍalântes. deCíe qu§ral inleresse seja prcviamenle mânitêstado Ínr unra das

o
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Oô

êo
pancs" r,r cscrito. em tempo háhil pàra tram ,:ao do

deste inslnunento.
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Perágrefo prineiro - A repactuaçõo. parci{ otr yÉtil dc:'

tbrmalizada mcdiantc Tcmro Atlitivo ó. ne&Í*sáriamcnrc'

!
Ê)

prccedida rle -iustificativa da

coN.l R_ATANTE e podcrá ocoÍrer. e qualqucr tempo dentl() tla vigôncia d0 co[IfaÍLr' Fara:

l. Advquaçâo do PR(X}R qMA DI TRABAI.H0 às detnanda's do sistema

tlerorrêncja dc avaliaçõcs esperrÍÍicas de rr.sultados obtidos eur sua execuçãol

2. Adcquação da Lei Orçamentriria Anrral:

3. Ajuste das metas resultantcs rle rclatórios, parcccrcs e reuriões das partes atrar'é

coordcnadoria supen irírra tla organização social e a comissâ§ tlc Âe onipaúamttrto c

Avali4ão. segundo trata o Parálrrafo Primeiro <Ia (lláusula Dee ima;

4- Adequaçã0,lei. condiçÕes coXÍrAtUAi§ às nova; politicas de governo que F)§sem iuviabilizar

a execuçào dg COI..ITRA'1O DE GESTÀO nas condiç6es originalnrente pactuadas:

5. Cumprimento dos dl*sidios coletivos das categ<rrirs côntratadâs como Frestadorari de

sen'iços essenciais € corÍ)o funcional da instituiçãtr:

6. Llumprimcnto «los reaiustes de preço das contar^públicas. dos serr-iços e dos matcriais

nc,cessários à erecução deste (IO}{IRATÜ DE CBST^O.

Parágmfo Ék*undo: o presentê. qumdo da sua reÍovaçao anual, sofieú sua correrçãc de

acorclo com o indice IGP-M

cl-Átrstlr,A DÉctMA SÉTIMA - DAs DltiPoslÇÔtls FINAIS

l. Ê vetlatia a cobrança por serviços médicos ou outros «rmplementares tla a-ssis{àrcia devida

ltr pacientel

2. Sem prcjuizo do acompanhamento, da tiscalização e da normatividarle suplementar exercida .

pela CONTRA1'ANI E sotne a cxccuçâô dô prescnte C0}§T'RATO DE Gt'lsi'À0: ! '

3. O CON'Í'LATADO reconhece prerrogativa dc contrrrle e *utoridade normativa genérica dâ 
--'l

direçâo nacional do Sistema ['.rnico rle Saúe - SUS, deconente da Lci n'" 8080. dc 19 t}/
setembro úc l9!)O (ci {)rgânica de SelrÍle). l'rcando ceno quÊ a alteraçâo decorrente dc td-i§

competênciâs nonDativas será objeto de temio a<litiro ou de notificaçâo dirigida ao

coI.iTIL{ rADO.

CLÁU§ULÂ DÍ;CIMA OITAVA. DO TORO

18. t . Fica eleito o tbro de COI:ÀL\. Esr,ado S.Ã0 PAI rl,O. para dirimir qu,aisqtr:r dtlvidas ou

solucionar que-stôcs que não16ssani ser resolvidas administrativamente. renunciando ss paÍtes'

de logo. a qualquer outro. pr maislrivilegiado que seia .- .-F,/ -::4 '= 
1
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PREFEITURA i,IUNICIPAL DE GOLINA
c]{PJ N" 4ti.29í.234/00}0í.73

Colina (SP), 05 de Março de 2021

2o

) {v
DIAB TAHA

Prefeito Municipel de Cotine
Conantrnte

çÉ uNrÁo

Rua Antonro paulo de Miranda 466^_-Cenlro _ Colir{a/Sp _ CEp 1477G.0OOFone: (17) s341-s444 (pabx) - 3341_úE C;;p;;, 
"i-ott"ç0"")sire: w*.n.cotinesp.gov.br - e-mrit, ii"i"à*ió"ãir"..rp,glrr.u,

FLS o

IOL: 2O1, / 2020mm <)ê

-o

E por esurem assim justas e acoÍdadas' Íirrna', 8s pâíes, o prc§cn* coNTRATo DEGESTÂO em 04 (quatro) vias de ig.,al teor c forma ; Ã; àr.o" fin, dc dirciro e que,depois de lido e achado conforme' vai assinado p"h" ;;; " f,* ,"r,",ount as abaixo, paraque produza seus efeitos jurídicos e legais.
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ANA ULA MARTINS DE

_e Proreíos dc &ífBlosr'on3 .. íôaa*qc§
,!or{.á'.., ?,Jn ,Ílá cqrblr

ESTUDOS E PE§QU ISAS HUMANIZA :
at

»

I

OLIVE
CPF n" 303.966.

IFÁ
785-23

Diretora A(ministrativa

Contratrdo

rt à

'-ir*T
_.rru

Testemunhas:

{,'i
0r 20r

I
N 2-

Nome
RG:.$ii: {1.994,934-3R

1.,3Í It:oí da CorftiÍrt
o r-rcnúoa!
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Oscar G

CONTRATADA.

lloaí, cld.d.,

(

ra.Q /"
Rus Antonlo Paub tb Mirand.. 466 . FonedPAgX:{Í7) 3341_944,t. 334r_0442

FsI: (r7) 3311.9.{4t} - Cr Fosrâl{1 - cÊP 147Gm0 - col'íra - Êd. Ô Sáo Pado
stô: Iflwr.cdlnâ.Bp gror.& . E-maí: g6t íÉt60colkra.tp.go\,.bí FLS

orÁ ôq
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TERMO ADITIVO CONTRATUÂL DE VALORES N" OO2 AO

coNTRATO N" 015/2021

ESSO N'775t2022

CHAI\TAMENTO P lll.lco N" 00e/2020

Pelo prcscntc tenno de alteraçâo ao contrato n" 015/2021. lirma«lo cntre as partcs il

frente qualificadas. que tem por obietivo a contratação de entidade dc tlireito privado

scm fins lucrativos. qualificada como organização social na árca da atenção em saúde.

objeto no âmbito do município de Colina-Slr. para a gestão. operacionalizaçào e

execuçâo dos serviços dc saúde Íro pronto atendimento rnunicipal 2.1h. s^MtJ l92. (
possíveis pandemias (covid-19, dengue. etc). neste município ttc ('olina-sp. nos tennos

c condiçõcs cstahelecidas no CHAMÀMl-.N'lI) Pl'tBLICO N.'(X)9r1020. tle unr lroc
PREFEITURA MUNICIPAL DE coLINA. órgão público municipal localizado à

Rua Ântonio Paulo de Miranda, n" 4ó6. nesta cidatle dc colina. t:stado dc são paulo.

cNPJ n" 45.291.23410001 -73. nestc ato reprcscnrada pel. Senhor prelàito Municipal

DIAB TAHA. brasileiro. casado. cotncrciantc. porta«lor «la Ccdula dc ldenridatlc R(] n,,

14.874.734 e do cPF n' 04ó.443.6ó8-03. rcsidcnte c dorniciliado a Rua crisk'».à1,

colorrho, no 56. ccntro. Colinn/sP, doravantc dcnominado CONTRATANTE. e. de

outro lado. a emprcsa INSTITUTO DE Esrullos E pEseuIsAS HUMANIZA,
pessoa jurídica. inscrita no C.N.P.J. sob n" 27.450.038/0001-12, corn sede à Rua

cristovão colombo. nn 82. Bairro centro. nesta cidade «le clolina. Estado cle são p::,.

neste ato representada por sua Dirctora Administrativa. a senhora ANA pAi. i ,

MARTINS DE OLIVEIRA. porradora da cedula tlc ltlcntidade RG n., ls.{)7É i :

ssP/sP e do cPF n" 303.966.788-23. brasilcira. rcsi<Ientc c donriciliado à Rua l)r.
rado. no 586. C-'entro. ColinaiSP. doravante dcnominada

resolvern as partes através do prcsente. AI)IIAR o ode

PROTEJ,.I O IIIEIO AMBIr]NTE . RE('ICt,E
COLINA. CAPITAL NACIONAL DO CAVALO

lernr

000241
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Aditivo será de R$ 7.929.407.36

condiçr)es cstabclecidas no Contrat«r n" 0 I 5/201 t .

Aditivo. assinam

000 2

\J/

Ruâ 
^nlooo 

Paulo dr iârônde.166 . FoílesnABX:117) 3341_9,1{'l ' &"11'9'L2
F6x: {17) «taÍ-9a4:}'Cx Poerãl4r - CEP 14770{00 - Collna - Eá. de são Peulo

Silâi www.cdina.rp.gor.& - E mâ{: g6hnoteCcolinâ.§p.gov.b,

,/o.

Contrâto n.015/202 l. conr Íündamcnto n() Art. 57. II. da Lei Fedcral n" tl.66ó/93. enr

sua redação atual. combinado com o ltem 17 rlo Edital do chanrarnento Público n"

009/2020. mediante as cláusulas e condiçires seguintes. quc míttua e rcciprttant.r I -

aceitam c se obriganr. a sabcr:

CLÀUSULA l" - A CONTRATADA sc obri ga por I'orça

do presente instrument<t paíicular de CON1'RA'I'O l)tr GI:S l'AO. pnrn«rga a cxccuçào

do objeto do Chamamento Público n" 009/2020. quc tem por ob.ieto a operacionali:'

da gestâo e execução. pelo C{)N'Í'RAI'ADO. das atividades e scrviços tlc sauoc .:

serem desenvolvidos no PRONI'O 
^TENDIMEN'IO 

MUNICIPAI. DE ClOl-lNA-SP/

S^MLl 192. c possíveis pandcmias (covid- I 9, dcugue. etc. neslc rnunicípio de Colina-

SP. pelo período dc l2 (doze) meses.

CLÁUSULA 2' - o vakrr rotal tlo prescntc 1crrl..

(setc rnilhr-rcs. n()vcccntos e vintc u rtovc mil.

quatrocentos e sete reais e trinta e seis centavos). sendo:24 (\'inte e quatro) dias de

março de 2022, no valor de R$ 528.627,I 2 (quinhentos e vinte c oito mil. seiscentos e

vintL' e sete reais e doze centavos). c de Abril de 2022 à Dezembro de 2022. no valor

total de R$ 5.947.055.82 (cinco milhões. noveccntos e quarerrta c sctc nril. cinqucn',

cinco reais e oitenta e dois ccnlavos); e para o exercício de.ianeiro à 0ó ri' . .

2023. no valor de RS 1.453.724.82 (um rnilhão. quatroccntos e cinquenta c três mil.

sctcccntos c vinte c quatro reais c oitenta e dois centavos), para pagarncnto mensal.

CLAUSULA 3n - l)ermancccm inalteradas as dcmirir

E. por cstarcm de comum acordo com o prcscntc '['crmo

Ílesmo em 04 (quatro) vias dc igual tcor e valor. na presenga de 02

PRO'TE,.'A 0 NTEIO AMBIENTE . RECICI,E

COLINA. CAPITAL NACIONAL DO CAVALO

)
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^ílonb 
P&ro Ô târârd3 {66 . Fon6,f^BXr (17) 3341€a{4 - 33,íl-9a,12

Fât: (r7) 3:N1-01,l3. Cr podal4l . CEP 147rG000. Coliíá - 851. d. Sào Ílaulo
sll€i ww'.cdía.3p.gov.br " E-Íaií: gElrndadcdr.1a.sp.gov.b.

(duas) tcstemunhas a tudo presente.

Colina (SP). 07 de Março de 2022.

DIABTAHA
Prefeito Municipal de Colina

Contratante

r}tu.a,

INSTTTUTO DE ESTUDOS E pESQLjISAS HUMANIZA
ANA PAL,LA MARTINS DE OLIVEIRA - Diretora Attminisrrariva

CI'}[ n" -]01.966.7tt8-23
Contratado

Testemunhas

l-

1

1 ,r/
Nornc:
R(i:

n'
., ,t r.'b-G{-,

.L

Nome:
RG:

PROTf,JA O MEIo Â}tBI[N'TE - RECICt,E

COLINA. CAPITAL NACIONAL DO CAVALO 4
000243
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CONTRÂTO no 060/2019/SEMUSA/t{S SOCORRO

CONTRATO DE GESTÃO QUE ENTRE Si
F]Ri.1AM O FUTDO HUNICIPAL DE
SÁÚDE DO MUNICIPIO DE NOSSA
SENIíORA DO SOCORRO/SE E O
IIiSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA
HUBAÍ'tttÂ.

Pelo presente rnstnrmento particuiâr de contr,rto, reunirêm-se de uÍn rado o FUtrDo
'u*rcrp^L 

DE SAúDE Do'uarcipro oi nôssÁ 
"i-nao* Do socoRRO, EsrADo DESERGIPE, pessoa jurídica dê dirêito púCtico, com enO"."ç" a praça Vicê prêsidente losê deAlencar, s/n, na cidade de Nossa Sênhorà do socorro, EstlL dc Sergipe. inscrità no CN.J./MFsob o no 06.l f 3.056/0001-39, 

-representad" 
n"r,*-.ã-il,o (a) Secreráno (a) De saúde,oSenhor E oCÍ LUIZ RIBETRO DA stlvA, p"n"Jo, ãJ *n no 2.041.263-04 SSp/BA eCNPF/MF 19s.752.895-87, O.TI,.1I: d€ CONiRâTAÍrri, 

" o Oo outro tado a organtzaçãosociar, o rNsrrruro DE Esruoos r ptsQü-üi' ;iionrze, inscrita no cNp., n.o27'450'038/0001- 12, estabêrecida na Rua Dr. oràr ã*. t-rr*do, n" 586 - cenrro, côrina/sp,CEP.; 14770{00, doíavântê dênôminedã CO*iü;;;; nesre aro representadô peto seupíesidente o sR. vrroR r{Er{RrQuE *ACrÂDo eoi§-ãe n" 43.918.908 SSp/'p e cNpF nê368'595'209-09' ôdiânte firmado, sonsoante o.,u.,nou oo oue integra este ôjustê, fazem-sepresêntes para o flm especiai dê cerebrarêm o pr"r"ita 
-in"trumento, 

nos termo§ da L€i no8'666 de 21 de Junho de 1993, ãtuarzâda 
" .onroiàlr" p.ia I-oi e"d"rat nÕ 9.637 de 15 demalo de 1998, Lei Municipal no. 1.284 de 28 dê tunno-Je iãr, 

" o"..u,o Municrpat 18 368 dê29 de março de 2019, alterôcões posteriores, tunao "* "]atu 
o que consta do procêsso dêcharn'mênto púbrico lro 0172019/SGMUS-O,-. .t .,arrri"s e (ondi{oes à seguir descritas;

e

1'1' Constitui objeto destê contrâto de Gestâo coNTÍtÀTÂçÃo DE ENTrDÀDE SEM FrNsLUcRArwÂ REconHEcrDÀ 
l_oR lsrE r,tu*lcin;;;;ã oaecrrzaçÃo socral, pÂRAPnEsTaR sERvrço oE GEsrÂo or u"i -;;;ü 

rr (uNrDAoê DE pRo*roarE or^.E ro) vEf,,EÀDoR rerno :oogur, Ê"- sANros, pÂRA 
'FERTA 

DEAÍÉÍ{DII'IENTO GRATUIÍO À NONUr-EçÃO 
-OO 

^.,N".IO'O DÊ ,.OSSA SEN}IORA OESOCORRO, ESTÂOO DE SERG'pE, conforme as .."0,fà", O" Editat em epígraíe, do projetoBásico e a Proposta de preços dô CONTRATADA, q"" purr". d íarer parte ,Ítegrdnte desreinstrumento, independentemente de trans€iicÉo.

8.666193).

Rua

ât! êm: húF.:/hslôdrl!.1.4fà.l*.b. ar cêÉL o rr<i.rrn€dô sn: r,rh.rhe!.dohr*.é,rd-b./doqrm.or'154otxÉ032r ! 5731 ! 766 00024
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I'lU IClPlo 0É NossÁ sENHcf.A !O §OCORRO
SECRFIÂRJA I.IUNICIPÂI- DÁ FAZENDA

2.1. Pêla execução dos serviços Prestados descritcs ne cláusuia anterior, a contratante pagará a
contratadâ o vator mensal dê Ri es6.7s&7! (Novecentos e cinquenta ê sêis mll, seteçsi1q5.
cinquenta e olto reals, setenta e cinco centavos), perfazêndo o valor global do contrato em Rg
11.441.105,00 (Onze Milhõês, quôtrocentos e oitenta e um mil, cento ê cinco reais), pêla
execução dos sêÍviÇos prestados.

2-2. o pagamento será ehuado, em ãté 30 (trintai dias da êmissão da nota frscar/fãtura do
sêrviço Prestôdo, mediônte a aprêsentaçâo das respectivâs Notas Fiscais/Faturâs dêvidàmentê
atestadas (emitidas de acordo com a Fonte dê Rêcurso), acompanhadô da ceÍtidão de
Regularidade Rscal com a Fôzênda Federal, Esta{r ar, Municrpar, da cêrtidão N€gativa de
oébitos Junto ao INss, do certiftcado de Rêgularidade com o FGÍs e certidão Trabathista;

2.3. o valor constaôte nesta cláusula podení ser reojustâdo, após o prazo constante na cláusula
tercelra/ mediante acoÍdo forÍnal êntre as partes, com base no INpc, divulgado pelo IBGE ou,
em caso dê sua extinção, c indice que vier a substituí-lo,

2.4' As trãnsÍêrênciôs de recursos financeiros à contratâda serão efetivadas medtante a
liberàção de 12 (doze) parcelas mensais iguâis, cujc vaior corrcsponde a lllz de 90yo do valor
anuül qsflmado, relâtivo à apuraÇo dos lndtcadores euàntitativos reÍerentes às aHvidades
ambulrtoriais, e um valor corr€spondente a l/12 de 1oryo dô valor ânual estimado, relâcionâdas
à apresêntaçâo de infoímações dos lndicàdôres de Desempenho eualitotivo.

2.4'2. O vaior cie 9090 corresponde à produçâo quantificada de atividade assrstencial
contrataoãi ê o vêlor oe 1096 corresponde ao alcance dàs metôs relacionadas à qualidade da
ôssistência prestada.

2.4.3. As parcêlas côrrespondentês aos Indicadores eualitativos (10%) serão pagas
mensalíl€nte, Junto com as parcelas referentes aos Indicâdorês euantitativos (909o), e os
eventuals ajustes Rnancêiros a menôr ou a nraior, decorrentes da avaliação do alcance das
metas, serâo realizados nos meses subsequentes à análise dos indtcadores estab€lecidos.

2.4.3.1. A análise dos indicadores refÊrentes ao último rnês do ccntrato será realizada
no último dia do mês de contrato,

\v cúusutl trncrrnt - oo rulDelexro lecrr
3.1. 0 pÍês€nte CONTRATO DE GESTÂO rege-se poí to6a a legislação aplicável, notôdamente
pelos preceitos do direito públlco, nàs normas do srstema únrco de saúde, na Lei g.0go/90
(SUS), Lea 8.142/90 (Gesrão do SUS), portaria GM/MS no.2.567, de 25 de novembro de 2016
(partrcipaçâo complementar da iniciaüva privadã na execução de ações e serviços de saúde e o
cr€denciamento dê prêstadores de serviços de saúde no sistema unico de sôúde - sus), Lei
Fedcral no q 6?7 áê 15 dê meiô dê 1cog, iei Mr:nicinar no. 1.?94 cre 2g de iunhô dê zorg ê
DecreE municlpal 18,36E de 29 de março de 2019, atteÍações posteriores.

3.2. Consderàndo ô Edltàl dê Chamàmento Públtcc. n.ô OU2O1g/SEMUSA e o correspondente
Ato de Homologa€ão publlcado no quâdro d€ avisos Ca prefeitura municipal e sitio do munlcipio
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MUNICIPIO !: NO9SÂ SÉNHCRA DO SOCORRO
SECRE.-'ARIÂ MUNICIPAL 9À FÀZENOÂ

d€ Nossa Senhorâ do socorro/sE e ainda, no oecrêto n.o 1g.10ô/201g , que quarificou aCONÍRATAOA como Organização Sociel para os fins ora colimados.

{^1' A vigênciô do contrato de. Gestâo será de 12 (dozê) mêses, podendo ser prorrogado por
'guais 

e sücessiveis períodos rimitada a sessênta ,aro, .o.rfora" determinê o art. 57 incis. II d€Lei 8.666/93.

5'1' A despesa orçamentária decorrente da contrât,ção do objeto dêste chamamento públ,co,neste exêrcicio, com dotação suficiênte para atenáer esta Íinaridade, correrá à cônta dadespesa:

Unidade Orçâmentária: 41052 - Fundo Municipal de Saúde;
Função Programáflca: e4i2 - Untdade de pro;to Atêndimento;
Elemento de Despesa: 3190.04.00.00 - Conratação por oÀpo determinado;Fonte dê Recurso; 1214 - MAC;
ValoÍ: Rg 900.00O,00I.

Unldade Orçamen&iria: 41062 - Fundo Muóicipôl de Saúde;
Função Programáüca: 84j,2 - Unidade de proflto n,.nOi*"nto,
Elêmento de Despesa: 3190.04.00,00 - Contj.atação pu. t"rpo determinôdo;
Fonte de Recurso: 12ll - Récursos ordinários;
vôlor: R$ 100.000.00*

Unidadê Orçamenuiria: 41062 - Fundo Municipâl de Saúdê;
Funçâo Programática: 8412 - Unidade de pronto Atendimento;
Elemênto de DêsDesâ: 3390.39.00.00 - outros serviços de Terceiros - pessoa Jurídlca;
Fonte de Recurso: 1214 - MAC;
Vabr: R$ 900.000,00r

Unidade Orçamentána: 41062 - Fundo Municipat de Saúde;
Êunçâo Programática: 2O23 - Teto Muntcipal da Média e Âtta Compiexidade;
Elêmênto de Despêsâ: 3390.39.00.00 - outros serviços de Tercêiros - pessoa Jurídica;
Fontê de Recurcol t2l4 - t{AC;
Vnlor: Rg 1.852.556,00"
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Unidade Orgamentária: 41062 - Fundo Municipal de Sêúde)
Função Píogràmáflcà: 2OZ3 - Teto Hunicipat da Média Ê Aitô Comptextd.de;
Êlcmento de Desp€sa: 3s90.39.00.00 - outros serviços üe Terceiro§ - pessoa Jurídica;
Fontê de Recurso: t 211 - Recu.sos ordinários;

f ,1 ,1r'-'1) ,- -- - l'x'*.-
Rua Antôrúo Valadâo, srn - C€ntÍo AdmíúslÍauvo José do prado f.a.c.i -Érp ..qrâa-ma r 
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ÊIUNICIPIO DE NO§A SEITHORÀ DO SOCORRO
SECRETARIA NUIÍICIPAL DA FÂIEíIIDÀ

VBlor: Rg 100.000,O0t

Unidâde Orçamenkária: 41062 - Fundo Municipal de Saúde;
Função ProEramática: 2023 - Têto Municipal da Média e Alta Complexidade;
Elêmento de oespesa: 3190,04.00.00 - contrataéo por tempo determinado;
Fonte de Recurso: 1214 - MAC;
Vêlor: Rg 1.240.348,00,r
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Unióade Orçamenüíriô: 41062 - Fundo Municipôl de Saúde:
Função Programática: 2023 - Tetô Municipal da Médiã e Âltâ Complexidàde;
Elemento de Despesa: 3190.04,00.00 - Contratação poí tempo detêrminado;. Fonte de Recurso: !.211 - Recursos ordhários;
Valor: Rg 679.044,00'

Unidôde Orçamêndria: 41062 - Fundo Munlclpal de Sãúde:
Função Programática: 2027 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
Elemênto de Despêsa: 3390.39_OO.OO - Out.os Serviços de Tercêtms _ pessoà Ju.idtca;
Fonte de Recurso: 1211- Recursos ordinários;
Vàlor; Rg 375.800,00r

lJnidâde OrçamêntáÍia: 41062 - Fundq Municipal de sãúde;
Função Frogremáticâ: 2030 - outrôs progrômâs e/ou convênios dos govemos astadual efêderal;
Elemênto d€ Despesa: 3190,04.00.00 - Con$ataçào por têmpo determinado;
Fônte de Recurso: 12l3-Transferêncla SUS - Estsdo ;
Vator; Rg 1.OOO,O0,Ê

Unidade Orçamênuiria: 41062 - Fúndo Muntcipàt de Saúde;
Função Programática: 2030 - outros programas ê/ou convênios dos govêmos estaduat e
federal;
ElêÍãento de Dêôp€sr: 3390.39.00.00 - Outros s€rvlços de terceiros _ p€ssoa Jurídica;Fonte de Recurso: 1213-TÍansFeÉncia SUS - Estado ;
Valor: R$ 1.OO0,00*

Unidad€ Orçamentária: 41062 - Fundo Municipal de Saúde;
Função Prog rômáflcâ: 2o3o - outros programôs e,/ôu convênios dos governos estaduar êfcdcrol;
Elemento de Despêsa: 3390.39.00.00 - Outros serviços de teÍceirôs _ p€ssoa juridicâ;
Fonte de Recu6o: 12l4-Custeio ;
Valori Rg 1.OOO,0O*
tvalor dc rcordo .,om r LoÂ 2019, podendo aor .rtGr.do dc ecordo com o rno vtgôntê.

Ruâ &rti,nlo Valadào, srn - C€ntro ÀdmlnlstÍs0vo Joêê do prado franco iCEp 40r eOOeol
CNPJ I 3.1 2E. E1 4r0q)í -58 - Tet.; ( ?9) 21 07-7E6S - Fax ( r!) 210 7:-786s

ltoesa S€l.ôora do Socorro/Sergipe . runeoao.oreqaoeaqcims,fêIQy,.bÍ

nírâ 06 dâ.!o. do álo êmi htrP.://.elodlgitqlqÊr.ius.b. .ll condle o Doorm.nt ú: hrpâ://âz.v.dobã§iô6..ot_ú/.t@mdtÀr1ío3Q5032.t 15731i7066

Aut ílac.çàô Digitd Código: 13403050321íí3.íí7OôÊ{
D.t : 0í0u2021 00:26:35
Valor Íol{l do Ato: R§ 4,66
S.lo Dlgltal Íipo l{oímal C: ALFagao2{(}.Oti
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I.IUNICIPIO DÊ NOSSA S€NhORA DO SOCORRO
SECRETARIA TIU}IICIPAL DÂ FÂZENDÂ

6'1' Dêslgnar, pôr meio de portaria, um gestor do CoNTRATo para orientâr a CoNTRÂTADA,acompanhando o dês€nvorvimento das suas ôtividades. segundo programa, objet,vos e metasdefrnidos no coNTRATo DE GESTÀO e garantindo todo o suporte poriti"o-ináir",onar, comorepresêntante do MunicÍpjo. na execuçâô e supervisão deste CONTRATO DE GESTÂO;
6,2. Monitorar mensalmente e fiscàlizar, nos termos da legrslação pertinente, AS AuvidAdes doCoNÍRATADO, rêlati\,ôs à êxecução das metô§ o"J torvrnnro DE GESTÂO, bem çomo verincarô mànutenção da câpacidade e das condiçôês enquanto entidôde quarificada ao-o orgon,r"çãosocial de Saúde, para confirmar, mediantã 

"-rtrao 
l" atestado, sê a mesma aont,nr" a drspor

:ff:iltiltt 
capacrdade Jurídica e niva tecnico-a*istênciôr para u "r"*çJ do obieto

r.-.-, 6,3. Orlentar, sempre que necessário às ações a serem desenvolvidas, emiundo notss técnicasdurante a sua execução, ê pêrê(Fr concrusivo, sobre o cumprrmento dô prestação do' serviçosprevistos nestê coNTR^To oe cesrÃo;
6'4' Programaí, nos erementos flnance,ros espêcificos do orçamento do Municipio, os recursosnecessàrjos pôrâ cusreBr à execuçâo do ob,eto .ontruturt,
6'§ Ássegurêr, mêdiante prévio acompanham€nto o cumprimento rio cronograma de desembolsodÕs recursos flnanceiros, pactuado ê constante deste CONTRATO Og CESfÂO;
6'6' Constiturr comissão de Acompanhamento e Avariaçãô, composta por rêprêsentantes da..NTRATANTE que se reunirá, 

-tr,rnur,r",,n"n,a, 
para a avariaçao do cumprlmênto óas mêtas edas ações relacionadas a este CONTRATO ,

6'7' Invêntariar e avaliar as condiçôes dos bens móveis e imóver, que parà execução desseContrato de GestÊo. s€Ja objeto de permissão de direito de uso pela CO^rRATADA;
6'8' Prover a CoNTRATADA dos rccuísos mãteírâis pêrmanêntes e de infra€strutura necessários àconsecuçilo dos açõe§/Ínetês deftnidas neste CONTRATO DE GESTÂO;

\- ::::"-ET]:I : ,ftTo. d"_ EnEerramenro do contrato. are-srando o cumprimento das condiçôescontratuais, pela Cornlssão de Acompanhamento ê AvaliêçEo.

Parágrefo pTim€rrc - o gestor ou comissão gestora indicada pela ..NTRÂTANTErêsponsabilizar-s€-á pelos esclarecim{intos € informações solichêdas por órgãos controradores.
P.rá3r.Ío Seguado . A CONTRATAÍ{TÊ deverá êncaminhar oarà a CONTRATADA o cronogramàde rcuniões trimestrals da comissâo de lcompanhamento e Avatiação a s€íem reôlizadôs durôntea erecução dêste CONTRATO OE GESIÃO.

no 8,666./e3).

Rua Ântàtb yatadà,o, sih - Gôntro Adminisú abvoJos€ do Prado Ffâncü- CEP 491 §0{oocNPJ 13-t?8.81{,rOO0l-§8 - Tê,. : (791 2í07-78€5- Fax: (?g) 2í0?-78ô3Itlo6§a §enhgra do Soc.)fror§ea sipe - !çírâsês,gsse9@§àcaEg§,sqy-bJ
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MUNICIPIO DE OSSA SÉNHCRA CO SOCORRC
SECRTIARIA MUÍiIC}PÂL ôÀ ÊAZÉNDA
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7'1' Em cumprinrentô ao que foi pôctuado, câbe ao coNTRÂTADo, arém das obrigações
:lTt"lr"_. das espêcificaçôês expricitàdas no projêto e.isico e na iegG;"-;;;.; ao sistemaunico de saúde'sus, federâr e municipar que regem a presente contrataçâo e as sêguintes;

2.1,1, prestar, à população usuána do Sistema úoico de Saúde - SUS, os serviços de saúdeque estão especificàdos no ANEXo I _ pRoJEÍO BÁSICO;

7.1.2 Dar atendimenro êxcrugvo aos usuário. do sistema único de saúde - sus, nos termosda l€gislaçâo vigente;

7'l'3' Dispor', por razões dê planejamento das atividades ôssistencia* de inforÍnações sobreo endereço de residêncià. dos pâcientes que rhe foíem .etereno"jos fiia 
"lino,."n,o n",UpAs 24 horas, registràndo o muntcípio de residÀncia;

- 7'1'4' Responsêbrizar-se pêra in.Íenizaçãô de danos decorrentes de aÉo ou omissão. votuntána ou de nêSliSg.::,a, ,1ryr,_.1, ou imprudàncra, que sua equipe or"r, 
" 

pa.entes,\.r aos órgãos do sistemà único de saúde - sus e terceiros a estes vincurôdos, bem como aosbens pÚblicos móveis e imóvels objetos de permissâo de usô, assegurando-se o direito deregresso contrà o responsável nos casos de dolo
dêmais sançôes cabíveis; ou culpa' sern preluizo da aplicâção das

7'2' A responsabilidôde de que trata o item anterior estende-se aos câsos de danos càusàdos porfalhas *,àtivas à prestaso de serviços, no" ia.ror-oo artigo 14 da Lei n,o g.07g, de , desetembrô de 1990 (Códrgo de Defesa do Consumtdor);

7'3' zelar Pelos bens ínóvêis, imóvet, equipamêntos e rnstalaçô€s êm conformidade com odispo.to nos res,ectivos Termos de pe..i"iio a" u"". uto sua .estituigaà ao plier púotico,àssim como aglcar os rêcyrsos frnanceiros que rhe forem repassãdos excrusivamente com opropósito de atênder as definlçôes constantes io ero;eto Báslco e dos ANEXos e demaisdisposiçí)ês deste CONTRATO DE GESTÃO;

7'4' Transferir inteqrermêntê, à CoNTRÁTANTE êm casô de desquariflcaçâo e consequentee".rnção dô ofgâftlzação sociar de saúde, o pa*n,Àn'o, os regados ou doaçô€s que rhe foremdestinàdos, bem como os excêdent€s financeiros decorrêntes da prestação dê serviços dê-- assistência à saúde na UNIDADE DE pRoNTO ATÊNDTMENTO - uee, cr.10 uso'the ú-pe.mit,oo;v 7.3. Responsâbilizar-se integralmente pela contratação, dispensa e pagamento .!e pessoat doeôftTRÁÍADô, inclusive pelos encargos sociôis e obngôções tftlbaihistâs deco*entes, emob€diência ôos preceitos legais;

7'6' Respônsâbirizar'§e perê contratação dê sêrviços de tercerros necessórios à manutenção dasatividades na UNIDADE DE pRoHTO ATENO'MEúTO - upA incrusive peros encargos fiscais ecomerciàis decorrentes, em obediência âos píeceltos iegars;
7'7' utrh?ar o simboro e o nome oesrgnatrvo íô ,NTDADÉ LrÊ pRoN 

r u ATtsNDrÍtrENr.o - u,A,seguindo pela denominàçâo da .Organização 
Sociat dê Saúde,,;

7't' Responsabirizar-s€ por cobranga hdevlda ferÊ ôo paarente ôu ao seu íepresentBnter porprofisslonal empregàdo ou prêposto, em razão da execução dêste coNTRATo DE GEsrÃo,

Rt E Antônio Vslsdáo, srn - Centro AdmioElrsüvo Jogê dê prâdo
CNPJ 13.12A.8141000Í -SE . Têt.: (79) ã07-7sAS - Fâx:

Nosga Senho.a do §ocorro, Serglp€ - liglt4§ao-Ercsa ggsoso,ttg.!as9y._br

rro 
'm: 

hupc://'clodrgrirr'{ÉJí'b' cnniüà! o D@rmnio mr tü!.://.r.v.d!ôBe!ônorb.,tk§rír6nloÍ 03050321 r 5731,7066
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Velor Íotât do Ato: Rl 4,86
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MUi'IICIPIO OE NO6SA SENHORA DO SOCCRRO
SECRETAR:A MI,JNICIPAL DA FÁZENDÂ
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''9' 
Manter §emprc atuâlizôdo os Boleuns de Atêndimento dos pacientes. o arquivo deverá sermântido em meio eletrônlco por prEzo indeterminado, e em pôpel por 20 anos;

7'1o' Nâo utilizar e nêm Íêrmltir que tercelros utilizem o paciente para fins de expelmentocientiítco;

''l'1' 
Atender os pacientes com dignidâdê e respeiro. de formâ humànizada e igualtária,primando semprc pcto excelência na qualldade da prêstôção dos serviços;

7'12' Manter G paclentes informados sobre seus direitos e sobre assuntos pertinentes aossêrviços pr6tados;

''rt' 
R§pertar a decisào do pôciente ao consentir ou recusar prestaÉo de serviços de 

'aúde,-. salvo nos casos de tminente peígo de vida ou obrigõçáo legai;

7'r,4. Gârantir a confidenciaridêde dos dôdos e informàções rerativas aos pãcrêntes;
\-- 7'15, Âssêgurar aos paciêntes o drreito d€ serem assistidos, rerigiosô e esprrituôhente, porministrô representante dê qualquet culto religioso;

7'16' Cumprir as normas técnicas e dlretrizês operacionats êxpêdidas pêlá CONTRATANTÊ,visando assegurâr a uniforÍni.açÊo ê integração das atividadês ora publicizadas;
7'r'7' Erôbôrar e submêter à aprovação do conserho de Adminrstração da orgânização sociar e€ncâminhar à .'NTRATAAITE os Relatórios Gercncrai. de Atividades, na rorma-e pãios por es.uestâb€lecidosi

,.18. Di'ponibirizar à CoNTRATÂNTE ãcêsso i.êstritô à todâ basê de dados e informâçôesnecessáías ao monttorâínento das áreas, objeto do CONTRATO OE GESTÃO;

7'19' Apresêntár, aô térÍnino de cada exêrcício ou a qualquer momento, quan.o aCoNTRATANTE ô'srm o determinar, Relatório de Gestão peítinênte à execuçâo do presênrê
coNTRÂTo DE GEsrÂo, conrendo comparativos especiFrcos das metas p.p*ú. .o, o,re§ultados ãlcançados e lniciâUvâs dêsenvolvidas pele CONTIIATÀDA;

7'1t'1 PublLâr ônualmente no Diário oficial do Município, de .remônstrações financeiÍas,- elÚboradas em conformidade com os princípios fundamentâis de contabllidade e do Íelatôrio de\z execução do cqntràto de gestão;

7'IO' Aplicar Ôs Íecur§os financeiros que lhe forem repassados em estrita obedÉncia àsdisposições destê co*mÂTo DE GESTÃO e mediênte aprôvação do cônserho dé Administraçãodo Municipio;

7'21 Apre§€ntàr à coffTRATANTE, por ocasião da sclcl.ução de parcera mensar do cÍonogramade dessmbslso, a comprovaÉo da €xecução fisica das me&s;
7,22. Cumprir as obrigações trêbàlhistas ê previdenciárias, assêguraôdo a gr,rarda dos órgãos decontroiê. sendo suà rêguraridade, condição parã a ,iberaÉo i. pur""tJ J.- "..*9-."ã" o.desêmbolso caminhados para aprovaÇâo do conselho ce Administração, ê disponibrlizá-lossempre que sollcitâdo à CONTRATANTE e aos órgâos.le controte; .,t ft. Áf \

- lP ."ttt I '\-lr-' - - ' t
Ru. AÍtôÍ{o vrrí.râo, ín - í'Êntío Adridsr.üvo José do p.aao_rp,H-- cer agr6co;0 l,' . iCt{pJ ts..t 28_814ro@í §g, Íel.:(r9} Zi07_?885_Fax (?g) 2107.7S63 ,, i:
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7'23' Aprêsentãr trimestrôlmente, à cotlrRATANTE, parâ fins de análíse da comissêo previstô nocaput dà cláusula Elecima, relatório parcial pertinênte à execução do presênte coNTRAÍo DEeesrÃo, contendo compôrativos espêcíficos de mêtôs propostas com os resuttados êrcônçôdos;
7.24. AprÉêntar justifica,va, iunto à comissão dê Avariação parâ ôs câ§o§ de não execução,totãl ou parf,ial, das metas prevlstâs no pnesente instru!.nento, na Íorma dô drsposto na cláusulaDéoma, parágrafos primeiro e segundo ieste COrurner O DE GESTÃO;
7'25' Comunicar por escrito à .'NTRATANTE quôlquer alteração que venhâ a ser feitã em seuEstâtuto Soclal e/ou Regutômento;

7.16. Abrir contá bancária especíRcâ, em banco da redê ofictal. pârã flns dê movimênto dosrêcuÍsô§ oriundos dêstê coNTRATo or GtsrÂo, 05 quá,. somente poderão ser movimentâdô§párá pegemênto das despesas pertinentes às metas e ativioades prevrstas neste instrunento;
7'27' Disponibillzar à CoNTRÂTANTE o acesso aos proJetos rerativos a experrências rnovadoras e\--l' exitosas dê gestão com vista§ à intercâmbio oe conÀiimentos e boas práticas.
7'28' Providêncrar, pêrrodicamênte, ,ESQUlsA oe sartsreçÃo com pacientes atendidos.
Pârágfato ún'o - o ..NTR-ATÂDO deverá definir prano dê Ação especi,co parâ cumprimêntodessas obrigaçôes, assim como mântêr documentos coÍn probatórios de sêu cumpÍimênto naÍormà dê âtas, formurárrô§, docurnentos Rscars, páginas eietónicas, prontuários, reratório§ e/oubanco rie dados, aplicando, quando couberem, ,.,Á..aça., comparauvas em séries histórtcaspara posslbllitar pôramêtrização e evolução das ações.
7.29, E demais obrigaçôes prevista no projeto Básico.

seNs púaLlcos

8'1' Os bêns móveis e im:vêr, equipamentos e instaraçaes deverão ser objeto dê inventário edvariação por paftê da CoNTRATANTE, parã que, .n"oi",it" formarização a" ioiiruto 
""p..in"o user assinado, possam ser cedidos ao coNÍRATADo, a titurô de permissão de uso e pero prazo d€. vigêncla do presente.

CoNTRATO Oe erstÃo, cabendo ao pêrmissionáno r,antê-ros em perfeito ês1êdo de conservaçãoe usá-los exclusivaÍnente para os llns previstos neste rnstrumentô
P'rágr'ío Fr'm'im - os bens móve,s, instaraçÕes e equipamEn[os cedrdos ou que venham a sercêdidos na forma prevista no caput desta oáu5ura, bem como aqueles àdguíridos p€raCoI{TRATADA poderão, mediante pÉvia avareção 

" -""itr,u àutorização da .'NTRATANTE, serahenad.s e substituidos por ouúos de tguat oL rnãior varoí, condicionado a que os novos benslntêgrem cÕncomitantemente--m-edlante -ter". a"lã"ça. expr€sso, o pôtrimõnro do,unicipio,sob admrnistração da CONTRATANTÉ.

PerágreÍo §Gruâdô - com vistas ao cumprimento desta ctáusura, caberá à côNÍRATAr,rrE:

vtí)--Ruâ Antônao Valadào, 6/n - C,g ro Admlnisra[ Yo r;ssà do Prado Ffanco - OEp 49100-000cNPJ 13.í28.814000.r -58 - ÍRl.: (79, 2107-7865 - Êax: (79) 2107-?A63
Nossa S€nhora do SocorÍdsergtpe - ,&iracgg,!rç!gsillqÇ9rrc.so, gov.el
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MUI{ICIPIO DE NOSSÂ SENHORA DO SOCORRO
SECN,ETARIA !.IUNICIPAI OA FAZÉNDA

l' comunicar ao coNTRATADo a3 norÍnas e procedirnentos foÍmais e operâcionais para ocontrole do aceruo patrimonial e técnico meneionàdo no caput desta Cláusula;
2 Mantêr. através dô coNTRÂTADo slstema informàtrzado parâ o controre dos bens pêtrlmoniaiscltâdos no caput desta cláusuia;

3' Comunicãr êo ..NTRATADO,. êm tempo hábir para o cumprimento. os prazos de reariz,ção eencaminhômento do inventário de b€ns móvê,s e imóveis;
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{' Em sendo necessário pára a fiêr execução cios serviços ô aquisição de b€ns móveis e imóveis,bêÍü corno, a rêãrização de reformas que venham a ser necessárias à execuçâo deste contrãto deGestãô, o coNTRATADo deverá adquirrr r"is b"n; ;;;;] e imóvers e rearizar reíormas denôtureza fisica ou êstruturâl das instalaçôês, Or" ,".ao custeadas peia CONTRATADA êdêveêo ser submetidas a CONTRÁTANT. o 
-,"rpu.ur" -rroru,o 

aorn orçamento parã pÉvtaanálise dos órgãos Técntcos desta últtma.

1-- Parágrefo Tereeiro
CONTRATADA:

Côm vistas aô cumprimento de§tâ Cláu§ula, caberá, alndô, a

ialmentê, segundo a
ser' liberados pela

€ define avaliação e

l. Utilizàr e mânter sistema informatizâdo dê controie de bens pâtrimoniêis;
2' Encaínlnhar ao gestcr ou a clmissâo gestora o,o coNTRATo DF GFSTÃ., antes dà úrtimâ
le|nlão 

dô cgmissão de AcoÍnpônhamento e AvallaÇào, ieratorro do inv€ntário dos bêns cedrdose dos àdquiridos com rêc1,rsôs do CONTRATO Oe OeiiáC.

9'1. Constituírá por portêraa um ge§tor de coN-rFâTo DE GESÍÃO e umô comi§são deAcompônhamento € Avariâção, que serão ,..ponráu"i, pêra frscarização da execuçào dest€coNTRÀTo DE GESTÃ', 
-cab^endo-lhes 

a supervlsãc, . 
""o,nruni"-Ã;-,o--" r'uü,,"rao oodesemPênho do coNrRATADo, tudo dê 

""o.do 
.oi'os objêtivos ê metas constantes desteinstrumento e das artereçõês que por vêntura vênham a sêr efetuadàs no 

'R.GRAMA 
DETRABALHO.

v nr'ág'eto prrmêlro - A cômrssão de que trata esta c!áusura reunrr-se-á, trimêstrarmente. â Rmde proceder ao acompanhsm-ento e às àvariâçõês parciais e finar do cumprimento das metasestaheleodã§ nêstê CoNTRATO DE GESTÃô

Prrágrúfú sGgunato - os- critérios para avàliação dos resurtados a serem utirizados peracomr§são de Avàriação estâo_jronrdos no eroleto Básico, podendo ao loogo dâ execução dopresente .'NTRATô DE GESTÂO, ser adicionaãos e/ou modiflcados o:; critérios, obs€rvando acçrnson6ncra çom qs obJotivos supr-cite.roê.

ParâgraÍo Têrcêtro - os vatores corrêSpondentes às l]tetaS exccutêdas parcâvêliaçâo de desempenho reàlizada pela CoíÍriss5o de Âyaliaçâo, deveÍão
CoNTRATANTE, conÍorme a proporcionaridade definida no projeto Básico ondvaloração dos desvios nas q!antidades das âtivtdades oa""nuo,r,o"a,

4

o

;
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ParágÍaÍo Quarto'com o ãtesto do cumprimento das metas estabelecidas neste contrato,
ernitido pela comissão de Avaliação, os saldôs financerros remanescentes podêrão ser utilizadospela CONÍRÂTANTE em bêneÍicio dà unidade gerioa.

cúusut.l oÉclxa- ot pRtsflrcÃo or couas oo co|lruTADo,
to'l' Eiâborani e apressntará, à CONTRÁTANTE, relãtérios circunstanciados, trimestralmente oud qualguer momento. sêmDre quê solicitado, de execução desre coNTRATo DE GEsrÂo,compãrando as mêtas propo§tas com os resurtados arcançôdos, acompânhados dosdemon§rativos tinànceirog da ade_quâdã utilizãção dos refürsos públtcos, da avatiaçào daexecução cro coNÍRATo DÊ GEsrÃo, das análises gerencisis cabíveis e de parecer técnico
conclusivo sobre o p€ríodo em quêstão.

' P.rágruto PrimrrÍo - A CoNTRATANTE poderá êxigir. à quarquer tempô. que o coNTRATADoç- forneça informaçõês complemêntâÍes e apresente o dêtathamento de tópicos constante6 dos
relatórios,

Pârlgraío sagundo - cabeé ao coNTRÂÍADo encãminhar à CoNTRATÂNTE mensarmente, ô
relatório de atendlmentos ambulâtorial e hospitalar realizâdos pôra ãtualização do sistemô dê
Informações Hospit&larÊs ê Ambulstoriais (SIH-SUS, SIASUS,).

clÂultgrÀ- pÉcrHA pnrHErRÂ - DAs s^llcÕEs ÂDHrflrsrRArryas íart. ss vrr da Lêr
no 8.866/93).

1r..1. A inobservância, pêla C0NTRATADA, de cláusula cu obrigação constante deste coNTRATo
DE GE5TÃIJ, autorizará a CoNTRATAI'ITE a aplicar eírr cada caso, coÍtr obseÍvânciô do direiro ao
contraditório e amplô deÍesôr as sanções prêvistrs nos art. g6 a gg da L€i Federâl no g.666/1993,
e âltêrações posteriorE, quais sejam:

11,1.1. advertência;

11.1.2, suspensão têmporária de paÊrcipar de licitãções e de contratar, bem como de
celebrar coÊvênios e parcêrias com a Admlnistrêção pública, por prazo não superior â 2
(dois) anos;

It'1'3. Declâroção de inidoneldade para lkitar, e conratar. bem como celebràr convênios e
. paÍcerios coÍn a Admintstràção pribltca, enquanto perdurarem os mot,vos determinantes da

punição ou até que seja prgmovida a rêabilitãção perantê a própria àutoridade que apllcou a
penalldàde, que será concêdlda desde quê ressaioda a ôdministraÉo dos prejuízos
resrltântes e depois de decorrido o prazo dô sançâo aplicada com base na alínea anterior;

11.1.4. Multa a ser cobrada s€gundo os sêguintes critérios:

. Pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, que não diga respeito diretâmente
'a execução do objetô, mutta de 1o/o (um por cento), por êvento, incidente sobre o valor
mensàl dos s€rviços contratados;

zÁ{'v
i lt- i :

Rrrs Ântôoio Vâlâdâô, lrn - CêrtÍo Admioi.kaüvo Josá do Prado FÍanco ta:Eir 49í 60.000
CNP., '13.í28.Ei4,Íx)Ol-58 - Tel.'(70! 2101-7865- Fax (79) 2107.7&x}

N6sâ gBnlrora do Scorror§crgipe - {cJlqc-lC,pjeSliemFgrIe!§g.CoÍÀf
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. Pelo descumprimento dás metas pãduadas para execução dos serviços multà de O,Wo, porcada meta nâo atingida, incldente sobtê o yalor ranrrl lo. serviços contrâtados;

. Pelo descumprimenb na execução dcs serviços multa de 0,1oó, por càda êvento nãoexecutado, incidente sobre o valor mensâl dos serviços contrirtados;

. Pela rescisão do CONÍRÂIO DE GÊSTÃO por cutpa da CONTRATADÁ, mutta de 1096 (dez porcento) sobre o vâlor mênsâl dos sêrvíços contraiuOoa; 
--

11''' O varor dê eventuàr murta será dêscontado dos pagamentos oevidos à ..NTRATADa.
11'3' caberá recurs. ao secrêüário Municipôr dô saúdê em fEce da decisão que apricar à..NTRATADA quaisquer das sanções indicadas n.*-lÉ*uo, no prôzo dê 5 (cinco) dias,contãdos a parar da data dê pubricaÉo, na i.p.ensa o;;;, ;" decrsão r€corrida,
1l'4' A imposição de quarquer das_ sançôes êstipursdês nesta cráusura não suprame o direito daCoNTRATANTE de exrgir indenizêção ;niegrai ftos o.a:"r..r que o rato gerador da p€naridad€acarretar pârô os órgãos públicos, .e,rs usuá.ios" 

"- tl.."i.os, indêpêndêntemente dôsrêsponsabrridàdês ôriminar, adíninistrativa e/ou ética ai ,uto, oo ruto.
11.5. A dêslstência injustificada por qualquer das pêrtes na execuçÊo do prêsente pacto.impiicará o pagamento de multã e$ipulàda orn 

-fõi.'-ttr,n,u 
por cento) do valor global

iiltllfrll;**amente 
corrlgido, mais as o"sp".rs'lr" po,. 

".uro 
se raçam necessárias parô

cúusuul oÉctrr secuxor _ ol nrscrsÃo
1Z'1' A rescisiio dâs obrlgações de€orrentes do prêsênte contrato se processãrá de acordo como que êstàb€tecem os artigos 77 ã g0 da Lei no g.666/93, conforme se vê abaixo:

t2.tr.r.' A ocorrênda de quahuer dàs hipóteses pi-êvistas no art. 78 da Lei no 8.666/93enselará a rescisão deste Contrato.

li'z' os cà50s de rescrsão contratuêr serão Íormarmente motivados nos autos do procêsso,assegurado o contrôditório e â ampla defesa.

r2'3' A rescisão' administrátivô ou aÍnigáver, será precedida de autorização escrtta etundamentada dà autoridadc competente.

L2'4' A rescrsão determinada por ato uniraterar e êscrita da Administração, nos casosenumerados nos lôcisos I à xI do art. 7E dê Lei no 8.666/93, ôcarre' aí conieque*ia,previstas nos inciso6 II e IV do aÊ. g7 do mesmo OidoÀ Íegal, s€m prejuízo das demalssançães previstas.

I1,5. Constituem motivos para rêscisão dô Côntrato:
12.5.1. O não cumprimento de cláusuias contratuâls, êspêctficações ou prazos.
12.S,2-
acomPan dà pàrô
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12'5.3' A prática rertersdô de fartas na suô execução, anotadas na forma do § .to do artrgo67 da Let no 8.666/93.

12'5'4. A arteraçâo sociar ou a modiÍcaçâo de finaridade ou dô estrutura da organizaçãoSodar que, a juÍzô dà Administração, preSúdique a execução do contrâto,
12.5.t. O interesse público, devidamente JustiÍicado.
12.5.7. A suspensão da exêcução do contrato, por ordem escrita dã Administração, porprazo sup€rlor a 120 (cênto € vinte) diâ§, satvo êm caso dê calamidaae pr:Ofica, ór.aüperlurbação da ordem ou guêrra,

12.5.4. A oco''ência dê càso fortuito ou de força mâior, regularÍnênte cômprovada,impeditiva dô exe€ugão do contrato.

12.5.9' A contratadà reconhece desde já os dir€itos da Administraç6' em caso de rêscisâodo contrato de 6estão com bôse no artigo ?7, da LEt no g666/93.

cúusula oÉr:$re rtncqre - ol noorrrclcÃo
13.1. Com excecáo do seu obreto, estê CONTRATO DE GESTÃO poderá ser modtficado emquaisquer dôs su&s cláusulas e ou disposiçõ€s, mediante Têrmô Aditivo e de comum acordoentre as pôrtes contretôntes, deste que tar interesse seja prevlamente manifestado por uma daspartês, por escrlto, em tempo hábir paró tiamitação dá refurido Termo, obedecendo à yaridaded€ste Instrumento.

PrÉgfaÍo Úolco - e repactuação. parciar ou totar dqste coNTRAro DE GESTÃO, Formarlzadamediante Termo Aditivo é, necessariamente, preedida de Justificaflva da CoNTRAÍANTE epoderá ocorrer, a qualquer tempo dentro da vigência do contrato, para:

r,. Adêquâção do pRoGRAt'rA DE TRÂBAL|tO às demandas do §istema de saúde, cornodocorrênclâ dê avaliaçôês específicas de resultacjos obtidos êm sua execuçâo;

Z. Adequaçãô dê Le, Orçamentária Anuat;

3. Ajustê das metas rêsurtóntes de reratórios, 9aÍecerês e reuniões das pàrtes .travêsde Coôrdenadoriâ Supervisora dô Organizàção Sociôl e a Comissão deAcompanhâmento e Avaliâç;ô, segundo tratâ o parágrafio primeiro da cráusura Décima;
4' AdequaÉo dãs condiçõês contratuais às novas poriticas de governo que possãm
ínviob izar a execuçôo do coNTRATo DE GEsrÃo nas .onãições origrirn"ntnpactuadas;

5' Cumorrmênto dos dissídios corêttvos das €ategorias conrratadas como prestadoÍôs desêrviços essênciais e corpo funcional da institúição;

6. Cumprimento dos realustes de preço das contas púbticês, dos serviçôs e dos
materiais necessárlos à exearção deste CONÍRAÍO Oe eesfÂO,
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I{UNICIPIO Di I{OSSA SEI{HÕRA DO SOCORRO
SECRÊTARIÂ f4UNICIPÂi- OÀ FAZENDÂ
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Parêlràto Sêgundo: euando da renovacão do Contrato de Gestão, após 12 meses,
sofrerá sua correção dê acordo com o IGF-M,

cúusurt oÉcrxl ournra - ols orsposrcõrs nnlrs
lrl' 1. É vedada a cobrançô por rierviços médicos ou outros complemênbrês dà assistência
dêvida âo paciente;

14'1. Sem prejilÍzo do acompânhamênto, da fiscalização e da normatividade supleÍnentar
exercidâ petã CONTRATANTE sobre a execução dô presente CoNTRATo DE GEsTÃo;
14.3. O CoNÍRÂTADO recônhecê prerrogativa dê contiêie e àutofldadê normativà generica dadirêção nôcional dô Sistêmã único de Saúde - SUS, decorrente da Lei n.o 80g0, de 19 de
Seteínbro de 1990 (Lei orgâniÊa da saúcie), ficandô certo que à artereção decorrente de taascompetências normativa§ sêrá objeto de termo adirivo ou de notificaçâo drrigida ao
CO[\íTRATADO.

cúusulÁ oÉcrlra ourtrra - Do FoEo

10.tr. Flcê eteito o fioro da Comarca de Nassa Senhora do Socorro/SE, com exclusão de qusíquer
outro, por mais priviregiado que seja para drrimir quarsquer dúvidàs surgidas nu ur".rçãJ doprê§eote contíàtc.

E, as§m, poÍ se acharem Justos e contftttados, ôssinam o presente instrumento panicurer dêcontrrto de Gestão em oz (duô§) viô§ de iguar teoÍ e pard um únrco ê sô eferto, Juntâmentecom as têstemunhas abaixo, a fim de que poss€ surtir ôs efuitos legãis.

Nossa Sêj:hora dif Socorro/SE, t6 dê Outubro de 2019.

,,,
-/.Çtzraa\{;í{*M;,a

Secretário Municipat de Saúdê - i

Contratante i

,1

Testêmunhas:

Nome:

Nomq. CPF: . 1| Çí" jy
,.1' -.

vrroR HEImIQüE macHÂDO GOI|ES
ÍNS;lTlrTO OE eSTUDOS E pESeUrSÂ HUMANIZA
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o Bel. Váber Azevêdo de i,tanda cavalcanti, oÍicialdo BinÉio Regisbo cJvildo l,la6cirEnto6 ê óbitos e Rivativo de casaÍnentos, hterdiçôes e Tutelas
com aÚibuiçâo de autenÚcaÍ e Íeconheccí tbrÍÉs da CorÍEÍca dê Joâo fussoa Capital do Étado dà paraôâ, em virtude de Lêi, etc.,,

ECLARO ahda que, para gâranlir Eanspãréncia e seguranç. irrídica de todo§ 06 atos orfundos da atividade l.lotariale Regbtalno Estsdo da para6a,
foi insúuído pela da Lei tf í0.í32, dê 06 dê novêrÍúro de 2013, a apüceção obrigatória de um sêlo Dgit.l de Fbcalzação Etraiudicial em todos os atoE

otas e regbüo, corÍposto de umcódigo único (por exeÍÍplo; selo Dgital: ABcl2345-x1rc) e dessa forrn, cada autenücação processâda pela nosEa\.-' otita podB 6el verfiuarla u cutifitinda ta tas v€zrrs quatrto fo. húcesúário atruvés rlo site do Tribúnai dÉ Jijstiça du ãta,lo d, pcrdbd, etrdcreçüht$s://corregedoÍia.tirb.irs.br/selo-dhhaU,

A autênticaç6o dioital do docuEEnto flz provâ dr que, na data e hora em que elâ foi reaüzada, a eEpres! hstituto de Estudos e Êsquisss lfurÍEnizatinha po66e de um docurEnto com a6 trEatÍEr6 caaacterhÚcas que Íoram rcproduzida6 na cópia autenticada, scndo da erpre6â hEtitrto de E6fudos ePesquisas l-fulÍEniza s re§ponsEb*dade. única e oxci.rsiva, pela idoneidade do docurlpnto apÍesenlado a esle Côrtórao.

N'ssê slntido, dâclaro quê a hsüt-Jto de ÉtudoE . PêsqubaÊ l-urÍEniza aÊEUErir, hos têl!!!os da erlioo 8", §t., do Drcr.to n" 10.2?g/2020, queregularÉntou o artigo 3', incbo x, da Lei FedeÍal n" fi,a7q2o1g e o artigo 214 da Lei Federal lz.Earno1z,a responsabirdade pelo processo dediglt8lzação dos docu[Éntos fbicos, gEranündo perante este Cartório e tercã[os, a Bua autoria e intêgÍidade.

De acoÍdo com o disposlo no artigo 2o-4, §7", dâ Lêl FedeÍal n" 12.682n012, o docuÍyEnto em anexo, idcnlificsdo hdividualnEnte em c8dâ ftdigo deAutenlicação clgital' ou nâ rererida 6equência, podêrá sêr reploduzido êmpaperou em quahuêr outo ,,Éio ,bico.
Éta D€CLARAÇÃo foi enitida êrn í0/03/2021 09:ííí)G (horr loca0 abavés do sisterÍÉ de autenticação dlgitcldo c€rtório Azevêdo Bastos, dê acordocom o Art ío' 10' e §êuE §§ í' e 2" da rP 220o2ooí, co.m tErÍüém, o docurEnto .haônico eutenücad; contendo o ccrtificado Dgital do ütu|âr docartóÍio Azevêdo Bastos, poderá seÍ soÍcitado diretarnênto a erÍpÍesa hstituto de Btudos e pesquisas l.fumaniza ou ao cadório pelo endereço de e-nnil
:Iil*3:;::T:i"Ttos'not 

bÍ Para iríornBçóes rÍrais detahada6 deÊtô ato, acease o 6ite htts6/autdisirat.azevêdoba6tos.not.br e inrorÍÍE o código

Ét6 Declaraçáo é vâlida por tem po indêrêrm inado e eÊtá dbponIclpara consuna em nosso site.

'' rigo de AurêhticnÉô Dig har: 1 s4o3cso32'!i s?3117066= í Ê t grro3os03211 s7311706s= .r4

'lr<.slaçóê3 vigêhtês: L'i Fêdêral h' E.935/9'1, Lcl Fêdêral no I o.4o62oot, iredidâ ftovbória no 22oo2ooÍ, LÊi Federal no 13.105/2015, Lêi E§tadualno 8.721n008, Lei Btâduarno to.í322013, ÊoviíEnto cGJ tf oo3/201,{ e Bovir*nto cNJ M 100/2020.

O reÍerldo é veÍdade, dou fé.

RPÚ8LICA FEEAÍIVA OO 8RÂgL
ESTADO DA PARAÍBA

CAFÍóÍüO AZA'à)O BASTOS
FTIiIOADO A íÚEE

pEÍu ERO RHISTRO CIV|L DE I{^SCTMENIO E óETOS EPEVAT|VO ÍTE CASA EI{ÍOST, tT{ÍRDlçÔ'E} ETt ÍE.ASDA COMARCA D€ JOÃO
P6§OÂ

Av, hitácio Fes6oa, í,l45 Balrro do6 Estadoo 58030-00, João Pessoa FB

Tê1.: (E3) 32,t,t-5,1u / Fax: (E3) 32,t4-5,fEí
http:/ tw w-azovedobasto6.not.br

ÉrnaI: cârtorio@azevcdobastos.not.br
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TERTTO DE COITTRÂTO DE GE§IÃO
CoNTRÂTO DE GESÍÃO [' 20í9100200t-súd8

COiITRÁTAçÃO DE EIIÍIIDADE DE DIREÍÍO PRMADO SETI FINS

LUCRAT|VoS, QUALIFICADA Coilo oRGAI|IZAçAO SOCIÂI- t{A

ÀREA DE ATUAçÃo DE ÂrENçÂo Er SAúDE, ilo ÂÍ{BrT0 Do

fiIUI{ICiPIO DE SÃO BEI{EDÍIO, PARA A GESTÂo,

OPERACIONATtrAÇÃO E EXECUçÃO DÂ UI{IDADE DE PROTTO

ATEN0TME|TO UPA r{Â FORÍIA E CoÍ{orcÔES A SEGUTR:

Pelo pesente irstumento, dê um lado a Prsf8itura Muoicipal de São Bensdito{E, poÍ intoÍmêdio da SECRETARIA

MUNICIPAL DA SAÚDE, na qudidade de enlidade supeÍvisoÍa, com sede n€§ta Cidâds na Ru8 Paulo Marques, no 378,

cêntm. São BenêíÍrtô _CE CEP 6237ufn insnÍüâ no CNP.I sôhôn'07778 120/ÍXl0l-74 oÀqtê ât0 rêprêsênlâdâ pêlqâ)

Ordenadora de Despeeõ em oxeÍcicio, SÍ' ARIA WALDILENE tlÀRTlNS, inscÍita m CPF sob o no 689.500.12191 ,

brasileira, portadora da Cêdula de ldenüdade n' 201604{862-4, SSP-CE. dorevento denominada CONTRÂTANTE, e de

oúüo lado o lilSTíTt T0 DE ESÍUDOS E PESQUISAS HUTAI{IZÂ com sedo em Rua DÍ. Oscar Goes Conrado, n' 58ô,
balÍÍo cenro, na cnade de collna - Estado de sáo PaulGsP cEP í4.77G000 , in§cÍtto no cNpJ/Í\if, sob o
n'27.450.038/0001-12 com Estatuto arquivado no Caíôrio de Regisúo de Possoa Jurldca de Colina só o no 592, neste ato
ÍepÍessntado pslo seu Presirlenb vlToR HEIrlRlcuE llAcHADo Go Es, inscrito íto cPF Eob o n.369,59520&00,
portador da Cêdula de ldenüdade RG n'43918908 órgão expodidor SSP-SP, Íe§donte e doÍniciliado â Rua 26, n.2281,
baino Aeropdo, BeÍsbs, SP, CEP 11.783-232, doravante dênominado CONIRATADO. resolwm celebrar 0 pres€nh
CONIRÁTO DE GESIÃo, paÍa A CONIRÁTAÇAo DE ENTIDADE DE DIREITo PRIVADo sEM FINS LUCRAÍMoS,
QUALIFICADA COITTO ORGANIZAÇÃO SOCIAT NA AREA DÊ ATUAÇAO DE AIENilO EM SAÚ[E, NO ÂM8IIO DO
MUNIC|PIO DE SAO EENEDIIOCE, PARA A GESIÁO, OPERACiONALIZAÇÃO i TXCCUçÃO DA UNIDADE DE
PRONTO A'IENDIMENTO - UPA, fcando o cumprimenb doste contrato üncrldo ao t6Ímo do ato qrê o aüonzou, o à
Foposb da contratada, s sêus ansx6, os ques consütuêm peÍte d6b instumsnto, indep€ndentêmente de sua transcÍição.

CüUSULA PRIUEIRA. DO FUIIDAffiiIIO LEGAI-
i i 0 presenb COi'iTRÂIO DÉ GÉSTÂO r€gsse por tuda a le$si@ adicávsl, notaciaments peios píeceitos do dirgitg
publico' nas ÍloÍml§ do Sbbma Único de Saúds, na Lei 8.0S0S0 (SUS), Lei 8.142/90 (C*stih do SUS), poÍtaria GtUtrrS
n" 2.5ô7, de 25 de novembío dê 2016 (part cipaçâo complêmentaÍ da iniciatÍva pÍivada na execuçâo de açoes e sorviçcs de
saúde o o cedenciamenb de pestadores de servÍps de saúde no Sisbma Ünico de Saúde - SUS), Lei F;deÍat n. g.ó37 dê
í5de maio de 1998, LêiMüniôipd n'. 113912018, de 17 DE MAIO DE 2018E DecÍeto Munici@ no 28/20í9 de 03 de jutho
dê 2019 ê al€Íâç&s Fsb;ioíÊs.
1.2. ConsideÍando o Ecltal & chamâmento PÚblico, n.' 0032019 e o coírêspond€nb Ato do Homologação püblicado no
quadro de avisos da unidade gêstora dê Sâo BenedtoCe, inserido nos autos do Processo Adrnir*strativo n.i 20igozog.0ot .
anda, no Docíeto n.' My20í9 de 09 d€ sotômbro de 2019, que qualifcou o CONIRATAoO como Oqanrzaçâo Socid paÍa
os fiÍs ora coÍm8dos.

SÉOE DO GOVERNO MUNEIPÂL. Rua paulo Maíques 378 Centro Satro Bened
CEp ô2370{00. CNpJ 0i.77 8.129/0001-74

o .lo eft: tScJ/ralodlsnd.{po.lEhr oq c.mto ô D..lúidto aín: t*tsôr/.2.v!do!.§kjômrb./.r@íi.?ú./1540«EoB2í7626€042g3

CúUSUI-Á SEGUIIDA. DO ORJETO E DA FIiIATIDÀDE
2 1. o presente GoNTRATo DE GESTÃo tsm por obish a @êraciondizâção da gestão e execução, pêto CoNTRATADo,
d8 atiüdados e sêMço§ do saÚdo a sorem desenvolrailos na UNIDADE DE PRoNIo ATENDIMENTo - upA, localizada:
Av Tabqara, s/n, baino CoÍrenb, São BeneditccE em mfiformidado com os padrôos d€ eficâcie I qualidsde descrilos no
Têrmo de ReErência e sgus anêxos inbgÍante dêsts iíIsbumento, independefltêmente d€ transcÍição, o nos sêguint€s
ãírexos'
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ArrLnlic.çào Diltt l Córnoôl í5.a0:rOSO32l7ttCB:f,a:!93.í
o.t : 0í031202í 00;26:36
valor Totll Co Ato; R"0 4,66
ado Otgiul npo Xonnd C: ALFATSO3-VoZF.
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CLÂUSULA TERCEIRA . DAS OBRIGAçÔES E DAS RESPONSABILIDÂDES DO COT{TRÂTADO

3.1. Em cumpimento ao q,e foi pâctuado. cabo ao coNIMTADO, dém d6 obÍs4ôes constanb§ da§ especifi@€§

explicilda no Termo de RoÍsÍência s nos ANEXOS l, ll, lll, lV e dsqud6 estâbêho:dâs na legislaçâ0 ÍBfuÍonte ao Sisêma

Único de Sarde - SUS, hdoÍel ê municipd quo Ísggtl a pÍgsonts conü4t89áo e s§ soguinb§:

3.1.1. prestar, â populaçãO usuâria do Sistema Únbg de Saúde - SUS, os serviço§ de saúde que os6o espccifcado6 no

Ál'lExo r - DESCRTçÁO DOS SERVIçOS;

3.1.2 DaÍ atêndimento exclusNo aos usuáÍios do Sistsma Único de SaÚdo - SUS, no§ têÍmos da lqislaçáo vigonte;

3..1.3. Dispor, por razõ€s d6 plan6iaírenlo des alividades 6sisbnciab de iofuma@€§ sokê o ondor8go de Íesidência dos

pacieÍúe6 que lhê bíBm efuÍeociados para etendimoílto nes UPAS 24 hor6, Íegistran& o municlfio dê rêsidênoa;

3.1.4. Rêsponsâtilizâr-se pola indonização de danos dec!ÍÍentes de açào ou «nissào rrolunüíi8 ou de nêgligênci8, impeÍÍcia

ou impíuoêflcia, que sua ewipe cat§a a paoenms, aos ôÍgáos do SisiEma Únio oe Sar<ie ' SijS e leÍosiÍos a esEs

vinculados, b€m como aos bsÍ§ plruicos mÔvds € imÔveb otietos d€ poÍmissão de uso, âssêgurando€e o direito de

regÍosso conúa o responsár€l nos csos de dolo ou cülpa, §em pÍêjulzo d8 4licagáo d6 dsmab sanÉes cabives;

3.2. A Ío§poflsabtk ado de qus trab o itÊm aíbÍior ssbnd&se aos ca§o§ do dano§ cal§ado§ poÍ hlhas relativas à píes@o

do sooiços, no§ teÍmos do aítllo í4 da Loi n.' 8.078, dê í 1 de setsmbÍo de 1990 (CÔdgo dê Deíe§a do ConsumiÔ4;

3.3. Zêlai Éiôs bêns rórêis, ifitüíôis, ê,Tüiparén'ús ê ii6',âlôii,6's âÍ cônbíiniijdâ com ô dispo§to nos íssÊôcf,rG TêÍÍúos

do peÍmissâo de Uso aü sua rostihlkÉo ao PodeÍ Público, assim como aplcar os rocuÍsos financeiro§ qu€ lhe íoÍ8m

rôpassados sxclr.EivaÍnenb com o Fopôsih dê atêndeÍ 6 definiçôes constant€§ no Termo de ReÍerênch e dos ANEXOS e

demais dspmi;ões deste CONTMTO D€ GESTÃO;

3.4. TransbÍir integBlmenb, à CONIRATANTE om caso d€ dssqualifcação s consequenle sxünção da oígânizeçâo Sociel

Ce Sarde, o petÍr$i§, ês leg3dos ou dê46es qrue lhe bÍê!) destnedas, bêo eoínê 4§ ev.eedêÍ'.tes tnslcêiÍls Cee0nentes

da prestação dê seÍviçc do csisÉncia à saúde na UNIDADE DE PRONTO AIENDIM€NTO - UPA, crio uso lhe forâ

peÍmili&:

3.S. Responsahlizar-se inbgÍalmente pêla contrataçlo, dsponsa s pagamento de possod do CONTRATADO, inclçive

p€los oncaÍgos sociais E owa@s Fabdhistas decoíÍentes, êm oHiência aos pÍeceibs bgab,

3.6. RêspoÍrsâbilizeÊss pêle conbartâção de sêNi,ps do brceiÍG necessàÍios â manutsr@o das etivide&s nâ UNIDADE DE

PRoNTo AIINDIITIENTO . UPA indusivê p€lo6 Encagos fucais e clmercids docoronbs, em obediênciâ m píec€itos

legais;

3.7. Ut lizEr o simbolo s o nomê d€§ignati\ro & UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, s€guindo pola d€6gnaçâo

'OÍga{z4ão Socid do Saúds';

3.8 Responsdilizar€o poí cobrança indwids feits ao paciente ou ao seu represenlanlo, por profssional smprogado ou

prêpo§to, em râzâo da oxsqlçào 6te uoN I HAlo UÉ GtSl À(),

3.9. Maflteí sempe afuelizedo os Bololiís ds Atendmento dos pacrentes. 0 arquivo deverá seÍ manüdo em meio €lehÔni,

poÍ pÍazo indoterminado, e êm papêl por m anos;

3.10. N& ulitrzaÍ e ÍEm permitlr quo terc-eiros uliliz€m o paciente para fins dê expeÍimeoto cisfllifico;

3. 1 1 . Atondeí 06 pacienbs cfii dgnidado e respeito, de bÍma humenizeda 6 iltditÍia, dmânÔ sempÍe pola excelência na

qudr.udrJü ud lrtÊrdrrol, ur§ lEr úvJ§,

3.12. Manhr 06 pacienbs inbíÍnados sobíB seüs diÍeibs e sobíe assuntos ponirEntâ§ 8os seNtç6 pe§tâdos:

3.13. Respêibr a decisão do padonb ao coÍsenlir üJ recusar prsst4ão de servips de saúde, sdvo nc caos de iminente

peÍEo de viú oll ohigrÉo lsgd;

3.14. Garanür a conídercialidads dos dados o inloÍmagões rclâlivô es peciontes;

3.15.,^,rcgurz aos pcicntes c CÍstc dc EcÍcÍÍ sssistidcs, Íeluc§3 e espiti*$c0h, paÍ rninicfs mÊesentalle do

qualwer culto rellÍoso;

3.16. Cumgir Írs noímas tócnicas s dirêtÍizes operacionab expeüdas peh CONTRÂTANTE, visando assegurar a

unifomuação e inEgraçâo dê atividádas oÍâ Ê$licizadas:
3.17, ElâboraÍ o submstff à aprovação do Conselho de Adminbúação da oíganiz4ão Socid e sncaminha à

CONTMTANTE 6 R6latôri6 GeíênciÍis de Alividdes, na íorma o prâzo6 poÍ 6ta €sbbelocidos;

3.18. Disponitilizaí â ÇONTRATANTE acêsso iíÍestito â loda base de dados s inÍoÍmaç0ê6 necessâías ao modtorffitonlo

d6âees, otiêbdoCOtlIRATO DE GESTÂo, \tj',I\ rr

SEDE DO GovÉRNO MUNICIPAL . Rua Paulo Marques 378 c€ntío Sào Bendito CE . F 88 3626 1
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São Benedito

3.19. Apresantar, ao lÉrmino d6 cada Gxerclcio ou a qualquoÍ momênto, qua0do a CONTRATANIE assim o d€lerminar,

Retatôío de GêsEo peÍtinonb à êxecu@ do presente CoNTRATo DE C.ESTÃo, conton& comparatrvos especifcos (16

meB pÍopostas cqn os resultados dcanç8dos e inicia0va§ d€§ênvolvidas psls CONTRATADA;

3.20. MbaÍ os recucos financeiros que lhe foÍBm rêpâssadc om 6tita obediência às dsposiçõ€s dêst€ CONTFAIO DE

GESTÃO e msdEnte aprovação do Conselho de AdninisÍação do MunicíFÍo;

3.21 Apresentar à CONÍRATANTE, por ocasião da soliitação de paÍcalâ mênssl do cÍonogÍama de desembolso, a

comprovagto da ocüção fisica das meta§;

3.22. Cumprrr as ohiílaçõês babalhisbs e pÍBvidênciâÍi6, asseguÍatdo a guada dos ôrgâos d€ conlrole, sendo sua

rogulaúidde, mndbão paía a liba@ de Oarcela ô cÍonograma & desembolso caninhados paÍa aprwaçâo do Consolho

de Administraçâo, e dsponitÍlizálos sempre que sollitsdo à CONTRATANTE e ao6 ôígáos d€ conúole;

3.24. ApÍesoniar üimesirainrnie, à C0N'iRÁ-rAiiTE, para fins de anáiise rja Comisstu prsvbta no caput da Clâ,suia

Dôcima, relatório parcial peÍtinents à execu@ do pÍesênte CONTRATo DE GESTÃo, clntêndo compardivos espêclÍcos

de motas popostas com os Íesultados alcangadci

3.25. ApÍesentaÍ it§üficatva, iunb à C,omissâo de AvaliaÉo para os casos do não êxêG,rção, tobl ou paÍcid, d6 meb§
pÍevisl6 no pÍosonts irEfumenh, na bÍme do dispGto na Cláusula Dócima, paÉgÍafos tsrcaiÍo e quarto dêsto

^^.'Ín^r/'! ^Ê 
/r-ô?I^.vvrl r ivrr v oL \â:o r f,vl

3.26. Comuniz por oscÍito à CONIRATANIE Srdqusr alteraçâo que venhe a sor íUta €m sar Estrtuto Social e/ou

Regulamento;

3.27. Abdr contâ belcáie esp€cífica, sm banco da redê ofioal, parâ fins de moümento d6 rocuÍsos oriundos deste

CONTRATO DE GESTÃ0, 06 qrais somente podorão seÍ roümenbdos para pagameflto das d€spes6 p€Íthonlss à
mÂtâc a âlivialâílÀc ?ríluclâc ôecla in.tn 'mÀílh
3.28. DispoflitÍlizaÍ à CONTRATANTE o ac€§so aos pÍqstos relalivos a oxperiências inovadorôs o eldtosas de gesülo com

üshs e inteÍcâmbo ds coflhecimentos e boas prállEs.

3.29. Pmúdencia, peÍiodcâmento, PESQU|SA DE sATtsFAÇÃo com paoenbs áendidc.
Pr4aÍo Únrco - 0 CONTRATÂDO everâ definir Plano de São específrco para cumpnmênto dessê obigaçoes, 6sim
como mântêÍ documêntos com FobstóÍG do sou cumpíimento na foÍmâ de aB, formulários, doctmenbs fucab, págnas
eleú0nicas, proíIfuáÍios, relatóíios e/ou banco de dados, aplhando, quando cols6ÍÊm. infoÍmaçõos comparEtivas em sêÍi€s
hist'óÍicas pâía possibilitar paranetização e e\.olução das açôes.

CúUSULA OUARTA. DAs oBRIGAçGS
/í. í . Com vbtâ6 ao cumprimenb desb instrumento, compote â CONIRATANIE:
1. LlesgneÍ, p0Í Ínso dê poíene, üm gêsbÍ d0 uoNll[Ato pâr8 onsntar a coN IRAIAUA, ílcoínpanhando o
dssonvolümento d* suas ativr?ades, segund0 programa, objetivos e mot6 defink 06 no coNIFtATo DE GEsTÀo e
g8Íantin& todo o suporê poliüc+itstiEoond, como rêFesontante & MunicÍpto, na erocugâo e supeÍvisâo d€6iB
CONIRÁTO DE GESTÃO;

2. irlonitorar monselmont6 e fiscalüar, nos têmo6 dâ lêgtsláçâo peÍlinontê, as at vidsdos do CoNTRATADO, reláitias â
Érecuçeo das 

'iieüs 
destú coiiTnÂTo DE GESÍÃO, türi coriio v6Íiiiüar á niariub)gáo da capaüidâds ú üás .ürjirÉ6

e0qlanlo ênfuade qlalificada como OEanizaçâo Soci8l d6 Seúdo, pâra conÍÍmâr, mediante emiss& do alesbdo, so a
me$la conÜnuâ a d$or de suÍiciefllê capacidade prídkx e nivel têoricoasisteflcid paE a exruçáo d0 0t eto curúatud,
3. OdênbÍ, 8em[Íe qüê noc€6sâÍio às eÉ€ê a sêÍêín d€senvolvidas, emün(h nobs têcnicâs durantê a sua sx€cução 6
parecer condusivo, sobíB o armpÍiÍ!6nto ds píBstação dos seÍviços previstos noste coNTMTo 0E GESTÁo;
4. Pogren:r, nos dêmentoe §lrncdíoe eepêcifcoe cc oÍçare!1tc cc tfunie$e, c9 recurlos ngcgcsfils pa€ cusrêg. s
exscuçâ0 ô ob,€b coÍrtatual, de ecoÍdo com a SISTEMATICA DE PAGAIVENTO contuÍÍne ANEXO ll;
5. Assegurar, mêdifito pÍáüo acompanhamgnto o cumgimenh do cÍoíograma do dessmbdso dos recursos financÉiros,
pactuado e constânb d6sto coNTRATo DE GESTÂo;
6. Constituir Comisão de Acompanlumento e Avaliação, composta poÍ rspÍBsentafts da C,ONTRATANTE que se reuniÍâ,
fimesfalmenb, paa a avdiaçáo do cumpÍimento des mota6 s das açõ€6 relacionad6 a osto COI{TRATO conÍoÍm€ ANEXO
fl - stsrEMÀTtca DE ÁvALtAçÃO;
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7. tnventanar e a/alitr ê condiçõê§ dos bên§ móv€is 6 imfireis, qus paa execução dêsse contrato do Gsstão, soiá
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dê peími&são ds dir€ito de uso pelo CoNTRATADO;

g. pmver o C0NTRATpOO dos rêcuÍ§G mateíAs pemffentes e de inÍÍaêstÍutura necessáÍio§ â consecuçâo das

âçÕ€gmstás dêfinidas nêslê CoNTRATO DE GESTÃO, indusrYê aquelês indispensáveis à manutenç& e guarda dos bens

môveis e imôvêis peÍmiüdos em uso.

9. AÍcaÍ com todo§ os encaryos € multas, de quahser naturêza, ssia de natuÍoza tnbutâri8, previdenciária, trabalhista

adminbúativ6, judicids e outÍas que wnham a incidir sobÍB o CoNTRATADo om viÍtud8 d€ 8tÍAso, nâs parcsl6 dêsh

CONIRATO DE GESTÀO.

10. Emitir o TeÍmo de EncêÍramento do Contato, atestando o cumpÍimento das condçÕes contratuais, pela Comissão do

Acompanhamenh e Avdi4ão.
paragiaÍc pímeim 0 gestor 0u comissão gesrora inoicada peia CoNTRATÀN]E re§ponsabilizaÍ-sê-á petoe

ê§clarocimontos e inÍorma@ês §olicitadê poÍ órgâos controlâdor€§,

Par4rafo S€gundo - A CóHrnnfmfe aeverír encaÍninhar para o CONTRATÁDO o songS-ltll.t3li9Im€§trais de

cori.sao oe-ecorparhamenh e Avdieê a seÍom realizadas duranto a oxocuçáo dsste CoNTRAT0 DE GESrAo.

CLÁUSULA QUINTA . DOS RECURSOS FII{ANCEIROS

5.1. peta preshão dgs ssryiços obJeto dests CONIRATO DE GESTÁO, 6pêcificad0s no Anexo l' DÊSCRIÇÃ6 DOS

SERVIÇOS, a CbNfnefeHfg repassará ao CONTRATADO, no Fazo e condiçÕes coíl§tante§ neste in§mmento, e de

acordo como ANEXO I - S|SIEi,iÁTICA DE PAGAMENTO, a importância global de Rl 5.9,1§.11,t,00{ cinco milhôeq

novecênto3 ê quüsnta e §ei6 mil, cênto ê quâÍêíta ê quatro reritli
PaÍágrsÍo Primeiro - A atteraçâo do montanle conslanle no'capufl desta Cláusula imflicará na Ísüsão do progÍamâ dê

febâlho ê cronogrâmâ de dê§emb0tso ê dêwlá §êr Íirmâdâ êm compotontê Termo Aditivo.

parêgrafo Segundo - As despesas com o presente CONTMIO DE GESTÃO coÍÍeÍáo por mnb das sâguintes DotagÕes

6çamenÉria: Conta de rêcurst especi§coç consignâdos no Í"spectivo OÍçsmento de Secrctarie. Unidadê

OÍsúentáÍiâ. 05.02.{0302í0072.0{2 - melutrnçào da unidade dê pÍmto elê0dimêntcuPA' Rec. Vinculadoel

05.02.10«)210072.01$ ilarutenção da unid. de PÍonúo ahndimênto uPA. REC oÍdinários. Elem€nb de despêsâ

3.3.S0.39.03.00.1i{ü, 3.3.9ú.39.00.00 - ourÍos sêÍvigos TerceiÍos- P. juÍidica. Fonre de Recutros : RêcuÍ§o§ Vlncülados

( 52,0ií7o) e Recursos OÍúináÍios (47,96%).

PaÍágrafo Terceiro - o§ resultados de aplicações no merc:do financ€iro, dos ÍBcunios repsssados ao CONTRATADO,

dêveíâo ser reveítidos exdusivamente aos obietivos deste CONTRATO DE GESTÃO, ou I obngaçõo§ a elo vinculadas,

Éstârdo sirjeiios ô mesÍiias cofidições de pÍssiúção de cüiias ex€idas para ,s racutsos tfansÍeÍid,6.

pâÍágrafo Qusrh - A CONTRATANIE podeÍâ suspêndeÍ os repassês do6 recursos (kstinado§ a este coN]RÂTO DE

GESTÃo, caso sejam constalâdos, por ocasião dos babalhos de avali@, eompanhanênto, m0nitolanleí]to ou auditoria,

inegulaídades ou desvios na aplic4ão &s ÍecuÍsos na furma d0 que delermina o artho 116. patÉgrab 30 da lei n.'

8.ô66Á3 e suas atterações-
parágrâfo Quinb - Além dos ÍecuÍsos firênceiros r.p3ssâdos pels CONTF.,JA|ITE paÍã e ê.Yecl.§ãc do obieb do pesente

CoNTRATO DÊ GESTÃO, outros podeÍâo ser obtidos através de reCeitss auferidê poÍ §êÍYiços que possam ser píestados

som pre.iuizo da assistêmia à saúde, doaFe§ e confibulções de enüdados nacicnais e estrangeiras, íendimento§ de

eplicaçÕ€s finmcêira da OÍgâniz4ão Social dê Sarde e de outro que poÍ vêntura e§teiam dsponivqs, ficandelhê, anda,

Íâcultâdo clnhâir êmpréstimos com oíganismos nâcionais ê intomacionas, desde que com a dêvidâ âpovação do Consdho

de Administrâção da Oryanizaçâo Social.

cúUsULA SEXTA . OAS CONOçÔES DE PAGA ENTO

{f râ 6 .lãdG do Elo €m: htFs/3d.,.llgiÀrt.{PbiqÊb. qr conl&e 3 D@mntÔ êít' I htBE 0
Autehticrçào Digit l Códígo: t5403§ãBa{7629$3,42s
Data: 0í03J202Í 0§:26:37
valcr Íotàl do Atê: Ri 4,66
S.lo DigitalTipo ormal C: AIF0050ÊHF0G:
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pam o período rle 'l 2 (ôzo) m€sos.

Parforafo Primeiro - O valor dr Rl {05.512,00 {qrrlkoceltbB ê noventa ê cin@ mil ê qrinh€lrtos ê dotre ÍB3is), de guo

tata a clâr§ula Qrinta do rc§snts CONTRATO DE GESTÃO, será repas§ado a0 CONTR\TADO mediante q [ikÍ4âo 
dê
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São Benedito

12 (&zê) parcslas monsds, coníoÍme dotdhaü no ANEXO ll - SlSTElrqTlCA DE PAGAtuENTO, que integra o

GoNTRATO OE GESTÂO.

Parágrafo Segundo - As parcdas msÍsais dos Íecuísos serâo pagas até o 5'(guinto) dia útil de cada mês, após 0

Íecstim€nto da doclmentqâo inÍoÍmâtivs d6 dividades realizadas.

cúusuLA sÉÍrMA. Dos REcuRSos HUuANos

7.1. 0s gatos com remuneração, encargos babalhbtas e vatbgêns de qualquêr natlrêza dos diÍigenbs e empregEdos do

CONTRATADO, únqllad6 a este CONTRATO DE GESTÃo, não @êrâo ulbapresar 70% (setenta poÍ ctnto) d6
d€spes6 de custêio trsvbb neeb CONTRATO DE GESTÃo, sdvo nc caso6 em qre hap apÍovação sm Plano d€

Trâbâlho, om condiÉo dwGa, poí pâ(6 do CONTR\TANIE.

cLÂusuLA orÍAVA . DA pERnssÁo Do DrRErro DE uso E DÂADI$iüstRAçÃo Do§ BEl{s PúsLlcos
8.1. Os bens môveis ê imó\ab, equipamentos s instalaÉes devorâo ser obioh de inrÊntáÍio € svaliaçáo por parte dâ

CONIRATANTE, pars guo, mêdi t0 foÍmâliz@ de contreto especlfim a ser assinado, p6am ser cedidos so

CONTRATADO, a tíhrlo do poímissão ds l§o e pelo pÍazo ds ügêncie do pÍêsente.

CONTRATO DE UESIÃO, cabondo ao permissionario mant6]G sm períeito estado dê con-§êNaçâo ê us+los

exclusivamentB paÍe os fins provbtos nesto instrumênto .

Psá$rto PriÍi€üo - 0§ beís mô\íÊb, iÍEteleFos e equipamentos ceddos ou que wnhaín a ser câddos na ÍoÍma prevbta

n0 ciltt d€§b cláüsula, beín c0ín0 4uelos a(uinÔ§ pê10 CoNTRATAD0 Merão, medante pÍévia ayaliafÉo e marihta
autoÍização da CoNTRqTANIE, seÍ alionados e substitrídc por oubos de iguâl ou mâior vâlo( condicionâdo â qu€ os

Í,oyus bôi.,r i0i€gíeÍ" ,túncomital'!Én''ô1te, mediõlte temo de doação ertress,ü, ü Paüimciliü do M,uniclpio, §ob ahinisÚ4ão
da CONTRATANIE.

Pârágrero ségutldo - Corn vistas ao cumpÍiÍnento desta Clâusula, côberá à CoNTRATANTE:

1. Comunicaí e CoNTRATADO as noímas o pocodimsnhs íoÍmais s operBcionas para o contole do acono pafimonid e

tê(Írilo mencionado no câput d6ta Clâl§ula;
, rtântêr ârÍ2,Á. .Lr a^NTpÂÍÀnô .isromâ iôínmcrirâ.Iô ôÉ ^ r^nrmlê ác h..x nrhim^niic .ilâ.i^< n^.ã.Irt íb-Sta

Ctâusula;

3. Comunicar ao CONTRATADO, em tempo hábil para o cumprimento, os pazos de realização e êncâminhâmêflto do

imnntârio de bsns móveb o inÉvob;

4. FaGjlbdo adquirir os bens môvêis ê imôreb ê, bmbám, ÍEalizaÍ as reíomas que venham a ser necsssário à ex€cução

dosto Contrâto do G€slâo, podêído s€Í íacultsdo m CONÍRATADO adquirir os bens móvsis o imôveis ê roalizar Íefoímas

$ando nào impâctaíBm píojuizo a oxocugâo d0 CONTMTO DE GESTÃO e â,mpÍimontos ds suõ mobs.
P'râgr.ío TcírciÍo - Com üshs ao cumpÍimonto desta Clâ{§ula, câboÍá, anda, ao CONTRATADO:

1. Controlsí e (kúihiçá0, a localizaSo e o remaneiamento da bons ontÍg sues unidadês;

2. Uülizar e manter sislemâ inÍoÍmatiz8do de contÍolo dê bens púimoniâis;

3. Encaminhar ao gsstor 0u a comissâo geshra do CONTRÂTo DE GESTÃo, antes da úllima rounião da Comissâo de

Acoínpanhamentg s Avdiagâo, Íelat{ârio do in!,entáÍio dos bens cedidoo e d6 adquiíidos com rêqrÍs6 do CONÍRAÍO DE

GESTÁ0.

CúUSUI.A I{oTIA . DA FISCII IzAçÃ0, Do Acof,PAiIHAflEilIo E DA AvALlqçÃo Dos RESULTAOoS A
COIITRÂTAI'ITE

doste iostrumento e das alteÍagoes que poí ventira \enham a ser efetuadã no PROGRAMA DE TRABALHO
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9.1. ConstituiÍâ poÍ Portaria um Gerente do CONTRATO DE GESTÃO e uma Comissâo de Acompethanento e Avaliação, Ê
o

que sorào r6ponsâv€is pe]a fscdizaqão da ex€ârção deste CONTRATO 0Ê GESTÃO, cab€ndo-lhes a suçnrvisão, o

acompanhamenb e a evâlieção do dêsêmpênho do CONTRATADO, tudo de eordo com os objÊülos s metas conshnbs

PaÉgralo Primeiro A Comissão de que trelâ êstâ Clâusulâ ÍêuniÍ-ssâ, Nmêstralmentê, e im dê pÍocedeÍ âo

acompanhamento e às avdh@ paÍciais e final do d,mpÍimê0to d6 metas estabelecidas neste

SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL. RUa PaUIo Marques 378 CenÚo Sâo Benedilo c
cEP 62370-000. CNPJ 07.778.i29/0001-74
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parágrslo Sêgundo - Os clitérios pâr8 avdiação dos rosuüados a sersm ulilizados psla Comissâo de Avdieção estib

conüdos no ANEXO lll - SISTEMÁICA DE AVALnÇÃO, podendo ao longo da execução do presente CoNTRATo DE

GESTÂo, ser adiciondos eiou modiítcados 0s critêrios, observando a consonância c$Íl os objelivo§ supracitado§.

parágraÍo TercêiÍo - 06 valor8s coÍrBspondentes âs mêtas executadas parciahonte, segundo a avali4ão de (ksempenho

reafizàda peh Comisao dê Avâliâçâo, deverão ser libêrados pêla CONIRATANTE, conforma a pÍoporciondidade deínida

no ANEXO llt . S|SIEMAT|CA DE AVALIAÇAO, ondo dofine aveliação o valorãÇão do6 dssvios n6 quantdsdês das

alividdes desenvolvidas.
parágraío QuaÍto - Com o atesto do cumpnmenb dÀs met6 estabêlecidas ne§te contrab, em do pela comissáo de

Avaliaçã0, os saldos finârreiÍos rsmanescêntes podêÍão seÍ utilizâdos pêla C0NTRATANTE em bênêÍicio d6 unidadês

geridas.

CúUSULA DÉC['A. DA PRESTAçÃO DE CONTAS DO CONTRATAM

10.1. Elaborará ê apíesentrrá, â CONTRATANIE, rêlatóÍios circunsiânciados, Fimestalmente ou a qualquêr mom€fllo,

semprê que soliritdo, de êxêo4âo d€ste CONTRqTO DE GESTÃo, compeÍendo as motss pÍopostE com c re§ultadG

alcarçados, acompahados dos demonstrab'vos financoiro6 da a@rada ulilização d6 [€cursos publico§, da avdiação dâ

êxecução do CCiITRATC DE GESTÃO, das análises gerênciais câblvêis ê d6 p6Íêcêí técnico condijsivo 5obÍ6 ú peíiodo êm

queslão.

PaÉgÍaro PrimêiÍo - A CONTRATANTE poderá exrgir, a qualqueÍ tempo, que o CONIRATADO tumeça inÍomaçóês

complêmenbÍes e apÍesente o detalhamento de tóÉicos constantes do§ ÍslatóÍios.

ParágnaÍo Segundo - CabeÉ ao CONTRATADo ênceminhar à CONTRATANIE men§almente, o rdatório de ãtendmentos

anbubÍ.oÍi3! e hospitdar reâllzâdos pâÍe atualizaçâo do Sisr.ema de lnbrnneções Hcap'ilalares e AínbljatoÍiais (SIH:SUS,

STASUS).

CLÁUSUI-A DÉCHA PRITEIRA. DA VIGÊI{CIA E DAS ALTERAçÕES DO CONTRATO O PTESSNIE CONTRATO

11.1. Tsrâ vtgôncia a parlir d€ 16 do OsEbÍo dê mí9 ê sê êíênderá 8tê 16 dê Outubro de 2020, poftndo seÍ proÍrogado

pr §uab e sucessivos periodos, em confoÍmidade com 0s limites da lei, rnedante iuíificativa fu intêresse publico, e

modificado êm conformidadô com ô condiço€§ písüstas n8 Cláusula Décima Sêlima dests ir§tÍumenl0.

cúusulA DÉcrilta SEGUNDA. DÀ RESCISÃO E DAS SANçÔESAoMINISTRAÍIVAS

12.1. 0 Eesento CoNTRATo DE GESTÁo podsrá sêr Íescinddo mêdhnts ecorú snh âs pade§ ou, edminisfat|ementê,

sem pÍêluizo das meddas legas cabrvêB, nas segurntes hiNt€ses:

1. S€ howeÍ descumpnmênto, ainda We pârcial, das cláusulas, do pmgrama, dos objêlivoê ê das mêtas, doconBnto da má

gestã0, oulpa, dolo ou üolação de lei ou Eshtuto Social do CoNTRATADO;

2. Não atêndimeoto à rccomendaçóes da fiscalização, na furma da Cláusula Décimal

3 Se forem traücados et06 nâo jrrstifcâdos que ponham êm risco a Íel execução do obieto, o alcance dos otiêtilos, a

únstí,úçàÕ ,jos Íêsuitàios e o c,rmpÍimer,t6 de rlei,ãs deÍir,id8s r'este CCNTRATC DE GISTÃO;

4. So houvsr dteÍaçõe§ do E§tatuto da CONIRATADA que lmpliquem em modficaçCês nas condiçoe§ de sua qudificação

como Organizaçáo Social ou na êx€cução d0 presenle CONTRÂTO DE GESTÃ0;

5. Se a utilização d6 rocuÍsos, oriundoE deste CONTRATo, estiveÍ em desac!Ído com os objetivos eshbdscidos no

CONTMTO DE GESTÃO;
Â D^1. ô',ãôn,ô^iâmi. ,|ô ô^dâ lM.l ^,'ô ^ t^ãô &16.1 ^r' m?t6riâl,Útô i.ôvâ^"1,ólv. r ers esPv, rw,nvi,y.e w i,v,,'rs tvge, \ve w t

ParágrâÍo PÍimeim - A rescisâo adminbfativa seÍá precedida de procêsso edminisHivo, assegurando 0 conbaditoÍio e a

amda defesa, com vistas à pmmoção da desqualificaç& da OÍganizaçeo Social.

Perâgraío Sêgundo - No caso de rescisão adminisbafva e/ou 6xtinçã0, o CONTRATADO deveÍâ de imodiato:

1. Dêvolver ao Património do Munioltio os bsns cuio uso lhe fti peÍmitido de acordo com a Cláusula Nona;
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2. Enlrêgar a CONT&qTA'ITE os moveis, utensíliG e eqlipamentos adquiridos com os recursos

AÚAVéS dgste CONTRATO DE GESTÀO:

3. Dsvohnr a CONTRAÍANIE os vdorer efuienbs à pâIle do objeb n& uocjbdo.

SÊDE DO GOVERNO HIJNICIPÂL. Rua Paulo MaÍqrles 378 CenlÍo São 8er€dito CE .
cEp 62370-f)00 . cNP.l 07.778.129/0001-74
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São Benedito

Parágrah Tercaío - A Í€§ciEão dost€ CON]RATO DE GESTÃO pela in€xsc,çeo d6 ohigaÉes estipulads suiêita a parte

inadimdenb à indsnizaçâo por pordas o dsnos.

Parágraío Quato - Pela inexecr{& total ou parcial do CONTRAT0 DE GESTÃO, bem como o mmetimênto dê faltâs eo
ensqem a Íescisào do CONTRAIO DE GESTÂo, suieitaÉ o CoNTRATADo, garantida e právie d6íosa, à multã do mora de

ã6 (dois por cenb) dêsconbda sohe o cÍódto irnediatâÍnente psterior a id€ntificação ds iÍÍogularidade comeü{,a, som
pÍeiulzo da dllaçáo de outras s8çô6s adíninb[ativas píevist6 no AÍt 87 da Loi 8.666, de 21 tle junho de 1993.

Parâgr.Ío Quirto - Em caso de Íescisão unilateÍd p0Í parb da CoNTRATANTE, que nâo decoÍra dê má gestão, culpa ou
dolo da CONTRATADA, o Municipo do São B6n€dib-CE, arcârá com os cuslos Íolativos à dispsnsa do pessod conlrabdo
pola oqanizagão para oxocuçào do ot!6to do6le contrato, indêpendenbmenlo do indenização a que CONTRATADA íaça jus.

cúUsuLA rÉcttA TERCETRA. DA puBLrcrDADE

13.1. O gesente iNtÍumonto será pÜblicado pela CONTRATANTE, em extrato, no Diário Oficial do irlunici6Í0, dentro do
prazo preúsh na legislação em vipr.

CLÀUSULÁ DÊCITA QUARTA. OA DMJLGAçÂo

14.1. Em raâo do pres6nte instÍumento, o CoNTRATADO obÍúa-se a fâzor constaÍ idontificaçõ€s dâ PÍBíeitra lrunicipel d€

São Ben€ditlcE- SecÍêtaia Municipal da Sâúde - SMS, nos seguintês locais:

1. Eacas de itlentificação ds UNIDADES DE PRONTO ATENDTMENTO - UPAS;

2. Cartazos s/q, outos moios de diwlg{âo do CoNTMTADo;
3. Bens patrimonas adquindos ou produzado6 com rocuísos deste CONIRATo DE GESTÂo eu@ndando, nos verulo§. o
uso exclusivo em sorviço, e,

4. MaleÍial didâtico s trabalhos puuicados pelo CoNTRATADO, produzrdos por seu quadro de pessoat, q,ando custsados
com recursc deste CONIR T0 DE GESTÀO.

CLÀUSULA DÉcIilÂ QUINTA . OAs PRERRoGATIVAS

CúUSULA DÉcIÍxA sBfiA. DA MoDIFIcAçÂo E DA REtIovAçÂo

16.1. Com exceçâo do s€u obieto, este CoNIRATo DE GESTÂO podêÉ ser modilicaú em eaisqueÍ das suas dâusula§ e
0u dispclF€§, meoE ê ÍeÍmo Ad0vo I oê coínum acordo entre ê panes coluâtmes, deste que ta mtsresso se,a
pÍeviâmontÊ maniíesbdo poÍ uma da§ paÍtos, por o§crito, sm t0mp hát l paÍa tÍami&ão do rêí€rilo TeÍmo, obe&cêndo â
velidadê dêste lístrumênto.

Prrágrrlo Pdmêko - A Íopac[,açâo, parcisl ou toâ deste CONTRATO DE GtStÃO, bímalizada medidrte TêÍÍno Mitivo é,
ne@ssaÍiamenle, pÍêcadida & iustificativa da CO'{TRATANTE e @Íá ocoÍrsr, a qüâlqusÍ tempo denfo da vigência d0
wíu dru, lrdl a.

1. Adoquação do PROGFÂi/IA DE TRABALHO à domüdas do §stema de saúde, como deconência de avaliações
especííica de resultados obtidos ern sua oxooução;

2. Adequação da Lei OÍçsÍnenláÍia Anud;
3 4usle das íEt6 ÍEsrihntgs de Íelatônos, püeútr€s e ÍBunioês d6 paÍhs atraÉs de CooÍdenaúÍia Supervisora da
OÍgeílizâção Social e a Combsâo dB Acompanhtnento e Avaliaçã0, segundo fata o Parâgrafo pÍimsiío da ctà,s la
Dácima;

SEDE DO GOvERilo itt NtCtpAL. Rua pauto MaÍques i7A Cenuo Sáo Benedito C
cEp 62370{00. CNPJ 07.778.129t0001-

ÍnrE c .[âdq do .io €h: hlts3r/.dodlgllsl.riplrjsb. or c...uto o Dffinro m: hrF3J/a2ôvs<t*&sç§-noit r/d@rrh€íridi 540305ô321 ?6?6s3a293
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15.1. No caso de haveÍ palalisação dâs atividades do CONIRqTADO, sob qudquoÍ hipotese, a Prefertuna Municipal dê Sâo
Befledito{E, conservará a Ítr ldade de assumiÍ a execr4ão do PROGRAI{A DE TRABALHO, nas sêgunles moddidades:
í. Atravás da C0'IIRATÂNTE, a íim de evittr a d€scontinuidado da p{Bstação d6 servi(ps de saúde;
2. Por meio dos óÍgãos comp6lentô6, com o intuito & ealizar a fiscalizaçâo fl§co financoira das atiüdades d6sto
CONTRATO OE GESIÂO,
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5ãoBenedito

1. Adoqueçâo das mndiioes confabr*s à novas pollticas de govamo que pcsam inviabli?aÍ a êxeo4ão do CoNTRATo

DE GESTÃo nas coírdÉes oÍigindmentê pacüadas;

5. CumpÍiÍnento d6 dissidos colêti\ros d6 cabgorias confatadas como prestâdoras & servço§ e§sencias 6 corpo

funciond da instr:tuiçh;

6. Cumprimento dos Íêaiustss de preço das cütÃ úblic8, dos servrçc o dos mebrids nêc€ssáÍios á execuçâo &§b

CONTRATO DE GÊSTÃO

Púâgr.b Scgundo: O pÍos€mte, qJsndo da sua Íênovaçâo anud, soÍÍoÉ sua corÍeção & mÍdo com o indcg IGP'M

clÂusur-A tÉotÂ sÉIrÍrA - DAS DtsPoslçÔES FlttÂls

1. Ê vedada a cobrança por serviços médcc ou ouüos mmdemsntar8s da assistêocia deüde ao pacienb;

2. Sem prejuizo do aompanhamsnrc, da rscaiizaçó e ü noÍnaMdaie suptementaÍ êxerci(h pêia CO**IIRÁTAi{TE soive

18.1. Fica oteito o Íoro de S& BênsditGCE, para dirimir qúdsqüsr dwidê ou solucionaí quesü,€s gue nâo possarn ser

resolYidas ed'-nlnblratnra$ente, enunclendo as p3Í-e3, de log9, 3 qrelq'ier 0'Jto, pê, Í'ei§ Pa!\,leglsdo q'Je seja'

E poÍ êsbÍom assim justas ê acordadc, fiÍmam, a6 paÍt€§, o pÍssonte CONTRAT0 DE GESTAO em 02 (dua) üas de igual

teor e Íonna e paÍa os mssmos fins de dreito e que, depois de lido e achadc conbÍme, vai assinado pela§ partes e pêla§

tsstêmunhâ§ abaúo, peÍa que produza seus eldtos luridicos ê lêgâb.

Sâo Bmôdito-C€. 02 de Outjho de 2019

UARIA NE

SECREÍÂRÚÂ HUNICIPAL

CONT RÁÍAÍI I E

INSTITUTO DE HUMANIZA

VITOR HENRI(UE ÍIIACHÀDO GOIIES
n^N"D^T^nn

re

Tostemunhas:

NoÍn€ da têstêmunhe 14r*fu
RG: 9x@Êo5+Ç
CPF 6)5. tsl a53'3zr
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o="a execuçâo do pre6ênte CON]RqTO DE GESTÃO;

3. O CONTRATAoO Íeconhm pÍoírogâtiva de cofltrolo e autoridadê noínativa genéÍica da dir0çào neciond do Sisbma

único de Saúr,e - SUS, decoÍrBnb da Lêi n.' m80, de 19 de §ebmbro & 1990 (L€i GgáÍtica da Seú&), ficendo c0rl0 que I
altsragáo docoÍÍede de tds coínpôtêflci6 noÍmtivas s8rá ot&lo de tsmo aditivo ou de noü'fuaçà úÍiJida eo
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SEDE DO GOVERNo UUNICIPAL. Rua Paulo Marques 378 centro São Bêl
cEP 62370-000 . CNPJ 07.778.129/0001.74
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São Berredito

oRDEM DE rNiCtO DE SERV|ÇO No 001/2019 - UPA

OBJETO: Op€racionrllzação da gestão ê execuçâo, pelo CONTRATADO, das atividades e
sêrriços dê saúde ã sÊrefii üÊseÍlvolv;doô na UiliDAOE DE FROIiTO ATEtlOlfilEl{TO - UPA.

O Município de São Benedito-CE, por intermédio da SÊCRETARIA MUNICIPAL DA S,AÚDE. na
qualidade de entidâde supervisora. com sêde nêsla Cidâde na Rue Paulo Marquês, no 378. centro,

São Benedito -CE, CEP 62.37G000, inscÍita no CNPJ sob o n"07 .778.12910001-74, neste ato

represenlada p€lo(a) Ordenadore dê Despesas êm exercicio, SÉ ARIA WALDILENE l[lARnilS'
inscnta no CPF sob o n" 689.500.12$91 , brasileira, portadora da Cêdula de ldenlidade n"
201€f,448624. SSP-CE, Íundamentando-se no CHAMAMENTo PÚBLlco 003/2019 e em

cuÍnpÍimen(o âo contÍato no 2019í002001, aulorizâ a ernpresa II{STITUTO DE ESTUDOS E

PESQUISAS HUIiANIZA com sede em Ruâ Dr. Oscar Goes Conrado, no 585, bairro centro, na

cidade de colina - Eíâdo de são Paule.sP cEP 14.770-000 ,lnscÍito no CNPJ/MF sob o

n.27.450.038/0001-12. a inici â execucáo do contrato de Gestáo de unidade de Pronto

atendimento-UPA 24h, objeto do contrâlo âcimâ indicâdo, localizado no endereço Av. Tabajâra,
ín, bairÍo @rrente, Sáo Bênedito-Ce, CEP 62.37G'OOO, em estÍita obsêrvância âs orientaçÕes e

eÍgências técnicas descritâs no edital de CHAMAMENTO PUBLICO No 003i2019

Date da Assinatura do contÍeto: 0211012019
Inicio da Vigêncjã: 1S de cutubío de 2C'!9

Velor Mensal RS 495.512,00 (quâtrocentos e noventa e cinco mil e quinhentos e doze reais).

Sâo BeneditGcE,02 de outubro de 2019
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MARIA WALDILENE MARTINS

sEcRETÁRrA MUNtctPAL DE SAUDE

CONTRATANTE

INSTITUTO DE ESTUOOS E PESQUISAS HUíUIANIZA

VITOR HENRIQUE HACHADO GOMES

SEDE OO GOVERNO MUNIçIPAL. Rúa Paulo Marques 378 Cenrro Sáo B€oedi(o CE . F 88 362ô 1437
cEP 62370-m0 . CNPJ 07.778.129/@01-74
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RPÚBLICA FffiATNA Íx) BRAEL
ESTADO DA FARAíBA

cAnÍóÍüo ÂzBrà)o BAsros
FtÍ{DAm At lE88

PdÍtI ERO REGISTRO CIVIL DE ]{ASCIMENÍO E óBTOS EPEVATIVO DE CASAi]lE{ÍOS, ITÍÍBdÇÔB ETt'TE.AS OÂ COÍtI A
PBSOA

Av. Fitácio ftEsos, í1,15 Bairro do6 EEtâdos 5803G00, Joáo PÊssoa FB

Tel.: (63) 324+í0,t / Fax: (83) 324,1-í8,t
http J !rw w.azevedobastos.not.br

Êm.l: c.rtorio@azevedob.§tos.rot,br

O 86l. Váber Azevôdo de À,tanda Câvalcanti, OÍicial do ÊirÉÍo Rogisúo Crvi dê l.lascirlBnto§ e Óbitos e ftivativo de Casarnento6, htêídições ê Tutelas

com afibuição de autenlhaÍ e reconheceí líÍÍB§ da corarca de Joáo Pe3soâ Cspital do Étado da fuÍaôa, em vlrtudc dê Lei, etc "

ECLARO ahda que, para gaÍântir banspaÍência c Êegurança irÍillca de todos os âtoa orfundos d. aNidade l'lotaÍi.l e Regbfãlno E§tado da Pâraba,

Íol lnsduHo pêlâ da Lci lf 10,í32, de 06 de noverüro dc 20i3, a aplcaçâo obrigatória dÊ um sclo ogital de F6caúzação Extrsildicial .mtodos 06 ato6

-.-ota6eregÉto,conpostodeumcódigoúnioo(porersrplo:SeloClgital:ABCí234Fxl)clede6§aforma,cadaaut8nücaçãoprooessadapelanossa

\á.rdrüá pocie s"i veriiiu"aa c coriíir,a-da talltias vezes qodrito for ncaüssúrio a-ú.vé'§ do EitÉ do T.Üunal de Jusüçd rio Êüarlu da Paraüa, eiirJei oçtr

htss://coÍÍcgedoria.tbb.jus.bÍ/selo-digit U.

A autentcaçào digltal do docurÍÊnto faz prova dê quê, nâ data e hoÍa em que eh fol Íealzada. a c[presa hstituto de Étudos e Pêsqulsas ll'rÍEnizâ

ünha porsc de um docullEhlo com á6 rE6rEt6 caracterbticáE que foram rcptodlzidâ6 na cópia autenticada, sêndo da enprê6á hslifuto de E6fudo8 c

pesqubas l.trnnniza a rsspon§sbÚdade, única e exclu6ivs, pel€ idoneidade do docurÍEnto apÍesentado s €ste cartório.

Nceee tenüdo, dÊclaro qlc a h§ütuiê dê Étudos ê PêEquÉas lbl'Enlza 3Et'17Íil,.!o§ l.ImE do êdi§o 8'. §1". d4 DÊcreto n' 10 2?812020' qu'

rsgulaÍÍEntou o artigo 3", incbo x, da L6i Federal n" 13.87,ítr019 e o artigo 214 da Lei Fedoral 12.682n0r2, a Íe§ponsabldade pelo pÍocê§so dê

d.rgiitalzaçáo dos docunrntos fbicos, garantndo pêíante egte cârtóÍio ê têÍceiros, I aua autoria e integíidade.

Dc acoÍdo com o dbposlo no artigo 2,-A, §7", d8 Lei FedeÍal n" '12.682/2012, o docurÍÉnto em anexo, identtÍicado hdividuEllEntê em cads frdigo d!

Autentic.ção Elgitrl ou na rcíêrids 6equência' podêrá 6êr lêptoduzldo em p'pel ou em qulhuel ouao rÍEio 
'bico'

Eta DEcLARAqÁo Íoi .rritidâ êm lolo.!r202í o9s9:êt (hor. loc.0 arayé8 do sisterÍE de autêntcáçào dbltal do cartório Azêvêdo Bâ6to§. de ácordo

com o Art 1o, íoo c EeuÊ §§ 1. ê 2o de i,p 2200r200i. coryE tarüém, o docurÉnto elêbôrico autentcedo cohtendo o CcrtiÍicado ugitâl do ütJhr do

cartó.io Azevêdo Basto§, poóerá §er solcitado diÍetaírEnte a erÍprosa hsütjto de Btudos e Fe§qui§a§ lb.nãniza ou ao cartôrio pelo endêreço de e ÍrEl

aúentica@azovÊdobastos.not.br para hforrÍEçõoE tlrais dêtahadâ6 deslê ato, ace6s6 o Êite ht$ÊJ/autdigiial.azêvedobastoÊ.not.br e infoÍrÍE o Código

dê Autêntictção Ugitsl

Esta Declaraçáo é valdo por teiD po lndelêhin.do ê .Etá dbpontuel para consulta êm no3§o site.

iCJ'ho dâ Autêntlcação Digkal: I 540305032176?533'1293=1 Ê 15'1C305032176?6934293-9
,I,\--rhçõês Vtgcnter: Lci Éedaal no 8.935/94, Lcl Fcderal n" 10.,1062002, Medida Êovbória n' 220O2OO l , Lci Fêderal no í 3 1052015, Lêi E6tadual

n" íiztaoOa, l"i atadual no 10.í 32/2013, froviÍr'nto CGJ M 003/20'l'f e ftovirÉnto cMJ M 100n020'

rEcr.-ARAÇÂO tE SERt/l@ DE A[rrE{nCAçÃO UGÍIAL

CHAVE DIGITAL

O reforido á veÍdade, dou Íé'
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ouAiTo ADírHO C(XTRÂTUAL - AO CONTRATO OE GESÍÀO lf 20t9r00!001-s^üOÊ.
quc Írr o uNlclPro oÉ 3Ao 8EH€lxTorcE, oeraoa FríÓc. dô (rcno *licô- í1tcfllo no
CNPJ ro§ 07 776.t29m001-?4. coír !.dG n. Rue P.r.& Hârqtrs. n' 3,a c.írtro ' CÊp à2 370'
ooo - §rô Ecttaúlo-ccaÍa {íavêt dr soçÍübíÉ ttluÍrcip.l dê sluda. Íri$c 

'to 
roÍÍÊscntadr poí

tsu Sêçrcl&io. Sr LUiG CARLOS OO NASCTHEI{ÍO. poíl.doÍ dq CPf 230351 9o3-2o q ío
orrro la<to c o Gmprcr! ll,lgTÍfUTO OE EBIUDOS E PE8&tt3Â8 llul^tllz co.n l.d6 r Rbl
CrÉlôyfu ColoÍnü, no E, Cont o. Ctp n' r4?79m. Colin '§P, nrct{o Íro CNPI'IIF rob o

n'27 450 038J0001 - t 2 co{r Ertáúo a(qjivadô no Rlg{§ko dt F!.o. JÚi(ha d' Collnt-SP 16õ o

n, 63ô, ncatê do ícAíG.€íri.do-p.à- !"n/- ônao. 
-pre,Ocnic vtTOR HEÍ\R1QUÊ. $ÂCltÀDO

Gou€s. potr.doí d. a:ôduh d. r{"tric# na nJ 13 918 sB ' ícgÉlío no cPF n' 36E 195 20ê'

09, dênoÍriin da CoITTRATAOÂ. íncdlsír{e .3 lcgt!Íltêr co|túçôaâ

CúI,rIULA PRIIETRA . OO FUXDÀTCIfiO LEGAL:

?.t - o pÍg!.nla vo tgífl PoÍ ÍnCiradc '
Íepsctuagôo de vdores. lgrdo 3ítl lrsta o aÚíl+Jlto

ê taínDêm o curWicÉt{o <!ar
ínao-d.-otía, Píod{Áoa,i

c1r3!ê. O contídÚo pcía! o mirtaírtÉ dt
doíniçõ€s dat coírí€ÍrçôoB ê cú&rntâ c qto íGltÉ G

R§ 6 540 758.40 (scb mtlhÔàs.
md. !.têcaÍ{oa

ta cêí(avo5). clm pa.cdât mângag dê €u8l vakr dc Rt í5.083.20 {s, húntot c

qúaÍenta r cinco mú G 3c33!nt& ê tfês Ír$! c vntê cantÍvo3).

em]35$o do .t. adit,vo o valcr globd

O PÍ.trítto Tô.ÍnÕ Aditivo Ít'ld!,Ítoíia-t. rto üt' 65' § 1t e-§ 2' de lci I666193 o tuü aroraÇô'3

eqsronoros . n. cl&Bda Dec#;-#,;;'cãiao cÉl"ta"'o & nc 20t910020o1'sAUoE

nwral
õÀuliúbÉ DE PRoe{Ío^rENolMÉNro ' uP
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2.2 - A*s at
da mels 8.26%

pâcluaçào e
(o o, vrÍgula

a Éi3 retir c
e quars'tt ml. duz€nlo3 € scasanl,

valor gÚ@al psre RS 7 081 .025,$ teaa

cênt8vo3). d o poíodo dG '12 (0o..) mrsê3. Cqn

590 085.42 (cprnhcÍttoa ê rEvênta e cíi@ íâitsr a
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SECRETÁRIA DE SAÚDE
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UNIDADE DE PRONTO ATBNDIMENTO - UPA NA FOR"IIA E CONDIÇOUS

A SEGUIR:

pcl«r preseute instrumento, de unr lado a PrcÍeitrtra Mrrrricipal de Tianguá-cE, poiixtêrmáiio da

SECTETARIA MUNICIPAL DÁ SAÚDE, na qualidatle de entida6e supervisorâ, cotn sede nesta Cidede'

inscritâ tloCNPJ/MI.sobono'07.735.178/0001.2{l,cotrrendereçoÀv.MoisesMoite,N9TS5,Planalto-
ctiP:62.32o.ooo.Tianguá-ceará,nesteatorepresentadapelâordenadoradcDespesasemexercício,
sm.ALLANÂKARENsANTosSERRA,brasilêira,inscritânoCPFsobon"038.109.723.47,t.ltlravante
denominadaCoNTRÂTANTE,edeoutroladoolt{§TITUToDEESTUDoSEPE§QUlsAsHUMAltItzÂ,
incritonoCNPJnq27.450.038/000l.12,comsedeemRtlaDr.oscarGoesConradonc586,BairroCentro,
Cida<ledeColina/sl,,comEstatrltoarquiva<lotroCartóriodeRe8istrodeTítuloseDocumcntosda
Comat.ca de Colina, estado dc Sãu Paulo, sob o no 592, nestÊ ato representado pelo scu Diretor Jurídico

RIcÁRDo cEzARml BARBIERI MoNTEIRo DE BARRos. inscrito no CPF n9 360,032.358-02, l.esidente

c domiciliado à Ãv.2!' n" 8(,6, centro, Cidade de l}ârletos-SP, doravante denominado CoNTR^'I.Al)o'

resolvem celebrar o prescntc CONTRAT0 D]'; GESTÂ0, para Â CONTR TAçÃo DE ENTII)ADE DE

DlRErro PRTVADO sEM FINS tUCtUTlVoS, QU^LIFICÂDA C0M0 oRCANIZAçÃO SoCIAL NA ÁRE DE

AI.UAçÂO Dg ATENÇÃO EM SAÚDE, NO Ârr4gtrO Do MUNICíPIO DE TIANGI'Á-CE' PARA A GESI',ÀO'

optiRACIONALtZAçÃO E EXECUÇÂO DA UNI|)ADE Dti PRONTO ÂTENDIMENTO - UPA Z4h, ficando o

cumprimento deste contrato vinculado ao termo do ato que o autorizou' e à proposta da contratada' e

seusânexôsr os quais constituem parte deste instr umento, indePendentementc de sua transcrição.

C0NTRATO DE GESTÃO N" 082e01/2019-SAÚDE

CONTRÁTAEÃO DE ENTIDÁDE DE DIREITO PRIVADO SEM

LUCRÂTIVOS, QuALtFlGÂ-DÀ COMO ORGANITÁçÂO SOCIAL NA ÁRra

DE ATUAçÂO DU ATENQiO EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICiPTO DE

TIANGUA.CE, PARA
^ 

cF§rÃo, oPERACIONAUZAçÂO E EKEcUçÂo DA

CúUSULÁ PRIMEIRÂ - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O presLntre CON'I'RATO DE GnSTÂO rege-se por toda a legislação aplicável, notadarlentc pelos

preceitos rJo direiro público, nas normâs do sistema Único dc SaÍtde, na Lei 8.080/90 (sus), Lei 8.142/90

icesuo ao 5USJ, porraria GM /MS n".2.567,de 25 de noventbro de 2016 (participação complemenrâr da

iniciativa privâdâ nã exêcução dc ações e sen iços de saúde e o crcclenciamento de Prestâdores de

serviços de saúde no sistema unico de saúde - SUS), Lei Federal no 9.í,37 de 15 de maio de 1998' Lei

Municipâl ne.7.149120!9, de 27 de maio de 2019 e alteraçôes posteriores e do Decreto Municipal no

022/21119 do.25 tle iulho de 2019.

1.2. Côflsiderando o Edital de chamamento Público, n.o ool/2019 e o correspondente Ato dc

Homologâção publicado no quadro de avisos da unidade gestola de saírdc inserido nos autos do Processo

Administrativo n.".001/2019 e ainda, no Decreto n.o 027 de 1.9 de agosto dc 2019, que qualificou o

CoNTRATAD0 como Organizaqão Social para os fins ora colimsdos.
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SECRETÁRIÂ DE SAÚDE

CúUSULA ST:GUNDÂ. Do oB,ETo E DÂ FINALIDÂDE

2.1. O presente CONTRATO DE GESTÂ0 tcrn por ôbrcto d opera(ionalização da gestáo e execuçào, pelo

CONTRATADO, das atividades c serviços de saúde a serem desenvolvidos na UNIDADE Dti PRON'I'O

ATENDIMENTO - UPA, localizada; SDO,03. Bairro Fórum, no município de TIANGtJÁ-CE em conformidad
com os padrões rle eficácia c qualidadc descritos no Termo de ReÍerc'ncia e seus arcxos int€grantc d

instrumento, independcntementc de transcriçeo, e llos seguintes anexos:

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAçÔES E DÂS RESPONSABILIDADES DO CONTRÁTADO

3.1. Em cumprimento ao que foi pactuado, cabc ao CONTRÂ'|ADO, além das obrigaçôes constantes

especiÍicações êxplicitadas no Termo de Referência e nos ANEXOS l, II, Ill, lV e daquolas estâbelecidâs na

lêgislação referente ao Sistema Único de Saúde - SUS, federal e municipal que regem a prêsente

contratação e as seguintcs:

3.1.1. Prestâr, à população usuária do Sistema Único de Saúde - SUS, os serviços de saúde quc estão

especificados no ANEX0 I - DESCRIÇÃ0 DOS SERyIÇos;

3.1.2 Dar atendirnento exclusivo aos usuários (lo Sistema Único de Sa(tde - StlS, nos termos da legislação

vigente;

3.1.3. Dispor, por razões de plâneiamento d:rs atividades assistenciais de informaçÕes Sobre o endefeço

de residência dos pa€ientcs que llre forem reterenciados para atendimento nas UPÂS 24 huras,

registÍando o rnunicipio de residência;

3.1.4. Responsabilizar-se pela indenizaçào de danos decorrentes de açào ou omissão voluntáriã ou de

negligência, imperícia ou inlprudêncla, que sua equipe câusâr a pâciêntcs, aos órgàos do Sistema Único de

Saúde - SIJS e terceiros â estes vinculâdos, bem como aos bens públicos móveis e imôveis obictos de

permis€o de uso, assogurando-se o direito de regresso contra o rcsponsável nos casos de dolo ou culpa,

sem pre,uizo da aphcaçâo das demâis sânçôes cabiveis;

3.2, Â responsabilidade de que tratâ o iteDr anterior êstcnde-sê aos casos de danos causados pur falhas

relativâs à prestaçâo de serviços, nos têrmo.s do artigo 14 da Lei n." 8.078, de 11 de setembro de 1990

[Código dc Defesa do Consumidor);

3.3. Zelar pelos trens móveis, imóveis, equipamentos e instalaçôes em conformidade com o disposto nos

respectivos Termos de Permissão de Uso. até sua restituição ao Poder Público, assinr como aplicar os

recurcos financeirus que lhe forem repassados exclusivamente com o prôpósito de atender as definiçôes

constantes ro Termo de Referôncia e dos 
^NEXOS 

ê demais rlisposiçôes deste CONTR^TO DE oliS'IÀO;

3,4, Transferir integraimênte, à CONTRATÁNTE em caso de desqualificação e consequente extinção da

Organizâção Social de Saúde, o patrimônig os legados ou doações que lhe forem destinados, benr como

os excedentes financeiros decorrentes da prestâção de serviços de assistt'ncia à saítde na UNIDrlDti DE

PRONT0 A1'END|M!:NTO - UPA, cuio uso lhe fora permitido;

3.5. Responsabilizar-se integralmente pcla contratação, dispensa e pagamento de pessoâl do

CONTRATAD0, inclusivc pclos encargos sociais e obrigaçôes trabalhistas decorÍe[tes, em obediência aos

prcceitos legais;

Àv. Moiger .fvlorta- 785 - Plardto - CEP: 62.320-0,10
CNPJ: 07.715.178/fl4l-20 - CGF: 06.920 lí'4.1

'liaDgrú. Caüá .. wwrv.ú:rngua.cc.gov.br
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atividades na uNIDADE DE PRONTO ATENDTMENTO - t'PÂ inclusivê pelos encargos fiscais e conrerciais

decorrentes, em obediência aos preceitos legais;

3.7. tltilizar o símbolo e o oome designativo <tu UNIDADE D!: PRON'l'o 
^TUNI)lMlpela designâção "Or-gãnizaçâo Social de Saúde";

3.8. Responsnbilizar-sc por cohrança ind('vi(la faila ao Paciente.rll ao scll rêprescn

empregaclo ou preposto, em razão da exêcüçào dêste CONTRATO DE CIISTÃO,

iN'l'O - LlPt\, segui

3.9. Manter semprê atualizado os lJoletins de Atendimento dos pacieotes. 0 arquivo deverá ser mantido

em meio eletrônico por prazo indeterminado, e em papel por 20 anos;

3.10. Não uülizar e tiêln p€rmitit'que t€rceilos utilizeur o paciellte l,ara fins de experimeuto científico;

3.11. Atonder ôs pacientes com dignidade e respeito, de forma humaniz:da e igualitária primãndo

sempre pela excelência na qualidade da prestaçâo dos s€rviços;

3.12. Manter os pacieotes informados sobre seus direitos e sobre assuotos peÉinente§ aos serviços

prestados;

3.13. Respcital a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviços de saúde, salvo nos

cason^ de iminente perigo de vida ou obrigaçâo legal;

3.14. Garantir a conÍidenclalldade dos dados e informações relatiras aos pacientes;

3.15. Assegurar aos pacientes o dlreito de serenr assistidos, rêligiosâ e espiritualmente, por ministro
representante de qualquer culto religioso;

3.16. Cumprir as normas técnias c diretrizcs opcracionais expedidas pela CONTRÂTANTE, visando

as§egurar a rmiformização e integmção das atividades ora puhli.izadas;

3.17. Elaborar e subflleter à aprovaçâo do Conselho de Adminlstraçáo da Organização Soclâl e

encarninhar à C0NTRATANTE os Relatórlos Gerenciais de Atividades, na forma c prâzos por esta

estabclecidos;

3.18. Disponibilizâr à CONI'RATANTE acesso iírestrito a toda basê de dados e ilrfô nàçôes [ccessárias ao

monitoramento das áreas, obieto do CONTRATO Dn GESTÃO;

3.19. Aprcscntar, ao término de cada exercício ou a qualquer momento, quando a CON'I'Rá'I'ANTE âssim

o detcrminar, Relatório de Cestão pertinente à execuçâo do presente CON1'RA'|'O DE CESTÃO, contendo
comparativos específicos das metâs propostas com os rcsultados alcançados e iniciativâs desenvolvidas
pcla CONTRATÂDÂ;

3.20. AplicaI os recursos tiraDceiros que lhe forem repassados cm estritâ obediência às disposrçôes deste
CON'rRATO Dti GESTÂO e medlante aprovaç.1o do Conselho de Administrdção do MunicÍpio;

3.2L ApresêDtar à CON'[RATAN]'8, por ocãsião da solicitaçâo de parcela mensal do cronoglama dc
descmbolso, a comprovaçâo da execução fÍsica das tnetas;

Ar. ltlorses lúortr 785 - Plsnalto - CÊp: 62-320{Xú --tiangrá , Ccari - s-*rr'.tiengur.<e.gov.br
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SECRETÁRIA D[ SA

3.22. Cumprir as obrigaçôes trabalhistas e previdênciárias, assegurando a guarda dos ór$os de contt'ole,

sendo sua regularidade, condição para a liberação de' parcela do cronograma de desembolso

emcaminhados pam aprovaÉo do (:onselho de Âdministração, e disponibiliá-los semprc que solicitado à

C0NTRA1'ÁN'IE e aos órgâos de controle;

3.24. Aprêsêntar trimestralme[te, à CONTRAT^NTE, para flns de análise da Comiisão prevlsta no caput
ds cláusula Décimâ, relatório parcial pertinente à execuçâo do presente CONTRATO DE CESTÃ0,
contendo comparativos especíÍicos de metas propostas com os resultados alcançados;

3.25. Apresentar iustificativa, iunto à Comissão de A liação pâra os casos de não execução, total ou
parcial, das metas-. previstas no presente instrumento, na forma do disposto na Cláu.sr a Décima,
paÉgnÍos terceiro e quarto deste coNl'RÁTo DE CESTÃO;

3.26. Comunicar por escritô à CONTI{ATANTE qualquer alteração que venha a ser feitã em seu Estatuto
Social e/ou Regttlamento;

3.27. Abrit conta bancária específica, em banco da rede oficial. para fins de movimento dos recursos
oriundos deste coNTRÁTo DE cEsrÃo, os quais somertc podeÉo ser movimentados para pagamento
das despesas pertineutes às metas e atividades prcvistàs neste instrumento;

3.28. Disponibilizar à CoNT[tAl'ÂNTE o acesso aos proietos relativos â experiências inovarioras e exirosas
dc gestão com vistas a intercâmbio de conhecimentos c boas práticas;

3.29. ,'rovidcnciar, periodicãmente, PtiSQUISA DE SATISFAÇÃO com pacientes atendidos;

PaÉgrafo tiníco - O CONTRAIhDO deveÉ definir Plano de Âção especlfico para cunrprimento dessàs
obrigações, assim como mantcr documentos com probatórios de seu cunrprimento na forma de atas,
Íornrulários, documentos fiscals, páginas eletrônlcas, prontuários, relâtórios e/ou banco de dados,
aplicando, quando coubercm, informaçôes comparativas em séries históricas para possibililãr
paranletrizaçâo e evoluçào das açoes.

CúUSULA QUÂRTÁ. DAs oBRIGÂÇÔES

4.1. Com vistâs ao cumprimento deste instnlneDto, compete à CONTRÁTÂNTD:

1. Designar, por meio dc portãria, um gestor do coN'l'RATo parà orientar a C0NTRÁTADA,
acompanhando o desenvolvimento das suas atividades, segundo programa, obletivos e metas dêfinÍdos
no CONTRATO DE GESTÁO e garantindo todo o suporte político-institucional, como representante do
Município, na execução e supervisão deste CONTRATO DE cESTÀO;

2' Monitorar mensalmente e flscalizar, nos termos da legislaçáo pertinente, as atividades do
C0NTRÁTADO, reletives à execução das rnetas destc coNTRATo DE GESTÃ0, benr como veriÍjcar a
nranutênção da capacidade e rlas condições eDquânto entidãrle qualificada como Orgânizaçâo Social de
Saride, para confirmar, mêdiânte emissâo de âtêstado, sc â mêsmâ continua a dispor de srrficiente
capacidade jurídica e nível tócnico-assistencial para a execução do obieto contratual;

3. oriehbr, scmprc quc nccessário às açõcs a serem desenvolvidas, cmitindo notas técnicas durante a sua
êxc'cução e parecêr conclusivo, sobre o cunprimento da prestação rlos serviços prevrstos oeste
CONTRÂTO DE GESTÃO;
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para custear a execuçâo do obieto contratual, de acordo com a SIS'IEMÁTICA DE P^GAMENTO contbrme

ANEXO II;

5. Âssegurar, mediante prévio acompanharnento o cumprimento do cronograma de desembolso dos

recrlrsos financeiro§, pâctnado e constânte deste CONTRAI'0 DE GES'IÀo;

6. Constituir Crrrnissão rle Àcompanhanrento e Avatiáção, colrPôsta por rcpresentântes da

CONTRATANTE que se reuniÉ, trimestralmente, para a av-àliâção do cumprime[to das lnetas e das açôes

relacionadas a este coNTRAT0 conforme ANExO lll - SISTEMÁTICA DE AvAt,lAçÃ0;

7. lnvenBriar e avaliar as condiçôes dos bens móveis e imóveis, que pâra execução desse Contrato de

Gestâo, seia obieto de permissão de direito de uso pelo CONTRÁ'IADO;

8. Prover o CONTRÀ'I'ÂI)O dos recursos rnateriais permanentes e de infraestrutuH necessarios à

consecução das açôes/metas definidas üeste COI,ITRATO fr!l GHSTÃO, inclusive aquelcs indispensiiveis à

manutenção e guarda tlos bens móveis e imóvci§ permitidos em uso-

9. Arcar cunt todos os encatgos e muitas, rle qualquer natureza, seja de natureza tributária,

previdenciária, trabalhista, administrativas, iudiciais e outras que venham a incidir sot!re o

CONTRATADO em virtude de atraso, nas parcelas deste CONTRATO DE GESTÃO

10- Emitir o'fermo de EDcerramento do Contrato, atestando o cumprimento das condições contrdtuais,

pela Comissão dc Acotupanhamento e Ávaliação.

Parágrafo Primeiro - O gestor ou cornissão gcstora indicâda pela CON'IRAT^NTE responsabilizar-se-á

pelos esclarecimentos e informaçôes solicitadas por óÍgâos controladores.

ParágraÍo Segundo - Á CONTRA1ANTE deveÉ encaminhar para o CONTRAI?DO o cronograma de

reüliões trimestrais da Comi.ssão de Acompanhamento e Avaliação a serem realizadas durante a

execuçâo deste CONTRÁTO DE GHSTÂO.

cúusut a eutNTA - Dos RscuRsos FINANCEIRoS

5.1. pela prestação dos serviços obiero desre CoNTRAT0 DE GESTÀ0, espccificados no Anexo l -

DESCRTÇÃO Dos SERVIÇ0S, a CONTRATANTE repassatá ao CONTPdTÁD0, no prazo e condiçô€s

\-- constalltes neste ir§tru lento, e de acortto como ANEXO ll - SISTEMÁTICA D[ PAGAMENTO, a

importância global de R$ 10.266.000,00 (dez milhões duzentos e sessetrta e seis mil reai§)i

Parágrafo Primeiro - A alteração do tnontante constante no "capud' desta Cláusula implicanâ na revisão do

progmma de trabalho e cronograma de desembolso e deverá ser firmada em competente Termo Áditivo.

Parágrafo Seguntlo - As despesas com o presente CONTRATO DE GESTÂO correrão por conta das

scguintes tlotações Orçamentárias: 0602.10.3020181.2,055- gestAo e espansâoda atençâao âmbulatorial

e hospilalar c elemento dc despcsas. 33;50;41,00.

Parágrafo Terceirc - 0s resultados de aplicações no mercado financeiro, dos recursos repassados ao

CONTRATADO, deverão sêr revertidos exclusivamente aos obietivos dêste CONTRATO Dli GUS'IÂO, ou a
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SECRETARIA DE SAÚ

estantlo strjeitos às mesntas .nr,iiçO"a dt prestaçào tle rr.rntas exigitlas para

Par'ágraío Qüarto - A C0N'I'RA'TANTE poderá suspender os repasses dos recürsos destinados a êste
coNTRAl'o DE GEsrÃ0, caso seiam constâtados, por ocasião dos trabarhos de avaliação,
acompanhanrento, mônitoram€nto ou auditorÍa, irregularidados ou desvios na aplicaÉo dos recursos na
fbrma do que determina o artigo 116. parágrafo 3e da Ir:i n" g.666/93 e suas alterações.

I'arágrafo QuiDto 'Âlóm dos recursos Íinanceiros repassados pela CON'I'RATANTE para a exccução rlo
objeto do presente coNTRATo DE GtiSTÃo, outros poderão ser obtidos atravás de reccitas auferidas por
serviços que possam ser Prcstados sern prejuí2o da asslstênciâ à saúde, doações e contribuições de
cntidâdes naciollais e estrangeiras, rendimentos de aplicações financeirâs da organiTáção Social de Saúde
e de outro quc por vcntura csteram disponívcis, ficando-lhc, ainda, facultado contrair empróstimos com
organismo.s nacionais c internacionâis, dcsde que com a clevida aprovação do Conselho de AdministJEçâo
da 0rganizição Social.

crÁusulÂ sExTÂ - DA§ coNDIçõEs DE pÂcAMENTo

6'1 0 Montantê global nrencionado no caput da cláusula Quinta dL'verá ser dcstinado âo custeio das
despcsas estinraclas para o período de 12 (rloze) meses.

l'arágrafo Primeiro - o valor de R$ 10.266,000,00 (dez milhôês e duzentos ê sessenta e seis mil
reais), de que trat" a cláusura Quinra do prese[te coNTRÂT'o DI] GESTÃ0, será repasmtlo ao
coNTR^T^Do mediantc a liberação de 12 (doze) parcelas mensais de R$ 85s.soo,00 (ortocentos e
cinquenta e cinco mll e quiúetos reais), conforme detalhado no ANEXo ll - slsTEMÁTIC^ Dt:
PAGAMENTO, que inrêgra o presenre CONTRÂTO DII cESTÃO.

Panígrafo Seguntlo - Âs parcelas mensais dos rec[rsos serão pâgas eté 0 5! (quinto) dia útil 6o qcla môs,
após o rccêbimênto da documcnbaçâo lnformativa das atividades realizaclas.

CLÁU§ULÀ SÉTIMA - DOS RECURSOS HUMANOS

7 1 o§ ga§tos com romqneração, êncargos trebalhistâs ê vântagens rle qualquef natureiá dos dirigentes eempregado§ do coNTRÂ'lADo, vlnr:tüados a este CONTRATO DE cDsTÃo, não poderão ultrapassar 7096(setenta por cento) das despesas de custeiô previstas neste c0NTRATo DE GEsrÂo, salvo nos casos em
t-rue haia aprovaçào em plano de't'mbarho, em condição divcrsa, por parte do coNTRÂTANTE.

CúUSUI.A OITÂYA . DÁ PERMISSÂO DO DIREITO DE USO E DÁ ÂDMIITISTRAçÂO OOS BUNSPÚBLlcos

81' os bens ntóveis e inóveis, equipamentos e instalaçôes deverão ser obieto de invenuirio e avalieçãopor parte da G0NTRATANTE, para que, rnediante formalização de contrato especíÍico a ser assinado,possam ser cedidos ao coNTtrtÁTADo, a títuto de perrnissão de uso e pelo prazo de vigêncla rio presente.

coNTRATo DE cEsrÀo, cab€ndo ao permissionário mantô-los em perfeito cstado dc coÍrservação e usá-lo-s eiclusivanrentc para os fins previstos neste instfumento

Parágrafo Prlmelro - os beus móveit instalaçóes c equipâmcntos ccdidos orr que venharn a ser cedidosna forma previsrâ no caput desta cláusul4 bem .omo aquores adqurridos pero .,NTRAIADo poderão,
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SECRETÁRIA DE SAÚ

mediante prévia avaliaçào e manifêstÍl autorização da CONTRÁ'|ÂNTE, scr alienados e substituídos por
outros dc igual ou maior valor, condicionado a que os novôs bens int€greln concomitantemcnte, mediante
termo de doaçâô êxpresso, o pâtrimônio do Munic{pio, sob adnlinistração da CONTRATÁNTE.

Parágrafo segundo - Com vistas ao cumprimento desta Cláusula, caberá à CôNTRATANTE:

1. Comunicar ao CONTRATADO as normas e procedimentos lbrmais e operacionais para o controle do
acervo pahjmonial c técrico menrionado no capIt desa Cláusula;

2. Manter, afravés do CONTRATADO sistema informâtizado parâ o controle dos lrens patrimoniâis citâdos
no caput desta Cláusula;

3. Comunicar ao CONTPâTADO. êm tcll)po hábil para o cumprimc[to, os prazos de realização e
encirrninhanrento do itiventsiriu de bens tnóveis e inrór,eis;

4. l;acultâdo àdquirir os bens móveis e imóveis e, tilmbém, rêalizar âs reformas que venham a ser
nt'cessário à execução destê Contrato de Gcstão, podendo ser facultado ao CONTRATÂDO adquirir os bens

a- móveis e imóveis e realizar reformas quando não impachrem pre.iuízo a execução do CONTRÁTo DE
CESTÂo e cumprimentos de suas metas.

Parágrafo Terceiro - Com vistas ao cumprimento desta Cláusula, caberá, ainda, ao CoNTRÁ'IÀD0;

1. Controlar a distribuição, a localizaçâo e o rêmaneiâmento de bcns entre suas unidades;

2. Utilizar e manter sistema inÍbrmatizado de controle dê bens patrimoniais;

3 §ncaminhar ao gestor ou a comissão gestora do CON'I'RÂTO DE CESTÃO, antes dâ última reuniâo da
Comissão de Ácompanhamento e Arraliaçâo, relatór'io do inventario dos bens cedidos e dos adquiridos
com rccursos do CONTRÂTO ,)li GESTÀO.

CI,ÁUSULA NONÂ . DA FI§CÂLIZÀçÃO, DO ÂCOUPÁN}IAMENTO E DA AVÁI,IAçÂO DOS RESULTÂr,OS
Â CONTRATATTITE

9.1. constituird por Portâria um Gerenrc do coNTRA'l'o DE Gt;srÂo e uma comissão de
Ácompanhâmento e Àvaliação, gue serâo responúveis pela liscalização da execução deste CONTRATO DE
GESTÃO, câbendo-lhes a supervisão, o acornpanhamento e a àvaliaçâo do desempenho do CoNTRÀTAD0,

r hldo de acordo com os obletivos e metas constântes deste instrumento e dâs alterações quê por vêntura

- venham a sêr efetuadas no PRO(;RÂMA DE TRÁBALHO.

Parágrafo Primeiro - Â Comissâo de que trata csta Cláusula reunir-se.á, trimestralmente, a tim de
procerler ao acompaohamento e às avaliações pârciais e final do cumprimento das melas estabeleridas
neste CoN'l t(A l 0 llF: GtiS lÃ0.

Parágraío §egundo ' Os critórios para avaliação dos resultados a serem utilizados pela Comissão de
Avaliação estâo contidos no ÀNEXo lll - SISTEMÁTICA Df: AVALIÁÇão, podendo ao longo da execução do
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coúieúnrÊ,iã,r,d;;;ü;"..Tiãiuiil;;ffi Íd.*;;ffi'ó1r.§Êffi ;?iãDEÀvAi.r^ffi ô,
onde dêfíne avaliação e valoração dos desvios nas quantidades das atividades desenvolvidas.

Perágrafo Quârto - Com o atesto do cumprinrento das nretas estabelecidas neste Contrato, emitido pela
CÔmissão de Avaliação, os saldos financeiros remanêscentes poderão ser utilizar.los pela CoNTRATADA
em beneÍicio das unidadcs geridas.

n,ÁUsUtA DÉCIMA . DA PREsTÀÇÂo DE coNTA§ Do coNTRATADo

10'1. Elaborará e apresentaú, à CONTRATANTH, relatórios circunstanciados, trimestralmente ou â
quâlq[êr momento, §empre qüe solicitado, de execução deste CONTRÂT0 DE GESTÃO, comparando â-§
metas propostas com os resultados alcançados, acompanhados dos demonstrativos financc,iros da
adeqrtada ütilizaçào dos recursos públicos, da avaliação da execução do CONTRATO DE fiESl'Âo, das
análises gerenciais cabíveis e de parecer técnico conclusivo sobrc o período cm questão.

Parágrafo Pxmeiro - A C0NTRÂTANTE porlerá exigir, a qualquer tempo, que o CoNTttÁTADo Íorneça
informações mmplementâres e aprêsente o detalhame to dc tópicos constantes do.s relatório^s.

w Parágrafo Segunrlo - Caberá ao CoNTRATÁf,o encaminhar à C0NTRÂ'I'ANTE mÉ'nsalmenre, o retarório
de atendimentos ambulâtorial e hospitrlar realizados para atualização do SisteÍna de tnformações
Hospitalares e Ambulatoriais (Sl H-SUS, SIASUS,I.

cúu§ulA DÉcrMA pRJrlrErnÁ - DA Vtcfr{ctA E DAS ALTERÂÇÕES DO CoNTRÂTO

11'1' 0 preselte C0NTRATO têrá vigência â pãÉir dê 02 dê setembro de z0i9 e se e§tenderá até 1s dc
setembro de 2020, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, ern conformidacle com os
lÍnites da lei, mediânte iustincâuva do ütteresse público, e modificado em confornidadc com as
condiçÕês previstas nâ (:láusula Décima Sétima deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDÁ . DA RE§CISÃO E DAS §ÂNçÔES ADMTNI'TRÁTIVAS

12'1 o presente coNTRATo DE cESTÂo podeú ser rescindido mediante aconlo entre as partes ou,
administrativamente, sem preiuizo das medidas legais cabíveis, nas seguintes hipóteses:

1 se houver descumprimento, ainda que parcial, rias cláusrrlas, do programa, dos obietivos € das nletãs,
decorre't€ da má gestão, curpa, doro ru vioraçâo de lci ou Estâtuto social do CoNTRÁTADO;

\-'2. Não atendhne*to às recomendações da fiscarizaçào, Da rorma da cláusula Décima;

3 Se forem praticados atos llão justiÍicados que ponham em risco a fiel execução do obieto, o alcarce dos
obieüvos, a con'§ecução dos resultados e o curnprimento de metas deÍinidas neste coNTRA.l.o tlE
GU§TÁo;

4 se houver alteraçÔes do E§tâtuto da C0N'I'RATADA que impliquem em modificaçõcs nâs condições de
s^r* quâliÍicâção como organizaçáo social ou na execução do presente coNTRAT. DE GEsr.Ào;

5' se a utilização dos recursos, oriundos deste coNTRATo, estiver cm desacordo com os obieüyos
estâbelecidos no CON].RATO DE GESTÃO;

6. Pela superveniência de norma legal que o !orne formalou materialmente inexequível.
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P*ásr"Ã; P"i-"i";:'A di;ã. rffiffiã;;
o contraditório e a ampla defesa, com rristas à promoção da desqualificação da Organizãçâo Social

Parágrafo segundo - No caso de resclsão administrativa e/ou extinçào, o coNTRÁ'IADo deverá <le

imediato:

1. Devolver âo Patrimônio do Município os bens cujo uso lhe foi permitido de acortlo com a Cláusrrla
Nona;

z. Entregar a CONTRÂTANTI'I os móveis, utoosíliôs e equipamentos artquiridos com os recursos
financeiros repassados através deste CONTRÂTO DE GIiSTÂO;

3. Devolver a CON'I'RATANTE os valores referentes à parte do objeto não executado.

Perágrafo Terceim - 
^ 

rescisâo deste CONTRATo DE GESTÂO pela inexecuÉo das obrigações
estipuladas sujeita a parte inadimplente à indenizaçâo por pêrdas e danos

ParágraÍo Qüarto - Pela inexecução total ou parcial do CONTRATO DE GESTÂO, bem corno o\w cometimento de fa.ltas que ensejeÍn a rescisão do CONTRATO DE (iESTÂO, suieirará o CONTRÁ'IADO,
gârertida a prévia defesa, à mutta de mora de 2% (dois por centoJ descontada sobre o crér1ito
inrediatãmente Posterior a identificaçâo da irregularidade cometida, sem prejulzo da aplicaÉo de outras
sançôes admiristrativas previstas no ArL 87 da l,ei 8.666, rJe 21 de junho de 1993.

Parágrafo Quinto - Hm caso de rescisão unilatêr'al por parte da CONTI.IÂTANTE, que não 6ecorra de má
gestãü, culpa uu dolo da CONI'RÂTÂDA, o Município de Tianguá-Ce arcará com os custos i.elativos à
dispensa do pessoal conÚatado pela organizaçãô parâ execução do obieto deste contrato,
independentemente de indenização a que 0ONTRATADA faça jus.

CUíUSUU OÉctUÂ TERCETRÂ. DA PUBUCTDÂDE

13.1. 0 presente instrumento será publicado pela CONTRÂ'IANTE, em extrato, no Diário Oticial tlo
Município, dentro do pr?zo previsto na legislação em vigor.

cúusulA DÉcIuÁ eUARTÂ - DA DrwLGÁçÃo

l. Placas de identificaçào das UNTDADES DE pRON'IO ATENDIMIiNTO - UpÁS;

2. CâÍtÀzes e/ou outros meios dc divulgaçâo do CONTRA1AD0;

3. Bens patritnoniais adquiridos ou produzidos com recursos dêste CONTRÀTO DE cEsTÂo evidencÍando,
ttos veírulos, o uso exclusivo em serviço, e;

4. Material didático e trabalhos publicados pelo coNTRATÁDo, protluzidos por seu quadro de pessoal,
quando custeados com recunsos deste CONTRA'IO DE GESTÂO.

CúU§ULA DÉCIMA QIJINTA . DAs PRERRoGATIVAS

^t. 
[i"r*" lli",tn. "*

CNPJ: 07.73J.1irl{Xhl-20 - (;Citi. ,ú.920. t64- t _ FüúFxx: 0.8} 367t-»r* lliir-i§ri-- 
U[_

14'1. Em razão do prcsente in§trumento, o CON'IRATADO obriga-se a fazer constar identificações da

\/ 
Prefeitura Municip.ü de TIANGUÁ- secretaria Municipal da saúde - sMS, llos seguintes locâis
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SECRETÁRIA DE SAUD

ís.i. ffio.;d" ii;;;F*lr*çâi,.r*;;i["d* a, cnurnere'oo, iid;iq*rÍ]íóG;;Í;i"il;"
Municipal dc Tianguá conservará a faculdade tle açsumir a execuçâo do PRoGRAMA DE TRÂBAI.HÔ, n:rs
seguintes modalidadcs:

1' Através da coNTtlÁ'IÀNTE, a fim de evitar a desconrjnuidatle da prestação dos serviços de saúde;

2. Por meio dos órgàos competentes, com o iotuito de rcalizar a Íiscalizaçâo fislco financcira das
atiüdades desrc CONTRATO DE cESTÃO.

ctÁusulA DÉctIr{A sExrA - DÂ MoDrFrcAEÃo

16.1. (:om exceção do.seu obieto, este CONTRATO DE GESTÃO poderá ser modificado em quaisquer das
suas cláusulas e ou disposigôes, mediante Tcrrno Âditivo e de comum acordo entre as partes contratantes,
deste que tal ixteresse seia plcviamelte nraniÍestadú por uma das pal'tes, poÍ escl'ito, eru telnpo hábil
para tramitação do refcrido I'ermo, obedecendo à validade deste Instrumcnto.

Parágrafo Primelro - A repactuação, parcial ou total dcste CONTRATO DE CESTÂo, formalizada
mediante'fermo Aditivo é, necesseriamonte, prccedida d€ ,ustificativa da CONTRATANTE e podelá
ocorrer, a qualquer tempo dentro dâ vigência do contrato, para:

1. Adequaçâo do PROGRAMA DE TRABALHO às demandas do sistema de saúde, uomo decorrência de
avaliações específicas de resultados obtidos enr sua execução;

2. Adequaçâo da l,ei Orçamcntária Ânual;

3. Aiuste das metas resultantes de relatórios, pâreceres e reuniões das partes através de Coordenadorla
Supcrvisorâ da Org'anizaçào Soci:ú e a Comissão de Acompanharnento e Avaliação, seBundo ü-dta o

Parágrafo Prlmeiro da Cláusula Décima;

4. Adequação das condiçôês contratuais às novas polÍticas de governo que possam inviabilizar a exêcuçâo
do CONTRAI'O Dti Gt'S1Í0 nas condições originalmcnte pactuadas;

5. Cumprimento dos dissídios cole.tivcs das câtegorias contratadas como pre.stadoras de serviços
essenciâis € corpo Íuncional da instituiçâo;

6. Cumprimento dos reaiustes de preço da-s contas públicas, rlos sewiços c dos materiais necessários à

execução deste CONTRÁTO Dtj GESTÃo.

Parágrafo §egutrdo: nm se tratando do leaitlste anual, ostê sêrá preccdido de autorização prévio do
Chefe do Poder Executlvo e/ou Secrc&írio de Saúdc, tendo corüo base, os Índices previstos e acumulados
no período anual do índice Gcral de Preços do Mercado - IGP-M.

clÁusuLA rrÉclMÂ sú'TtMA - DÂs DrsposlçôEs FINAIs

1. Él vedada a cobrança por serviços médicos ou outÍos complcrnenrares da assistência dcvitla a9
paciente;

2. Sem preiuÍzr-r do acompanhameDto, da fiscalizaçâo e dâ normatividade suplcmentât' excrcida pela
CONTPáTANl'tj sobre a execução do preseDtL' CONTRÁTO DE cESTÀO;
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SECRITÁRIA DE SAÚ

f o õ Nr*üi'Ã6ffi ããffi ôi;;,ôffi ã'" ;il,r. ffi
nacional do sistema Llnico de saúde - sus, decorrente da Lei n." g0g0. de 19 de setembro de 1990 [t,ei
Organica da Saúde), ficando certo que a alteração decorrente de tais competêucias normativas será obieto
de termo aditivo ou de notificaÉo dirigida ao CONTRATAD0.

cLÁUsULÂ DÉCTMA oITAvA. Do ToRo

18-1. Fica eleito o foro de Tianguá, Estado Ce, parâ dirimir quaisquer dúvirlas ou solucionar questões que
nâo possam ser resolvidas administrativamente, renunciando as partes, de logo, a qualquer outro, por
mais privilegiado que seia.

E por estarenr assim iustas e acordadas, Íirmam, as partes, o presente coNTRA.to DE cESTÃo em oz
(duâs, vias dê igual teor e forma e para os meslnos fins de direito e que, depois dc lido e achado
conforme, Yai aasinâdo pclas parte.s e pelas testemunhas abaixo, para que produza seus efeitos iuridicos €
legais.

Tianguá-CE, 0Z de setembro de 2019.

1,41.te,^) Kp -,-ç:.[t *,,
ÂLLITNA I(ÁREN SANTOS

SECREl ARIA M{JNICIPAL D
(:()N'tR^'tANl'

m
RlCA ERI MON'I'EIRO DE BARROS

IN DÊ rrDos E PEsQt.[SAS HUMANTzi\
CONTRATADA
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Testemunhas;

. l{ome da testemunha 1 r*
VRC,

àro "', 
. Jô0. 6'7t'56 /')(L

CPF:Oa} .ob {":}5J d\

1
Nome da testemunha
RG:

.rj
[-t

Àr. Moisús l\íoita. 7Ei - plônsl

CNPJ: 07 73!.178/0(r0l-)0
to - CEP Í,2.11{)-(}i30 Timguá -
- CGF: 0ó.920 ló4-l - FonclFnt

Cearii §.nn.liríguÀ.cc.gov.br
I 88) J6?l-:288 /.36?l-!888
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REPÚBLICA FE'ERATIVA DO BRÂ§L
ESTADO OA PARÂÍBA

CARTóIüO AZE\,'ÉI}o BASTOS
FUNDAÍX) E í688

PRIM ERo REGlsrRo clvll DEI,IÂSCIMENTo EóETos EPEvATtvo DEcAsAMENTGS, tNTRDtÇÕEs ETUTE-AS DA coMARcA DEJoÁo
PEiSOA

Av. hjtácio Pessoa, '1145 Bairro dos Étados 5EO3(!0O, João pe6soa pB

Tel.: (83) 3244-5,10,1 / Fax: (83) 32,1+54ê4
http:/fu,i w w.âzevedobastos.not.br

FnEil: cartorio@azevedobastos.hol,br

DECTJARAÇAO DE SERVI@ tE At TEI\ÍTIC,CÇAO UgrAL

O Bel. Váher Azevêdo de Mrandâ cãvalcanti, OÍicialdo Rirneiro Regisúo Ovildê lüscimentos e óbitos e Rivativo de CasaÍnentos, hterdições e Tutelas
com atribuiçáo de aútenücaÍ e reconheceÍ fktrÉs da ColÍErca de João Fessoa C€pital do Étado da Parâôa, em virtude de Lei, etc...

GCLARO âindâ quê, pârâ OâÍântir trânsFârência e segurança jurÍjicâ de todos os atos ortuhdos da atividâde l,lotarial e Regbt'alno Estado da paraba.
foi in6tituído pela da Lei lf '10.132, de 06 dê hoverÍüro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Clgital de Fi6cafizaÇâo Btraiudicial em todo6 o6 atos
'- 'cta§ e registro, corÍposto de um código único (por exerÍplo: Selo Dgital: 48c12345-x'1)(2) e dêssa foÍrE, cada autentjcação processada pela nossa

1-;irtia potie se. veiiíisàda e coiiÍiiiiEric tdúas vezes qucirio íoi iieúessáiiu aiiavés dú siiE (iu -r.iirúiiúi rle iuÉtça do Êtarlo Íia pa.aàa, Eiillcieço
ht$s://coÍregedoria.thb.irs.br/s elo-digitau.

A autenticação digital do docurÍlento faz provâ de que, ns dsts e hora em que ela Íoi rêalizada, a e[pÍesa hstituto de Estudos e Êsquisss l-bnEniza
linha posse de um documento com a6 rEslrtals caracterhücaÊ que forâtn reproduzidas na cópia autenticada, sendo da erpresã h6tifuto de E6fudos e
ftsquisas l-furÍBnüa a responsabilidade, única e excfusiva, pela idoneidade do docurnento apresentado ã este Cartório.

Nesse sêntldo, decl3ro que a hsttlla de Étudos e FeEqu!ÊaE l-IBaniza asstrhiu, ho. terllEs do aitgô E', s1", do Dêcreto r" 1O.218!2A2D, qre
regulamentou o artigo 3", incbo x, da Lei Federal n'13.874/2019 e o artigo 2'-A da Lei Federal 12.682Do12, a responsabilidade pelo processo de
digilâlizEção dos docunEntos fbicos, garanündo perante este CartóÍio e tercekos, s sua autori8 e integ.klade.

De acoÍdo com o dhposto no artigo 2".4, §7', da Lei Federal n' 12.682/2012, o docurnento em anexo, identificado hdividualÍrEnte em cada Sdigo de
Autehticação tlgital' ou nã reÍerida sequênciá, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro rÍÉio Ísico.

Esta mLÂRAÇAo ÍoierÍitida em í01031202í 06:50:29 (hora locaÍ) abavés do sisterÍÉ de autenticaçáo digital do Ca.tório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1o, l0' e s eus §§ 1" e 2" da lrP 22ool2001 , como tâEôem, o docu Ephto elebôhico eutentic ado conrendo o c€rtíicado Doital do titulâr do
cartório Azevêdo Bastos, poderá seÍ solicitado diretarnente a erÍpresa hsütuto de Estudos e Pesquisas l-l.rÍyEniza ou ao cartório pelo endereço de e-rÍEil
autentica@azêvedobasto§.not.br Para inÍorrnaçóês lyEis dêtalhadaô deste ato, acessê o site htFs://autdigital.azevêdobastos.not.br ê inforrE o código
de Autêhticação Dgital

Esta Oeclaração é valda por tempo indetêrhlnãdo e está dbpontuelpars consulta eln nosso site.

rCé'tqo dê Autênlicêção gg hâl: 1 54C3C5932í 58e91rt-ôB:í3=.1 a .t54C3OSO3Z1SSS-o14s8it3".!1

'L1-- laçóes Vigênlês: Lei Federal n" 8.935/94, Lei Federal n' 10.106/2002, Medida Ftovbória ho 2200/2001, Lei Fedêral ho 13.í OSDO1 S, Lei &tadual
no 8.72í12008, LeiEstadualno 10.í3212013, RovinEnto reJ N 003/201,t e kovinEnto CNJ N 100n020.

O reÍerido é veÍdade, dou té.

CHAVE IICITAL
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QUÂRTO ADITwO DO CONTRATO DE GESTÃO Ne O8Z9O1/2O19'SAUDE

4§ TERi{O DE ÁDITWO DO COI|TRATO CFLEBRADO
pst o uuNtcíPto or rrercuÁ7cE armvÉs oe
sEcRETÁrul or slúor oo uurtdpto E A EDTPRESA

rHsrrruro DE B§rIrDcs E PESQrJtSltsltuuÂNIzÀ

A pREFEiflrnA MT,NICXPAL or U1ICUÁ BSTADO OO CrenÁ, pessoa lurÍdica de direito

público interno. iru;c-ira no cNPl sob o np 07.735.17810'001-20, com sede na Âvenida Moises

i-{cie, 7SS - Piar,alic - Tiangr'rá,/(f,26'3vés da SECRETARIA DE §AÚOE, neste eto rcprêsentada

pelo óecretario a sr REIAúEY VIEIRA DE LIMÂ, dora nte denominada GoNTRATÀNTE e de

àutro lado o INgglruTO DE ESTUDoS E PESQ11;SAS IilrilÂNIZÀ INSCRITA NO CNP!:

z7.4so.ssa/ooa1-12, RUA DR OSCÁR GOES CONRÂDO, N" 586, BAIRRO CENTRO, CIDADE

coLINA / §P, nuste aro representada pelo seu DIRETOR JURÍDICO, senhor RJCÂRDO CEZIIRETI

BÁRBIEIi: MONTEIIIo ,E BARROS, 
-CPF.: 

360.032.358-02, de agora em diante denominado

CO11aRAT.{DCr, CSNTRÁ"êJA, tenào em ústa o CHAMAMENTO PtitsLlCO Nc 00U2019,

resolvem celebr ar r, prescnte TERMO ADITM, conforme o disposto nas cláusulas sêgÚntes:

CúUST'LÁ PRITTEIRÁ . DO FUNDAITIENTO LEGAI,

1.1. Fundamenta-se este Termo de Adidvo no ÁrL 57, II, da Lei Federal Nc 8,666/93, dterada e

consoiidari,a e ainda Da Ciáusuia Décima PriBeirâ do ConU*ato Origiual Ú!.0429$1/2O19'SAÚDB'

cúusulA s§çuFiir{. - DO OBJETO E DAVIGÊNCIA
2,1. O Obier$ ilcii.i ii, d a COIíTR.ATAÇÃO DE_ EMIDADE DE DIREITO PRMDO SEM FINS

LUCRATMO$ QUALIFICÂilÂ COMO ORGÁNIZAçÃO SOCIAL NA ÁREÂ-DE A1'T'AçÃO DE ATEN-çÃO

uú-iiiina, r'io Àrj::r'ro Do MirliicÍPlo DE TIÁNGUÁ PARÁA cEsTÃo, oPERAcIoNALIzAçAoE

EXECUçÂO DA UNIT,ÂDE Í]E PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H.

2.2. O vresente Terhic Aditiv<r te;Íi como obieto a prorogaçâo por 12 (doze) lne§ê§ do prazo da

VIGEN'CIÁ. e EXHCI-{ç.ÁO dos serviços, que passaÉ a úgorar a partr da assinaura dêste adidvo.

2.3. A vigência sr: riü].á ã par'ri;: Ce 15 de setembro de 2021até 15 de sêtêDbro de 2O22'

conforrneãeurau,Ia .:i::; rertiços de responsabilldade da secretaria de Saúde'

cúusut.À TEF.{sl}iÂ- BA }U§TISICATIVÂ
3.1. A Pronog,açAc (:ontrâluâl ó urna prerrogativa da ÀdministraÉo Pública, que_poderá udliá'la
quando resfa_lCala legaimsnte, fato este, óbüo, no ceso em te[e. São dois os motivos

preponderantes,, eútiÊ outrr;s; i) iiriÍnêiro consiste na inconvenlênda da suspensío das adúdades

àe interesse públi.:;,,, prlienieni?s de serviços plesados de modo contínuo; o segundo é a
preüsibihde,)-. i,; L.:,-ui5os crç:rinentários. Em princípio, qualquer que seil a distribuiflo de

verbas no orçamento aouai, com ceftezâ, irão existir recursos para efedrração destes serviços.

3.2 - A prorrog;lnil,riarLe d3 .ôrdJ,ato em pauta, não só está assegurada pelo dispooto no inciso II,

do art57, da iri dr :;ritâçies vigente, como pela sua prevlsibilidade no iDsuumento convocatório

e contrâtilal
3.3 - Considelarrd,-i r.: ;xc*iência rla qualldade do serviço que vem sendo prestado ao Munlcípio
combinado cr;ii-r r.r irincíIic d.:r gconomicidadq a COMRATÁNTE resolve prormgar o referido

contrair Por lg.;Ji p
em decorrência d;t
trabalhos.

iíodo, pre;r :,-'{âod-o, desse modo, a suprcmacia do interesse público, e atnda

lece:si<iagle Íie tat seíiiço, que se faz necessário pam a condn dos

Av. Moi!'es l.{ri.á" 7
C{Pl: e?."'t5 .'-

rir. ". 'lr r;, ilâcid{. . CÉl: É2327 -335 - Tlangú - Ce3É - srvlÚúgra'GGl3v.br
?e/írrr^,-.'I' - íGí e6.920.1í7--1. - Fone/Fa* (88) 3ó71'2,,'&, I1671'22Ú I
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com efeito, essa disposiso conmoral encon§? @rrc§pondên ía no arügo 57, tl, da Iá ne

8.666/93, in vertris:
drt 5?, A itumção dos conazbs tqtutos por e lrlt ficaú adsatu à
igêncio dos rxpecüws ctfiltos orçamenffios' al;ceto quanto aos

relatiws
f...1
lI ' à prestação de servtços a *nem exleafiados de lorma conúnua' que

poderdot1jrasuailumçdoprcnogadaportgaalsesuce§§il'osperíodos
com vistas à obtenção ile peços e @ndiçõeE mols vanalosos para a

ttlministtaçãq timitada a §e§sen& mess; (Re/ração tloda pla l*t no
t: ..ro )^ l OOQ1
||,\Ú, !' l.2v)t

Sendo portanto, cabír'ei a lrrtrrrogação do mesmo.

cr;íusur-e Quanrr;, - DA DOTÁ';ÃO oRçá"tíH{rÁRIA
4.1. As despesa§ decorreütes cla' r.ontratação_correÉo por conta das Dotações orçamentárias:

0602.10.30i.0181..2.í:sz - CESTÁ.il E ExPANSÃO DA ATENçÃO ÂMBt IÂTORIÁL E HOSPITA1ÂR'

MÁC e 0601 i(i 12:a 30u;' 2.C44 Gestão administraü!"a da secretaria de saúde'Elemento de

Despesa: 3.3.90.39.C0 - Outros Sepiços de Terceiros Pessoa fur{dica. roNTE DE RECIIRSOS:

Transferências do SllS 8!ccc' de Custeio e Recurso Própr{o.

TIÂNGUÁ-CE, 15 de setembro de 2a21.

RJOlnDO MONTEIRODE
BARROS, Nc 360.032.358-02

TNSTITUTO DE ESTUDO§ E PBSQInSAS Ht UÂlIlZA
CNPI: 27.450.038/0001'12

COI{TLATÁDO

02.

Nome:
cPr/MF

cúusüLÀ ítutF;T(! - iiri§ I)ísFo;3IçÕEs FINAIS

5.1 - Com as altera;5es constar,tes das Cláusulas anteriores, ficam rdffcadas Odas as deuuis

Cláusulas e cor:riiÇaieí do Coxfrats original e seus respectivos termos adiüvos, de acordo om a lei
nc 8.666/93,

RqARI,EYVIEi IIÀ DE LIMA
SECRETÂRIS DE SÁUDE

COff-fRA'ú"ÀrdTE

Teste:nunha-s:

01.

Nome:
CPF/MF:

Av. Moises |4. i".:r, 78§ - Nenê Plácido - CEPI 62.327-395 - fiangú - CeaÉ - wwrr,tlengua.ce4ov.br
CNFI: 07.:'35.Uíil0001-20 - CGF: 06'920.167-1 - Fotr /Fa (8gJ 3671'2284 I tô7A'2;18
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.:J'r.r'.TO DE PUBIICAçÃO DO QUARTOÁDrTryO

Â SECRETARIA DE SAÚUE cio Iúunicípio de Tianguá-CE, torna público o erftrato do Quarto
Aditivo ao conrraro Hs o82901/2019-sAÚDE, decorrente do CIIÁ,IIÂMENTO PÚBUCO Ne

OOI/?,O79, cu;o obiet,r é a C0NTRÁTAçAO DE ENTIDADE DE DIRETTO PRMDO SEM FINS

LUCRATMS, ,.'irA.,iii1tr^ C[)MO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAçÃO DE

ATENÇÂ0 EM SÀÚi.,E, NO ÂMBfrO DO MUNrcíprO Dri TIANGUÁ, PÁRA A GESTÃO,

OPERACIONALIZAÇII.] E EXECUÇÀC DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H,

obedeceniio às rcrrn;,1 iíciiica.; pertinentes e aos critérios e parâmeüos tecnicos de qualidade

estabelecidos n+ ,:i!!al i. sâris ânexos. CONTRÁ,TA"II{TE: SECRETARIA DE SAÚDE DO

MUNICÍPIO. CONTRÀTáDÂ: rNS'U?iiTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA PRÂjZO DE

EXECUÇÂO: 1" :J:1)"(.11r', ri:i::Es. í'RAZO DE VIGÊNCIÂ: 15 DE SETEMBRO DE 2021 Â 15 DE

SETEMBRO DE zir,l.l. ÂSSINÁ PELA CONTRATÁDA: RICARDO CEZARETI BÂRBIERI
MONTEIRO DE BhRB lS. ASSINÂ PEIá CONTRÁTAI{TE: REIARLEY VIETRA DE LIMA.

Tianguá-CE, L5 ije seilrbro de 2021.

FLS

NU tÀo9É
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t

Áv. Moises Moitr.785 - Nenê Plácido
CNi'l: t7./35-I:,tJ/ü101-20 " CGF

- CEP, 62327-335 - Tianguá - Ceará - www.rl'ngn. cG gov.br
:06.92o.76?-t - Fo\e/Fa* (88) 367,-22AA / 967r.22§ I
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ÍiEIARLEY VIEIRA DE LIMA
§ECRETÁRIO DE SAÚDE



EPÍ€+eitura (i(? .?

ilâ*qHa

Cerdâcamos qü! ü e;iiiatú do quaúo termo de ^a^Ci$l,o ao Confato Hc í,g2901r/ZO1g-sAúDB
decorrenre dcr cEral§ÁMENTo púBtlco Ne oouzf,rg, cuio ob,eto é a coNTRÂTÂçÁo DE
ENTIDADE DE DIREI]'O PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUAIIFICADA COMO ORGANIZAçÃO
SOCIAI, NA ÁRgA O; ATUÁÇÀO DE ATENçÃO EM SAÚDE NO ÂUBITO DO MUNICÍPIO DE
TIANGUÁ, PÁi.Â Á i'E§úO, OI}ERÁCIONALIZAçAO E EXECUçÃO DA UNIDADE DE PRO*,O
ATENDIMT']NT0 - tiph'z4r:,, foi afixado no flanerógrafo desta prefeiEra Munidpal, no dia 1s de
setêmbro de 2C21, ccnfornie eslabelece a legislaçâo em úgor.

Tiaaguá-CE, 15 de s€tcmbro d,e 2ü?1.

t EJARLEY VIEIRÂ DE LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Av. Moise5 Moià,'iiJs - Nenê Plácldo - CEp 62.327-33
4
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TERMO DE ENCERRAMENTO

Certifico e dou fé que, nesta data estamos encerrando o rol de documentos

PATA CHAMAMENTO PUBLICO DE QUALIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL

DE SAÚDE - No O3l2O22 no âmbito do município de UNIAO DA VITORIA/PR'

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 1OO/2022.
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MACHADO
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i, RG no 43.918.

digitalpor
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Colina, 02 de junho de 2022


