
ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO
FRANCISCO DO CONDE

EXERCICIO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO NO'I350

lecursos: Rec de lmpostos e Transf de lmpostos - S

DATA: 15/07/2020

ORçAMENTÁRIO

CrEdOr: 3,16 INST DE ASSIST À SAUDE E PROMOÇÁO SOCIAL - PROVIDÂ

Ôrgão: 06 . SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE

Undâde 06.30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcionâ|. 10.122 OOO3 - Desenvolvimento Rural e MeioAmbiente

Projeto/Ativldade6276'AÇÔESDEENFRENTAMENToEMERGÊNCIADESAÚoEPÚBLlcADEl
Elemento: 3 3 90 39.OO.0O.OO OO . Outros Sêrviços de ÍerceiÍos - Pessoa Jurídrca

Rêculsos valoÍ

600.000,00
Conta
63232

Banco
BB - 13.38s-x -REc PRÔPRlos (FTR 2)

Banco
BB - 13.385-x -REc PRóPR|os {FTR 2)

Recursos Valor

600.000,00
Conte
63232



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIqrI'E SÃO FRANCISCO DO CONDE
Relatóno de Comprovante de Abeíura de Processos

Eiltaaêoi.sao-e§ -agJelatgria
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N[]nrci:. do Prccesso:

ilL'merc do documento:

9en3Íc,áno:

S-maJ

Lôcai dá píolocoiizaÇâo

-ai!Ji\:ic;

SúÍnula.

ooo317612020

1 . PAGAMENTOS

651 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . SESAU,

10294 - TNSTTTUTO DE ASSrSÍÊNCIA À SAÚDE E PROMOÇÃO

Núm6ro único: M40.08G.T40.53

Número do protocolo: 4685.4

CPF/CNPJ do requêrente

CPF/CNPJ do beneficiário

Baino:

Condomínio

CêlulaÍ

Município:

Notícádo por Eflâil

O21,O05.OOO. SESAU- OIRETORIA ADMINISTRATIVA

021,OO5.OOO, SESAU. DIRETORIA ADMINISTFÁÍIVA

Jor,sôn Teixetâ de Jêsús Atualmente com: Jobson Íeixeira de Jêsus

N;o anaiisado Em trâmite: Não ProcedéncE: lnteÍnâ Pnoridede: Normãl

14l07l2AZA 15 46 Previsto paíâr Concluido em:

REFERE,SE AO PAGAMENTO OA NOTA FISCAL N" 2020123, EM NOME OO INSTITUÍO DE ASSISÍÊNC|A À SAÚDE E
PROMOÇÂO SOCTAL - PROVTDA, NO VALOR DE R$ 1.OOO.OOO,OO (UM M|LHÃO DE REÂ|S), FRENTE AO 60 (SEXTO)
AOITIVO AO CONTRÂTO DE GESTÁO N'001,/2017,

REFERE.SE AO CUSTEIO DÁS MEDIDAS ADOTADAS DE ENFRENÍAMENÍO Á OISSEMINAÇÃO DO CORONAVIRUS, BEM
COMO, CCN-!.RAIAÇÀO DE PESSOAL, MÉDICo, LEITOS. EPTS E oEMAIs, coNFoRME PRocEsso ADMINIsTRATIvo N.
14141202A.

vÂLcR A SÉR PAGO RS 600.000,00 (SETSCENTOS MrL REA|S)

l_1 "
Jobson Í a de Jesus

(Pio 0 po4
SECRETARIA MUNICIPÀL DE SAUDE. SESAU

(Requerente)

I

Sistemar Prolocolo Fly / Usuáno: JoLinho / Retatóflo de CompÍovante de Aberluía de PÍocessos

Hora:15:46:08



16t07 t2020 htlps://aapjd.bb.com.brlapí-ap,.web/index.html?v=2. 1 9.0

7s/67/2o2e - EANCO Do BRÂSIL - 76t07t53
4377U577 SEGUNDA VIÂ OOO3

COttPROVÂNTE DE TRÁ}ISFEREI{CIÁ

DE CONÍÂ CORRENTE P/ CONTA CORREI{TE

CLIENTE: P}15FC-FUNDO tt DE SAUDE-RP
AGENCIÂ: 4577-2 CoflTÂ: 13.385-X

DATA OÂ TRAiISFERENCIÂ IS/O7 /2O2O
NR. DOCUi'TENTO S52.a66.àOO.LO3.OO4
VALoR TOTÂL 60a.00g,00
*****+ TRA SFERIoO PÂRÂ:

CLIENTE: INSTITUTo - PRoVIDA
AGENCIA: 2866-5 CONTÂ: 7O3,OO4-1
NR. DoCUT.IENTO 554.577 ,g6o,Ot3,las

NR.ÀUTENTICÂCÂO c.? 64. c96. 4D7 . F 

^7. 
É7 4

https/aapjd.bb.com.br/apf-apfweb/index html?v=2. 1 9.0 6/9



ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO DO CONDE

Data.

N da Ordem

Parcial

15107 t2020

1557

ORDEM DE PAGAMENTO

Órgào: 06

lJnidade: 06.30

Funcional: 10.122.0003

Projelo/Atividade: 6.276

Elemenlo: 3.3.90 39.00 00.00.00

Sub-Elementoi 3.3.90 39.99.oO.OO.OO.OOO2

Fonle: 0002

, SECRETARIA MUNICIPAL DÉ SAÚDE

. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

. SAÚDE EM AÇÃO

. AÇÓES DE ENFRENTAi'ENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIO

- Outros Serviços de TeÍceiros - Pessoa Jurídica

- Outros SêNiços de Terc€iros - Pessoa Juridica

- Rec de lmpostos e TransÍ de lmpostos - Saúde 15%

Número do empenho

Valor do empenho :

Valor anulado :

Toral(A):

528

1.000 000,00

0,00

1.000.000.00

Pagamenlos anlerioÍes

Vâlor da ordem l

ValorAnulado.

Íolal (B):
Saldo(A-B)

0,00

600.000,00

000
600.000,00

400.000,00

CredoÍ:

Endereço

C N,P J i

346 |NST DE ASSTST À SAUOE E PROÍ{OçÃO SOCIAL - PROVIDA

RUA 1" DE ABRIL 74,3"ANDAR CidAdE: SALVADOR

07-466-228|000 1-10 lnscr'Esl./ldenl. ProÍ.:

UF, BA

EspecificaÉo:

DESTINADo A oPÉRAcIoNALIDADE E EXECUCAO DAS ACÔES E SERVIÇOS DE SAÚOE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA OUÉ ASSEGURE

ASSTSTENCTA UNTVERSAL A popULAÇÁO DE SÃO FRANCTSCO DO CONÓE/BA NO HOSPITAL DOCENÍE CELIAALMEIDA LIMA. 6o TERMO ADITIVO

NOTA FTSCAL N 2020í23
PROCESSO N 3í76/2020

Fonle de recuÍsos : Vinculados Totalgeral 600 000.00

Fica aulorizado o pagamenlo de 600.000,00 (seiscentos mil reais)

Desconlos

Totalde descontos

Liquido a pâgar

0.00

600.000,00

Recursos
Conta

63232

Banco

BB - 13.385,X -REC PRÔPRIOS (FTR 2)

Cheque/Docto Valoí

600.000.00

O pÍocesso Íor pago conÍorme autorizaÉo

Oala 1510712020

Rita Maria o SocoíÍo

DiÍeloíâ Financeira



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO DO CONDE

Dala:

N. da Ordem

Parciâl

1510712020

1557120

AUTORIZAçÃO DE PAGAMENTO

Órgao 06

Unidade: 06.30

Funcionali 10.122.0003

Projeto/Alividade 6.276

Elemenlo: 3.3.90.39.00.00.00.00

S,rb-Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00.0002

Fonte: 0002

. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

. FUNOO MUNICIPAL DE SAÚDE

, SAÚDE EM AÇÃO

. AÇÔES DE ENFRENIAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORÍÀNCIA INTERNACIOI.

. Oulros Serviços de TerceiÍos - Pessoa Jurídicá

- Outros Servrços de Terceiros - Pessoa Jurídicâ

- Rec de lmposlos e Transf de lmpostos - Saúde 15%

Número do empenho

Vâlor do empenho .

Valor anulado:
Total(A):

528

1.000.000,00

0,00

1.000.000.00

Pagamenlos anleriores

Valor da oÍdem :

ValorAnulado:

Total(B):
Saldo(A-B):

0.00

600.000,00

0,00

600.000,00

400.000,00

Credor:

Endereço

C, N.PJ, i

3/T6 INST DE ASSIST À SAUOE E PROMOçÃO SOCIAL - PROVIOA

RUA 1" DEABRIL. 74.3oANDAR Cidade: SALVADOR

07-466'228/0001- 10 lnscÍ.Est./ldent. Prof.:

UF: BA

EspecificaÉo:

DESTINADO A OpERACTONALTOADE E ExECUCAO OAS ACÔES E SERvrÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORÂS/DlA OUE ASSEGURE ASSISTENCIA

UNTvERSALA pOpULAÇÃO DE SÁo FRANCTSCO DO CONDúBA NO BOSPTTAL DOCENTE CÉLIAALMEIDA LIMA. 6' rERMo ADITIVO
NOTA FISCAL N 2020123
PROCESSO N 3176/2020

Fonle de ÍecuÍsos : Vinculados Totalgeral 600 000.00

Frca autorizado o pagamenlo de 600.000,00 (seiscenlos mil reais)

Descontos

Tolalde descontos

Liquido a pagâr

0.00

600.000,00

Aulorizo o pagamenlo dessê píocesso

Oala:1510712020

Eleuan alcáo da Santos

SecÍetária de Saúde



ESTADO DA BAHIA

FUfrDo MUNICIPAL DE SAUDE SAo FRANCISCO oO CONDE

Dalâ 15107 t2020

LrouroAçÃo N. í556

órg ão:

Unidâde:

Funcional:

Projeto/Atividade:

Elemenlo:

SLP-Elemenlo

Fonte de recuÍsos

Código reduzrdo:

06

06.30

10122.0003

6.276

3 3.90 39.99.00.00.00.0002

33903999000000

0002 , 20

000197

, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- SAÚDE Erlr AçÁO
. AÇÓES DE ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDÉ PÚBLICA DE II,4PORÍÀNCIA INTERNACI

- Outros Serviços de TêÍceiros 'Pessoa Juridrcá

- Oulros SêNiÇos de Terceiros - Pêssoa Juridicá

- Receitâs de lmpostos e Translerências de lmposlos _ 15% SaÚde

NúmeÍo do empenho

Valor do empenho :

VâlorAnulado:

Torál(A):

528120

1.000.000 00

0.00

1.000.000,00

LrquidâÇões AnleaoÍes

Vâlor da liquidaçâo

Valor Anulado:

Torar (8):

Sãldo (A - B)

0,00

600.000,00

000
600.000.00

400 000,00

Credor:

Endêreç!

C.N.P,J,,

346 |NST DE ASSTST À SAUOE E PROiTOçÃO SOCIAL - PROVIOA

RUA 1. DE ABRIL, 74, 3OANDAR CidâdE] SALVADOR

07-466-228/0001-10 lnscr'Esl./ldent ProÍ.; UF: BA

EspeciÍicaÉo: 1

DESTINADo A oPÊRACIoNALIoADE E EXECUCAO DAS ACÔES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORÁS/DIA OUE ASSEGURE

ASSTSTENCTA UNTVERSAL A pOpULAÇÁO DE SÃO FRÁNCTSCO DO CONÓE/BA NO HOSPITAL DOCENTE CÉLlA ALMETDA LIMA 6'TERMO ADITIVO

NOTA FTSCAL N 2020í23
PROCESSO N 3176/2020

LiquidaÉo

Fica liquidada a importânoa de 600.000,00 (seiscenlos milreais)

DECLAR.AçÃO

Dêclaramos quê os mâtenais foram recebíclos e/ou servrÇos preslados

Dala '. 1510712020

A despesa íoi devidementê hquidada, podendo sêÍ pâga

Data : 1510712020



ESTADO DA BAHIA
FUúDo MüNrcrpAL DE sAUoE sAo FRANcrsco oo coNoE
Nota de Empenho

c.N.P.J 1 2.773.821/0001-40

Município: São Francisco do Conde - Ba

Data

Nô do empenho
Global

10t0712420

s28120

órgão:

Unidâde:

Fu!cional:

Proielo/Atividade

Elemenlo:

CóCigo reduzido:

06

06.30

10.122.0003

6.276

3.3.90.39.99.00.00.00.0002

000197

- SEcRETARTA MUNtctPAL DE sAúDE
. FUNDo MUNICIPAL DE SAÚDE

- SAúDE EÀ4 AÇÃo

- AÇÕES DE ENFRENTAI4ENÍo EMERGÊNcrA DE sAúDE púBLtcA DE tÀ,4poRTÂNCtA TNTERNAC

- Outros SêrviÇos de Terceiros - Pessoa Jurídica

DotaÉo lnicial:

Suplêmêntaçôês

Anulaçôes:

Total (A):

0,00

1.400.000,00

91.500,00

1.308.500,00

Empenhos anterioÍes

Valor do empenho :

VâlorAnulado'

Total(B):

170.227 ,87

1.000.000 00

0,00

1.170.227 ,87

Saldo(A-B) 138.272.13

credor: 346 tNsT oE asstsÍ À sAUoE E PRoiroÇÃo soclaL - PRovloa
Endereço: RUA 1o DE ABRIL. 74, 3'ANDAR Cidadei SALVADOR

C-N.PJ.: 07-466-228/0001-10 lnscr.Est-/ldent.Prof.

Bânco: Agênciai

Conta Correnlei

UF: BA

Fone

Fax:

EspecifcaÉo: í
pELA DESPESA EMpENHADA DESTNADo A opERÂcroNALrDADE E ÉxEcucAo DAS AcóEs E sERVtÇos DE sAúDE EM REGt[4E DE 24
HoRAS/DIA ouE ASSEGURE AssrsrENcrA UNTvERSAL A popuLAÇÀo DE sÃo FRANctsco Do coNDE/BA No HosPlrAL DocENTE cELIA
ALMEIoA LrMA.coNcoRRÊNctA púBLtcA N" 001/20r 7 coNTRATo ó0i /20't 7. TERMo ADrrvo r , [ , l, tv, v, vt. vrGÊNclA oE 05 DE JUNHo 2019

A Os DE JUNHO DE 2020. ALTERANDO O VALOR GLOBAL R$ 27.858.348,88( VrNTE E SETE MILHOES, OTTOCENTOS E CINOUENTA E OlÍO MlL,
TREZENTOS E OUARENTA E OITO REÂIS E OITENTA E OITO CENTAVOS),

Fonte dê Íêcursos : Vinculados Totalgeral 1.000.000.00

Fica empenhadâ a importância de '1.000.000,00 (um milhão de rears)

Fundâmênto legal

Modal. licitaÉo :

Contrato:

001t17cP

ConcorÍência p/ Compras e Serviços

001/2017-CG

NúmeÍo:001/17CP

Data

Data

Data

31t15t2017

31tO5t2017

07 t06t2017

Aulorizo o empenho dessa despesa

Oald: 10107 12020

Eleuzinâ alcao da va Santos

Essa despêsa foiempênhada em crédito próprio

Oala:1010712020

Secretáriâ de Saúde



TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIÂ

Certidão Negativa

Número : 202007 1407 466221 5 4l5l

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia CERTIFICA que, até a presente data, NÀO
coNSTA em TNSTITUTO DE ASSISTÊNCrA À SAÚDE E PROMOÇÃO SOCTAL - PROVTDA,
CNPJ N.'07.466.22810001-10. registro de Tomada de Contas Especial, Prestação de Contas ou Tomada de

Contas lrregular'.

ObsenaÇões

. Ceíidão expedidâ g,atuitamenle, através da Inremet;

. A consulta para a emissão desta certidão foi efeluada nos registros do Cadastro de ContÀs Julgadas lrregulâres do Sistema de CotrtÍole de
Contas do TCM-BA, excluidos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por paíe desre
Tribunalt

. { informaçào do n'do CNPJ acima é de responsabihdade do solicilante dá Cenidào, devendo a tirularidade ser confenda pelo interessado e

destinatário;
. A autenticrdade desta cenidâo poderá ser verificada nâ página do Tnbunal de Contas dos Municípios do Esrado da Bahia

(www-tcm.ba.go\ .br), atraves do número da ccnrdão e do número do CNPJ;
. Cenidào emiiida às ( I 5h4l ) do dia l4107/2020, com validade de 30 (tiDta) dias a conrar da sua eÍnissão.

T
À autenticidade dcsla cenidào poderá
ser venllcada na página do Tdbunâl de

CoEtâs dos Municipros do Estado da

Bahia (w\\.w.tcm.ba gov.br), afiaves do

número da ceíidão e do número do

CNPJ

MaL 65.072'

q [o?tPn

!'los

(.+:
S. EsTllel
5ÉSAÚ

t

Salvador. Bahiâ, 14/07/2020
EndeÍcço: ÂveDida '1. n"495, Ed Cons. Joaqurm Bâhstâ Neves,

Centro Admrnl§trarvo dá Búia - CAB, CEP:41.745{02, SâlvâdoÍ, Búia

n FI



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONOE

Praça dâ lndependêncie, s/n
cNPJ - 13.830.823/0001-96

Ofício no 123/2O2O/GA[/SE,S U
§ão Francisco do Conde, 14 de julho d.e 2O2O

Ão
fundo Municipal da Saúde

Prezado Serüor,

Cumprimentando-o, valho-me do presenle paÍa solicitaÍ a Vossa

Serüoria a Iiqüdação da Nota Fiscal no 2O2O123, em nome do Instituto de

Ãssistência à Vida e Promoção Social - PROVIDÃ, que tem como valor total

R$ I.000.000,00 (um milhão de reais), referente à parcela do 6" (seío)

aditivo ao contrato de gestão n" OOI/2O17.

Posto isto, solicitarnos o pagamento de R$ 600.000,00 (seiscentos mil

reais), referentes ao pagamento de custeio de pessoal, médicos, insumos,

para suprir os custos realizados em razão da pandemia, corúorme autos do

Processo Ãdmuustrativo no l4L4/ 2020.

Por fim, elevamos votos de estima e aprêço, nos colocando sempre à

disposição para juntos dinmümos quaisqueÍ dúüdas.

Ãtenciosamente,

=*'"::"?&:â.'*'o"

I
esidente d

11,1,
8e fesf WeldonNivaldo s Ribeiro

Membro da Comissão

de Ol elÍa

Membro da Comissão
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Praça da lndependência, s/n
cNPJ - 13.830.823/0001-96

Ofício n" 123 / 2O2O / G EIISESLU
São Francisco do Conde, 14 de julho de 2O20

Ào
Fundo Municipal da Saúde

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o, valho-me do presente para solicitar a Vossa

Senhoria a liqüdação da Nota Fiscal no 2O2O123, em nome do Instituto de

Ãssistência à Vida e Promoção Social - PROVIDÃ, que tem como valor total

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), refêrêntê à parcela do 6" (sexto)

aditivo ao contrato de gestão n" OO!/2O17.

Posto isto, solicitamos o pagamento de R$ 600.000,00 (seiscentos mil

reais), referentes ao pagarnento de custeio de pessoal, médicos, iasumos,

para suprir os custos realizados em razão da pandemia, conÍoÍrne autos do

Processo Ãdministrativo no I 41 4 / 2020.

Por fim, elevamos votos de estime e aprêço, nos colocando sempre à

disposição para juntos dirimirmos quaisquer dúvidas.

Ãtenciosamente,

=**T::"i#:Ão'*'o"

(rr.,,
lo5E91úivelar

nte da Comissão

*"ildJ&k s Ribeiro

Membro da Comissão

Vleldon MarcoE deO

Membro da Comissão



tt
MUNICIPIO DE I-AURO DE FREITAS

Secrotaria da Fazenda

CooÍdenação Tributáriâ

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
o

A âurênl'.'dádá d6slá Norá FLsldê SêMÇos ElêlrôniÉ, podêá*rónl5mâdà na pálmada MUNIC|P|O OÊ LAURO OE FRE|ÍAS nâ tnbrn.l m
6ndê.êç. nlrp / d* laúÍôaêírêEs ba §ov.bÍ @ auâvés da leituÍa do OR Codê.

Número da Nota

2020't2t

Dâte e Hoíâ de Emissão

11t071202O 15i20157

Códrgo de VerificâÉo

7716268E7

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJi 07.465.22El0001-í0 lnscíiÉo Estedual.

lnsc.iÉo 00í00í7907
Nome/Râ2ão INSTITUTO OE ASSISTE CIA A SAUOE E PROIúOCAO SOCTAL+ROV|OA tNSÍtÍUÍO
Endeíeço: Ruâ Máriâ lsabelDos,332

Barrro: CêntÍo Municipio LAURO OE FREITAS UF: BA

CEP ,!2700{00 Email:

ÍoMADOR DE SERVTçOS

CPF/CNPJ/CRl : 13.830.E23/0001-96

lnscíÉo lnscnÉo Esraduat 0

Nome/Râzào MUt{lClPlO DE SAO FRÂNCISCO DO CONOE

Enc,ereçor Prâca INOEPE OÊNCÁ, O

Beíro: CENTRO MunicÍpio: Sáo Frdncisco Do Conde UF: BA
CEP: 43900{00 Emâit: rÍrancisco@hotmait.com

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVTÇO(S): Sao Francisco Do Conde

DrscRrMrNAçÃo Dos sERVtços
CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTES À PANDEMIA coVID.í9 Do CoNTRÂTo oE GEsTÁo, oRGANIzAÇÀo E EXECUÇÁo DAs AÇÓES
E sERvrÇos DE SAúDE No
HOSPIÍAL DOCENTE ASSISTENCIAL CELIA ALMEIDA LIMA (HDACAL) E PRONTO AÍENDIMENTO DE MURIBECA, NO 00112017,
CONFORME PROCESSO ADMINISTRÂTIVO 1414/2020,

ISENTO ISS CONFORME DECRETO MUNICIPAL NO PROCESSO 6926/2016

cRED|TAR No BÂNCo Do BRASTL (001) - AGÊNclA 2866_5 _ coNTA coRRENTE I o3oo4-3

69

@5
Íô\!a

a\cá0 ç),( ú'D!\

â

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL RS ecÍei'írj&t ,00

ATIVIOADE

000í160060 . Cllnica Mêdicâ

rÍEM DA LISTA OE SERVIÇOS: ( Lei *lunicipat 1572t2015 |
04.03 . Hospitais, clínicâ3, laboralódos, senatóÍios, manicômios, casas de 3âúde, pÍontoslocoÍÍo3, âmbuletódoa ô congénoÍês

Valor Total DeduÇóes (RS)

0,00
Base de Cálcxlo (RS)

1.000.000,00
Alíquota (%)

0,00
Valor do ISS (R$)

0,00

ISSQN Retido (R§)

Não

RETENçÃO DE IMPOSTOS

Prs (R3)

0,00

coFrNS (R3)

0,00

rNss (Rs)

0,00

rRRF (RS).

0,00

csLL (RS):

0,00

OUTR^S REÍENÇÔES (R$)]

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R$ '1.000.000,00

INFORMAÇÔES COMPLEMENTARES
Competénoa 072020 - Tributãdo no MunicípD dê Lâuro dê Frertas - Responsívet Re@thrmento. Pr6rado.

lsenlo
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::Â FEDE RÀL

CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 07.466.228/ooo1-10
Razão SocialJNSTrruÍo DE AsslsrENCIA A sAUDE E pRoMocAo soclAL
Endêreço: RUA MARIA lsAsEL 332 / cENrRo / LAURo DE FRErrAs / BA / 42700-ooo

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

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

v alidadet2z / 03 / Z02O a 79 / 07 I 2020

CeÉificação Número: 2O2OO3?207422046327 24f

Informação obtida em 07/04/2020 08:51:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https;//consullâ-crí.caira.gov.br/consultacrí/pegegconsultaEmpregâdoÍ.jsf 111
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1310212020

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SecÍetaria da Recêita Federal do BÍasil
Procurâdoria€eÍal da Fezendâ Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome; INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOGAO SOCIAL - PROVIDA INSTITUTO
CNPJ: 07.466.22El0001.10

Ressalvado o drreito de a Fazenda Nacronal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é ceÍtrficado que.

constam débitos administrados pela Secretâria da Recêita Federal do BÍasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos teímos do art. 15í da Lei n'5.í72, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração pâra fins de certificaÉo da Íegularidade Íiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Oívida Ativa da União (DAU) na Procuradoíia-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

ConÍorme disposto nos arts.205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos eÍeitos da certidão
negativa.

Esta cerlidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente fedeÍativo, para
todos os órgãos e Íundos públicos da administraçáo direta a ele vinculados. Refere-se à situaÉo do
su.,eito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. í1 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificaçao de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://rÍb.gov.br> ou <hnp;//www.pgfn-gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com basê na Portariâ Conjunta RFB/PGFN no 1 .751, de 2110120'14
Emitida às 08:59:21 do dia 1310212020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11lO8l2O2O.
Código de controle da certidão: 68C5.8EOg.8D50.9504
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

(((010,-2.
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CERTIDÀO POSITIVÀ DE DEBITOS TRABÀI.HISTÀS
COM EEEITO DE NEGÀTTVÀ

Nome; INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - PROVIDA
]NSTITUTO

(MATR] Z E FILIAIS)
CNPJ; 07 .466 .228 / 00A7-LA
Certidão n": 45A1A79 / 2020
ExpediÇão: 13/02/202A, às 09:04:30
Vêir.oade:. .A/-B 2:2( - 130 tc,.r,r: e :--er'ãr c.às, '.-. .ê:.. i -r ié:'l
de sua expediÇão.

Certifica-se que TNSTITUTO DE ÀSSISTENCTÀ À SÀUDE E PROMOCÀO SOCIÀI -
PROVIDÀTNSTTTUTO

(MATRIZ E FILIÀIS), inscrito(a) no CNPJ sob o no
07.466 -228/0OO!-lO, CONSTÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigaÇôes estabelecidas
no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade

000061,2-23 .2O 13 . 5 . 05 . 0151 - TRT 05'Regiào *

0001381-65.2012.5.05.0151 - TRT 05' Região *
* Debito garantrdo por depósito, bloqueio de numerário ou penhora
de bens suficientes.
Total dê processos : 2.
Certidào emrtlda com base no art. 642-A da CorsolidaÇão das Lels do
Trabalhô, acrescentado pela Lei n" 12.440, de 7 de julho de 2QL7, e
na Reso.IuÇão Àdministrativa n" 7410/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tr:ibunais do Trabaiho e estào atualizados até 2 (do.is) dias
an ter i ore s à data cia sua expedição -

No caso de pessoa juridj-ca, a Certidão atêsta a empresa em relaçào
a todos os sêus estabelecimentos. agências ou f .if i.ais.
A aceitaÇão desLa certidáo condiciona-se à verificaçào de sua
autent i cidade no portal do Tribunal Superlor do Trabal-ho na
I nterne t (http: / / www. tst. jus. br) .

CerL-idào emi-tida graLuiramente.

rNFOR!!ÀÇÀO TMPORTÀNrE
Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos

negativa (art. 642-A, § 2', da Consolidação das Leis do
abalho), atesta a exisLênci-a de registro do CPE ou do CNPJ da

A

da
Tr

r,
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pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nac.iona.L de Devedores
TrabalhisE.as, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou
garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens
sufi-cientes.

QloTlau
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GOVERNO DO ESTÀDO DA BAIIIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 26105/2020 l5:40

Mat,

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para o. êfoitos dos aíts. í'13 o l 14 da Lêi 3.956 do íí do dozembÍo do 198í - Código
Íributárlo do Eltâdo da Bahia)

Certidão N': 20201511736

Frca cerliÍic€do que nâo constam, alé a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa Íísica ou jurídica acima
identillc€da, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoíia Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Públicâ do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

tNsr. DE ASS. A SAUDE E pRoMoÇÀo soclAI- pRorIDÀ lNsrr

INSCRIÇÀO ESTÂDUÂL

01 .466.22ü000t -10

Emilida em 2610512020, conÍoíme Portana n' 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a paítir da data de suâ
emtssao.

A AUTENTICIDADE OESTE OOCUMENTO PODE SER COMPROVAOA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁR|AS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http/www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a aprosêntêÉo conjunla do cârlão originalde inscriÉo no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federâldo Ministério dâ Fazêôda.

rY(o)/deb

,do

Página I de I RelCeírdaoNegariva.rpr



(] PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
Secretaria da Fazenda

r_ÀúnO õÊ Coordênação Tributáriâ
FRETTAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA
DíVIDA ATIVA Do MUNIcíPIo

CADASTRO MOBILÁRIO

CertiÍicamos para os devidos Íins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica
lNsTlruro DE ASS|STENC|A A SAUDE E pRoMocAo soctAl-pRovtDA tNsTtruro, inscrita no
CPF/MF ou CNPJ/MF sob o no. 07466228000110, encontra-se quite com os tnbutos munrcrpars
referentes à inscrição municipal no. 1 0017907.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em DÍvida Ativa, qualsquer débitos
que-venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, sío, da Leí n .1.s72t201s
do Código Tributário e de Rendas do lvlunicípio de Lauro de Freitas.

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em Íirmeza de que eu, , lavrei a presente em o4tost2o2o .r 0:25:30, a qual vai
asssinada e coníerida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e
Arrecadação.

Código de Controle: 4091 43000036767 3ZO2OO5O4
Emitida via lnternet, às 10:25:30 hs, do dia O4IOSIZO2O
Validade: 90 dias.

OBSERVAçÃO:

Certidão passada em cumprimento ao despacho
do (a) Sr (") Diretor (a) do Dêpartamento de
Receita e Arrecadação, datada em 0410512020,
sob processo de no

lal oH,Pzn

- A aceita
endereço

ção destâ certidão está condrcionada à veriÍicaçáo de sua autenticidade na rnternet, no
htto://seÍaz.laurodefreitas ba.qov, br

- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

(
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Diário Oficial do
ltiluNlcIPlo

sta o encontra-se no n lo. rêm

Prefei tura Munici al de
São Francisco do Condepublica:

a Pregão Presencial No O0g/201g Registro de preços _ Reformulado 21]]:.. ,9". Licitação _ pbjeto:-êã"tr"ãê"'0" pessoa Jurídicaespecializada na prestação de serviços àã- nrtrr"." continua deterceirização de mão de o_bç 9" .poià-áoÀinistrativo abrangendo ospostos conÍorme Termo de Referênciã: 
- - -- ' "-

10 Termo Aditivo ao Contrato de Gestão N."OO12O11 _ Objeto:Renovação contratuar com início ", õ7 oãlriiã oà zorg e término em 07de dezembro de 201g.

a

wffieffi ffiruffiffi&
.&âJã#ffi* ã-&3 ;E z EB. ,rL :-n ã

Ét*ilÉqLlE3_s4tlu,.

lmprensa Oficiati:r tá legal,

Ã.

Lêl aige {8rê bdo gesor puljÍquc serê
at6 no seu yrbulo o6ciat p6ra que a
ErSÀó Êda í* lj-aÍlspêrêflê
Â lípÍ"nsa Oficirl ctÍrEÍe ese Dspd.

Imprensa Oficial
a publicirÍ.Ede k§{

liryadê á s§{n)

GestoÍ - Evandro Santos Almeida / Secrelário - Govemo / Ednor - Ass. de Comunic€Éo

cERTTFTCAÇÃO DIGITAL: VTESEKXPETSEUUZGCTOGAe

ll.i."-=<,,

itura Municipal de São Francisco do Conde
Prefe

l]



Diairio Oficiai do
iln lsclPto São Francisco do Conde

A§StNAOO EM 06/06/2018

SextaJeira
8 de Junho dê 2018
3 - Ano Vl - No 2484

Termos Aditivos

í" TERMO ADtTtvo Ao GoNTRA-T-O_DE GESTÃO N..00í/20.t7, cetêbrado entre o MuNtcÍptoDE sAo FRÂNctsco oo c_g.roe 
" ô-iúà;,riJiô';é AsstsrENctA À saúoe ePRoMoçÃo soctAl - nnovrol iÊ5au. gqiú"õõdr,.r"1.í o presente coNrRAroDE GESTÂO tem por ob.ieto discriminrr rs 
"tribü@§ffiffiiiãades e obrigações dos pêíticipes,para a gestão, operacionarizecão e execução das ãçõe" 

" 
;;;,ç." ;" saúde a serem executados oerâ.o'{TRATADA no HosprrÁr ooc-erie Àêsê-#iãái"é}t^ ALMETDA L,MA E p.A DEMUR'BE.A, em regime de 24 horas/dia, g;" ";õ;ã;;ên'cã universat e gratuita à poputaçáo,observados os principios e normas emanadas pelo S-US.

1 2 PaÍa alendet ao disposto neste @ntrato a coNTRÂTADAconsigna, sob as penas aqui previstas.que dispôe de suficiente nivet tecnico-asiisi""","r, *pã"rã'i?ã'ãnoiçoes de prestação de serviçosque permitam o maior nívet de q_uatidade ;" """íô" ãti"ãros conÍoÍme a especiatidade e
;iffif;:..: ffi,Íi"lemanda 

e que náo está suleita a'neÃÃim*tãã-iã,""triçao reser que inc€pacite seu

1.3Faz paie integrante deste CONTRATO DE GESTÃO os seguintes anexos:

a) O Termo de Referência que instruiu o Edital de SeleÉoib) Termo de permissão de üso;c) lnventáriopatíimonial:
Modelo de Demonstrativo de RECEITA x DESpESA.

Pr+iT+o,Agitlvaconstitui objeto deste instrumento, a renovação contratuat cominicioem o7 dêtunho do 2014 e término em d7 de. oer"mo.o- áã' ;óil-;;: mesmas @ndiÉes pactuadas
3iil?Tilli; ffti:if#urá::"r" na cráusura oe.i,áão õàntáio de Gest io ru."ooirzrjríôrõ-ài,

SECRETARIA
ELEUZINA FAL

rctpat oe saúoe
DA SILVA SANTOS

MUN
cÃo

cERTrFlcAÇÃo DIGITAL: VTEBEKXPETSEU UZGCTOGAQ
Esta ediÉo encontra-se no site: www.saoÍranciscodocondê.ba.io.oÍg.br em servidor certificado lCp-BRASIL
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r
&. ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDEuõ'íüiffim
m uI.oE

10 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÁO N.OOOI/2017.

1'TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO OUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNIGíPIO DE SÃO
FRANCISCO DO CONDE E O INSTITUTO DE
ASSTSTENCTA À SAúDE E PROMOçÃO SOCTAL _
PROVIDÀ QUALIFICADO COMO ORGANIZAçÃO
socrAL, NA FORMA E CONDTçôES ABAIXO.

o MUNTCíP|O DE SÁO FRANCTSCO DO CONDE - BA, pessoa Jurídica de Direito púbtico
Interno, sediada na P[aça da lndependência s/n.', na cidade de são Francisco do conde - BA,
inscrilo no CNPJ sob n.o13.830.823/0001-96, neste ato representado por sua sua SEGRETARIA
[iuNlclPAL DE SAÚDE, através da secretária sra. Eleuzina Falcão Da silva santos,
brasileira, bachaÍel em Enfermagem e obstetricia, inscrita no cpF sob o n."349.000.475-20,
portadora do RG n.o01488768-11 expedido pela ssp/BA, residente e domiciliada na cD. Estreta
do Cabula, n.'100, bloco 8, Ap. 02, Saboeiro, Salvador - BA, CEp: 41.1g0-?10, doravante
dENOMiNAdO CONTRATANTE, E dO OUtrO IAdO, O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E
PROMOçÃO SOCTAL - PROVIDÀ qualiÍlcado como Organização Sociat atÍavés de Decreto
Govemamental, inscrito no CNPJ n." 07 .466.22810001 -1 0, com sede na Rua Maria lsabel, no
332, Centro, CEP: 42.70-000, Lauro de Freitas - BA, Íepresentado neste ato pela Sra. Clarice
Pitanga Diniz Guerra, brasileira, divoÍciada, médica inscrita no CRM n.o 2251, inscrita no CpF
n.o023.685.525-53, portadora do RG n.o 00.271.296-52, expedida peta SSP/BA, com endereço
proÍssional acima citado, doravante denominada apenas CoNTRATADA, resolvem Íirmar o
presente termo aditivo, conforme o constante no procssso Àdministrativo N.o zzs6l2o1g,
mediante as cláusulas e condições seguintes:

cúUSULA PRIMEIRA - Do oBJETo Do coNTRATo.

1.'1 O presente CONTRATo OE GESTÃO tem por objeto discriminar as atribuições,
responsabilidades e obrigações dos participes, para a gestão, operacionalizaçãc e execução
das açÕes ê serviços de saúde a serem exêcutados pêla coNTRATAoA no iicsptrAL
DOCENTE ASSISTENCIAL CELTA ALMETDA LIMA E p.A DE IJ|UR|BECA, em regime de
24 horas/dia, que assegure assistência universal e gratuita à populaÇão, observa-dos os
principios e normas emanadas pelo SUS.

1.2 Para atendeÍ ao disposto neste contrato a CONTRATADA consigna, sob as penas aqui
previstas, que dispõe de suficiente nível técnico-assistencial, capacidade e condiçôes de
prestação de serviços que permitam o maior nível de qualidade nos serviços contratados
conÍorme a especialidade e características da demanda e que não está sujeita a nenhum tipo de
Íestíiçáo legal que incapacile seu tilular para Íirmá-lo.

'1.3 Faz pa(e integrante deste CONTRATO DE GESTÃO os seguinles anêxos:

a) O Termo de ReÍerência que inskuiu o Edital de Seleção;
b) Termo de PeÍmissão de Uso;
c) Inventáriopakimonial;
d) Modelo de Demonstrativo de RECEITA x DESPESA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO DO TERMO ADITIVO.

Constitui objeto deste instrumento, a renovaÉo contratual com início em 07 de junho de 2018
e término em 07 de dezembro de 2018 nas mesmas condiçôes pactuadas anteriormente,

,q

Praçâ da lndâpendênciâ, s/n.', CêniÍo - Sáo Fíânci3co do Conde/BA, Cep: 43.900{00
Doparlamonto de Contratos o Convanlos

Telefono: (71) 3651-80í7 / 80s3
,t
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cúusuLA TERcEtRA - DA RATtFtcAçÀo.

Permanecem inarteradas e aqui ratifrcadas as demais cráusuras do contrato ora aditado que nãocolidam com as alterações contidas no presente instrumento 
-

E, por. assim estarem justas e contÍatadas, as partês assinam o presente Termo Adrtivo em 05(cinco) vias de igual teoÍ e Íorma, na presenÇâ das testemunhas que o subscrevem, para queproduza seus regulares efêitos.

São Francisco do Conde, 06 de junho de 20í g.

eteu..na*&ds
SECRETÂRIA

slo ml.rEsfn
ÍI) ÍII{E

conforme a oÍevisão na Cláusula
57, ll, da Lei N."8.666/93.

PELO CONTRATANTE:

PELO CONTRATADO:

TESTEMU

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRÂNCISCO DO CONDE

Décima do Contrato de Gestão N."001/2017 C/C com o Art

ILVA SANTOS

'I! 
'

CLARICE PITANGA DINIZ GUERRA
REPRESENTANTE

TNST|TUTO DE PROMOçÂO SOCTAL E
ASSISTENCIA A VIDA - PROVIDA

1.
c O iã í 3t, . ç,,i r ti-C

2. 1^^."1,t' $,Y§rtYr,, f) trwr\c
CPF N." ?lo i3.-r oCI-§3

Praçã da lndop€ndêncta, s/n.., Centro - São Fíancbco do Condê,/BA, Cep: 43.900{OO
Depaíâmenlo dâ Coôtaelos a Convônlos

TeteÍono: (7i) 365Í{0í7 / E0S3
2
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rarl0 Oficial do
niluNlcIPlo

tr

o encontra-se no si

O

to. em sorvi

Prefeitura Mun icipal de
São Francisco do Conde publica:

o 20 Termo Aditivo Ao contrato De Gestão N.oo0í/2017. (HospitarDocente Assistencial Celia Atmeida t_ima e p.Àõe Muribeca).

.ãE

YreEru ffiffiffi§#ffi! E !E êhÊ, É§'.-t
Ã&§ã#ru# F8*§e L§ffi&#fli

lmprensa Oficial; tá legal.

LÊl 4gÉ qu! Eo g!íroí ErdtqE róÉ
& no sEu YeiruJo (l|iaiál psro qtrc a
gGráo Eqa mâÉs uaraFrEinÀ
À lmpÍerEa 06cial cuÍnEe esse popet.

Impnensa Oficial
s trtbücÍláde hsql

lc}'adE â sérb

fP íe e ut fa Mu n c a de Sao rF na cp cS o od oC nde

Gestor - Evandro Sanlos Almerda / Secretáno - Govemo / Ec,Ítor - Ass. de Comunicáç5o

cERTrFrcAÇÃo DIGITAL: /ADVKWQS62MVEHBl XAECXe

\
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4 do DêzsmLro d6 201E
2 - Ano Vl - Nc 2890 São Francisco do Conde

Diário Oficia.l do
UUHIGNPIO

Licita es

2" TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.to.t/2oí7, cotebrado sntrô o MUNtClptO
DE sÃo FRÂNctsco Do coNDE e o tNsnruro oe assrsrstcÀ f sÀOóÊ É
PROúOçÃO SOCIAL - PROVIDÀ SESAU. Do Obteto do contrato:,1.1 o prssonto coNTRATo
DE GEsrÀo tem por objeto discÍiminaÍ as atrioüEíEõiEEiiiããããiê obrigaÉês dos paÍflcipes,
para a gestáo, op€rôcionalizaÉo e execuç5o das agõ€s e serviço9 de saúde a serEm exocutadoa pela
CONTRATADA no HOSPÍTAL DOCENTE ASSTSTENCLAL CELTA AL ETDA L|MA E p-A DE
MURIBECA, em Íegimê de 24 horás/dia, que asseguíE assistênda univorsal ê gratultâ à populaÉo,
observados os princlpios 6 noÍmas 6manadas pelo SUS.

1,2 Para atender ao disposto neste cont-dto a CONTRÂTADÂconslgna. sob as penas aqui previstas,
que dispõo dê suficiênts nivel técÍlico-assistôncial. capacidâdo e condiçõês de prestçao de serviços
quê psrmitam o mâior nÍvsl d6 qualidado nos serviços contratados @nÍorms I êspecialldad; e
caracterlsticas da demanda e que não está sujeita a nenhum üpo de restÍiçáo legal quo incapacite seu
ütular para firmá-lo.

'1.3Faz paíe integrânts deste CONTRÂTO Oe GESTÁO os seguintes anexos

a) O Termo de RsÍerência que instruiu o Editaldo Sêlêçáo;
b) T€rmo de Permissáo de Uso;
c) lnvenlário patrimonial;

Modelo dB Demonstraüvo de RECEITA x DESpESA.

Do Obieto do AdltiYo: Constitui objeto deste instrumênto, a renovação conhatual comlnícioem 07 dê
dazembro d€ 20í8 ô témlno om 07 ds runho do 20.19 nas mosmas condlÉes pactuadas
anlerioÍmonto, conformê a pÍ€visâo na Cláusula Dédma do Contrato de G6sláo N.cOOi/2O.li C/C com
o Ad. 57, ll, da Lei N.o8.666/193.

ASSTNADO EM 30/1íl201E
SECRETAR|A uNtctPAL DE SAúDE

ELEUZNA FALcÂo DA stLvA sANTos

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /ADVI$\,QS62MVEH81XAECXQ

Esta ediçpo encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL
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2' TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GEST
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICíPIO D

QUE
SÃO

í. í o presente coNTRÂTo DE GEsrÃo tem por objeto discriminar as atribuições,
respons-abilidades e obrigações dos partícipes, para a gestão, operacionalização e execuÇão
das ações e serviços de saúde a serem executados pela CoNTRATADA no HosplrAL
DOCENTE ASSlsrENclAL CELIA ALMEIDA L|MA E p.A DE MURtBECA, em regime de
24 horas/dia, que assegure assistência universal e gratuita à populaçáo, observa-dos os
princípios e nornas emanadas pelo SUS.

1.2 Paru atender ao disposto neste contrato a CoNTRATADA consigna, sob as penas aqui
previstas, que dispõe de suficiente nível técnico-assistencral, capacidade e condições de
prestiaçáo de serviços que permitam o maior nível de qualidade nos serviços contratados
conforme a especialidade e características da demanda e que não está sujeita a nenhum tipo de
restrição legel que incapacite seu útular para firmá-lo.

'1.3 Faz parte integrante deste CONTRATO DE GESTÃO os seguintes anexos:

FRANCISCO DO CONDE E O INSTITUTO DE
ASSTSTENCTA À SAÚOe E PROMOçÃO SOCTAL _
PROVIDÀ QUALIFICADO COMO ORGANIZAçÂO
socrAl-, NA FORMAE CONDTçôES ABAXO.

Mêt

i\ Ê: .,

lpro SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA, pessoa Jurídica de Direiro púbtico
lntemo, sediada na Pracp da lndependência s/n.o, na cidede de são Francisco do conde - BA,
inscrito no CNPJ sob n.o13.830.823/0001-96, neste ato representado por sua sua SECRETARIA
MUNIGIPAL DE SAÚDE, através da secretária sra. Eleuzina Falcão Da sílva santos,
brasileira, bacharel em Enfermagem e obstetrícia, inscnta no cpF sob o n..349.000.47s-20.
portadora do RG n.o01488768-11 expedido pela ssp/BA, residente e domiciliada na cD. Estreta
do Cabula, n."í00, bloco B, Ap. 02, Saboeiro, Setvador _ BA, CEp: 41.18O-21O, doravante
denominado CONTRÂTANTE, e do outro |ado, o INSTITUTo DE ASSISTÊHcIA À SAÚDE E
PRoMoçÃo soclAl - PRovlDÀ quatificado como organização sociat através de Decreto
Governamental, inscrito no CNPJ n.'07.466.2z8,tooo1-10, com sede na Rua Marie lsabel, no
332, centro, cEP: 42.70{00, Lauro de Freitas - BA, representado neste ato pela sra. clarice
Pitanga Diniz Guerra, brasileira, divorciada, médica inscrita no cRM n..22s1, inscrita no cpF
n."023.685.525-53, portadora do RG n.o 00.271.286-s2, expedida pela ssp/BA, com endereço
proÍissional acima citado, doravante denominada apenas CoNTÀATADA, resolvem fumar o
presente termo aditivo, coníorme o constante no processo Administrativo N.. s439/201E,
mediante as cláusulas e condições seguintes:

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO.

\Íet
O MUNIC

a) O Termo de Referência que instruiu o Edital de Seleção;
b) Termo de Permissão de Uso;
c) lnventário patrimonial;
d) Modelo de Demonstrativo de RECEITA x DESPESA.

CúUSULA SEGUNDA - Do oBJETIvo Do TERMo ADITIVo.

Constitui objeto deste instrumento, a renovação contratual com início êm 07 de dezembro de
201 8 ê término em 07 de iunho de 2019 nas mesmas condições pactuadas anteriormente,

Praçã da lndêpêndência, s.ln.', Ceht o - São Fràncisco do Condê/BÀ Cep: ,t3.S00{00

t, (Dêpârtemento de Coítratos e Convênios
TeleÍonê: (7í) 355'r{0í7 / 0053

í

L-
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conforme a previsão na Cláusula Decima do Conúato de Gestão N.oO0.1/2017 C/C com/
57, ll, da Lei N.'8.666/93. !;

,,

cúusuLA TERCEIRA- DA RÂTtFtcAçÃo.

o Art.

Permanecem inalteradas e aqui ratiÍicadas as demais cláusulas do contrato ora aditado que não
colidam com as alteraÇões contidas no presente instrumento.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 05
(cinco) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que o subscrevem, para que
produza seus regulares efeitos.

São Francisco do Conde, 30 de novembro de ZO1g.

PELO CONTRATANTE:
ELEUZINA FAL o A ILVA SANTOS

SECRETÁRÁ

PELO CONTRÂTADO:

TESTEMUNHAS:

^/
lN,' ,r,,, 1,, ,.

J"inSoLJ'&ÉÉ,k""^CLARICE
REPRESENTANTE

TNSTTTUTO OE PROMOçÁO SOCTAL E
ASSISTENCIA A VIDA . PROVIOA

1

CPF N.' Oc)1 . í J3 c)

2
c

s.r ô*- ..s,
íí\.ti+j .i"§

<-

.o c, ,,)

Prap da lhdopêhdôncla, s/n.', Cêntro - São FÍanclsco do CondêJBÀ Cêp: 43.900-000
Oêpartamênto de Contralos ê Convênios

Tdêronê: {7í 1365t{0í7 / 8053



a.'-

UIAKIU
OFICIAL
Prefeitur o Municipol de
Sõo Froncisco do Conde

Ediçáo 1 .251 - Ano 13
28 de fevereiío de 20lg

Página g

TERMOADITIVO

30 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO NO. OO1/2017 celebrado entre oMUMGIHO DE sÃo FRANO|SCO DO CONDE e o tNSTMJTO DE ASSISTÊNC|A À
SAÚDE E PROMOçÃO SOCTAL PROVIDA Do Obieto dg Contrato: O presentecoNTRÂTO DE GESTÃO tem por objeto discriminar as atribuições, Responsabilidades e
obrigações dos partÍci pes, para a gestão, operacionalização e execução das ações e
serviços de saúde a serem executados pela CONTRATADA no HOSPITAL DOCENTE
ASSISTENCIAL CELIA ALMEIDA LIMA E P.A DE MURIBECÀ em regime de 24
horas/dia, que assegure assistência universal e gratuita à população, observados os
princípios e normas emanadas pelo SUS.

ASSTNADO EM 28t12t2019
SEGRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD.

ELEUZINA FALCÃO DA SILVA SANTOS

1-2 Para atender ao disposto neste contrato a CONTRATADA consigna, sob as penas
aqui previstas, que dispôe de suÍjciente nível técnico-assistencial, 

"uprãidrdu 
u *njçõu,de prestação de serviços que perrnitam o maior nível de qualidade nos serviços

contratados conÍorme a especialidade e caracterÍsticas da demanda e que não está sujáita
a nenhum tipo de restrir;ão legal que incapacite seu titular para Ínná{o.

1.3 Faz parte integrante deste coNTRATo DE GESTÃO os seguintes anexos:

a) O Termo cje Referôncia que insiruiu o Ecjitat cie SeÍeção;
b) Termo de Permissão de Uso;
c) lnventário patrirnonial;
d) Modelo de Demonstrativo de REGEITA x DESpESA

Do 9bieto do Aditivq: Constitui objeto deste instrumento, a alteração do valor original do
contrato com acésclmo legal de 2,33% (dols virgula trlnta ã três por 

"eãto; 
,o-" contrato origlnal na lmpoÉância de R$STí.9ô4,&4 lqulnhentôs e setenta e um mll,

oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quairo centavos), elevando o valor
global do contrato para Rg 25.162.969,4Í) (vinte e cinco milhôes, Cento e sessenta e
dols mil, novecentos e sessenta e novg reals e quarenta e tr€s centavos), conforme a
previsão no Art.65, §1'da Lei N.o8.666/93 e na cláusula quinta do contrato de Gestão
N'001/2017.

C e tli licaçâo ü g i t al : WO)A H B N 1 - QV E B T 1WT-O 7 C M @ C 5 - 3 U K7 5 RW?

hnp llwww.a@ssoinfotmacao.com.bt/ba/saolnncIscodoconde/dia o-oÍiclal
Documento assinado digltalmente confotme MP n" 2.20G2-/2001 de 24/08n001, que instltul a infra-estrutura de Chaves Públicàs BqsilelÍa . ICP tuasil
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30 TERMo ADITIVo Ao coNTRATo DE GEsTÃo N,oooí/2017.

3' TERIT'O ADITIVO AO CONTRA o
ENTRE st cELEBRAM o MuNtcipto D sÃo FRANctsco

E GESTÃo QUE

:ff Do coNDE E o tNslruro DE AsstsrENcta À saúoe epRoMoÇÃo soctAL - pRovtDA, euALtFtcADo coMo
oRGÁNtzAçÃo soctAL, NA FoRMA E coNDtÇoEs
ABAIXO.

l-:.

o MUNICíP|O DE SÂO FRANCISCO OO CONDE - BA, Pessoa Jurídica de Direito público tnterno,
199la9a la PIaça g9 rndependência s/n.o, na cidade de sâo Francisco do conde - eÀ, i*"ato nog}tlJ"b .n."'r3.830.823/0001-96, neste ato representiado por sua sEcRETann uuNtctÉÀr_ oeSAUDE, através da secretária sra. Eleuzina Falcão Da silva santos, orasiieirà 

- 
oáãnarer emEnfermagem e obstetrÍcia, inscrita no cpF sob o n..349.000.47s-20, portadora oo nc n.ãot+agzoa_

11 expedido pela ssP/BA, residente ê domiciriada na cD. Estrera do cabura, n."roo, orúã, Ãp. oz,saboeiro, salvador - BA, cEp:-41.180-210, doravante denominado coNtmrai.riÉ, 
"-ào 

ortrotado, o tNSflTUTO DE AsstsrÊNcra À snúoe E pRoMOçÃO SOCTAL _ pnoütoã, qurlin""oo
como organizaçáo social através dê Decreto Governamental, inscrito no cNpJ n.. ol.$a.bzarcoo.l_
10, com sede na Rua Maria rsaber, no 332, centro, cEi: 4270-ooo, Lauro de Freitas - BA,representado neste ato pela SÍa. Clarice Pitanga Diniz Guêrra, brasileira, divorciada, ,"ãü in..rit,
no cRM n.o 2251, inscrita no cpF n.0023.685.52s-53, portadora do RG n.o oo.zt r iaa-ii,-àxpearaapela ssP/BA' com endereço profissionar acima citado, doravante denominada apenasCoNTRATADA, resorvem firmar o presentê termo aditivo, conformê o constante no processo
Administrativo N.o 0510/2018, medlante as cláusulas e condiçÕes seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO.

1-1 0 presente CoNTRATO DE GEsrÃo tem por objeto discriminar as atribuiçÕes,
res_ponsabilidades e obrigeções dos partícipes, para a gestáo, óperacionarizafio 

" "r""raaô 
0""açõês e serviços de saüde a serem executadoi pera cbNTRATADA no iõSÊrrat'ó-õãirure

ASSTSTENCTAL CEL|A ALMETDA L|MA E p.A be MURteeca, em regime de 24 horas/dia, que
assegure assistência universal e gratuita à populaÉo, observados os principios e normas emanadaspelo SUS.

1.2 PaÍa atendet ao disposto neste contrato a CoNTRATADA consigna, sob as penas aqui previstas,
que dispÔe de suflciente nÍvel técnico-assistencial, capacidade e coÀdiçÕes de prestação de sàrvtçosque permitam o maior nível de qualidade nos serviços contratados conÍorme a especialidade e
características da demanda e que não está sujeita a nenhum tipo de restrição regai q'uã inàlac;te
seu titular para Íirmá-lo.

'1.3 Faz parte integrante deste CONTRATO DE GESTÃO os seguintes anexos:

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO OO TERMO ADITIVO.

Constitui objeto deste instrumento, a alteraçáo do valor original do contrato com acréscimo legal dê
2,33%( dois virgula trinta e três por cento) ao contrato original na importância de Rg 521.864,84
(quinhentos e setenta e um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais ê oitenta e quatro
centavos) elevando o valor global do contÍato para Rg 20.i62.969,/1Í} (vinte e cinco miihões,
cento e sessenta e dois mil, novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos),

Piaça da lndêpondâncie, s/n.", Cenlro - Sáo Frencbco do CondeíBA, Cep: 43.90O{OO

a) O Termo de Referência que instruiu o Edital de Seleçâo;
b) Termo de PeÍmissáo de Uso;
c) lnventário patrimonial;
d) Modelo de Demonstrativo de RECETTA x DESPESA.

Oêpartamento de Contratos ê Convênios
TeleÍone: (7't) 365í{017 / 8053

1 /-
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Orleiro Santô:

99lj9rle a previsão do Art.65, s1' da Lei no. 8.666/1993 e na ctáusuta quinta do contrato de Gestão
N.o001/2017.

CLAUSULA TERCE|RA - DA RATtFtcAçÃo.

Permanecem inalteradas e aqui ratiÍicadas as demais cláusulas do contrato ora aditado que náo
colidam com as alteraçÕes contidas no presente instrumento.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em os (cinco)
vias de igual.teoÍ e forma, na presença das testemunhas que o subscrevem, para quê proúà""r"
regulares efeitos.

São Francisco do Conde, 2g de dezembro de 2O1B

PELO CONTRATANTE:

PELO CONTRATADO:

TESTEMUNHAS:

ELEUZ, NA, *r*rl#rvA sANros

4SSãSSCÂÁ -,- - i ar 1! -'rt. :.:
oA3 BA 50 !99

ãüÉn*a
i,

CLÂRICE PITA
REPRES

N otNtz
ENTANf,E

CpF N.o C9.; 1-4i - .i 1ç 5)
1

2.\ -L j.t

2or-,;-r

-) ,
n!.1 e

CPF L'iJ q I

Praçâ da lndêpêndância, s/n.', Cêntro - Sâo Francisco do Conde/BA, Cêp: /í3.900{q,
Departamento dê Contratos e Convênio6

TelêÍoner (71) 365í€017 / 8053
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Diário Oficinl do
EXECUTIVO

TERMO AD|T|VO DE PRAZO E VALOR DO CONTHÂTO (Nr 001/2017)

1, TEFMO ADtTtVo AO CoNTRATo DE GESTÃO N.eOOi/zo17, celebrado entre o MUNTCÍP|O
DE SAO FRANCTSCO DO CONOE e o |NSTITUTO DE ÁSS|STENC|Â À SAúDE E PFOMOÇÃó
SOCIAL - PROVIDA.
qq. O.bleto do Contrato: O presenle CONTnATO OE GESTÃO tem por objeto discriminar asalÍibuiçóes, responsabilidadês e obrigaÇões dos pârtícipes. prra a gejtào, operacionalizaçáo e
91e9u_qe9_dai açogs e serviços de saúde a serem oxecuiados peta CõnfrRATÁDA no HOSÉtTAL
DOCENTE ASSTSTENCTAL CELTA ALMETDA L|MA E p.A be UUnteeCA, em regimê cte 24
horaydia, que assegure assistência universal e gratuita à populaçáo, observados os irincípios enormas emanadas pelo SUS.
+-Obig!9-Cg-Adj!lg Conslitur obieto deste instrumento, a Íenovaçáo contratuat com início êm
07 de junho de 2019 e término em 07 de junho de 2020, e a arteíaçàó do varoí originar do contíato
com _acréscimo logal de 4,9405A0 , que equtvale a importâncta de Rg í.á14.943,24 (um
mllháo duzentos e quatoEo mil, novecenlôs e quarenta e três rcals e vlnte e quàtro
centavos) eleyando o yalor global do contrato para Rg 25-906.047,84 (vinle e qlnco mlíhõês,
oltocenlos ê seis mil, quãrênla e sête reais e oitênta e qualro cenlavos), tendo coErorepasse mênsal de R$ 2.150.503,99 (dots m hôes, cento e clàquenta m[, quinhentos e trêsreaig e noventa e nove centavos), com base do íeajuste do índice natiónat de preço ao
9olrsymlqgr amplo - IPCÂ./IBGE, e a previsáo dos artigos 57, c;/c Arr.65, .d, da Lei nc.
8.666/1 993 e as Cláusulas décima e décima primeira do Co;úato de Gestão no OO 1/201 Z.

ASSINADO EM O5/06/20,I9
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ELEUZINÂ FALCÀO DA SILVA SANTOS

http://pmsaoÍranciscodocondeba.imprensaoÍicial.org/
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4' TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÀO QUE
ENTRE sI GELEBRAM o MUNtcÍPIo DE SÁo FRANcIsco
Do coNDE E o tNsTtruro DE AsstsrENctA À sAúDE E
PROMOçÂO SOCTAL - PROV|DA, QUALTFTCADO COMO
ORGANIZAçÁO SOCIAL, NA FORMA E CONDIçÔES
ABAIXO.

M at:

o MuNlcÍPlo DE sÃo FRANCTSCO DO CONDE - BA, pêssoa Jurídica de Direito púbtico tnterno,
sediada na Pêça da lndependência s/n.o, na cidade de são Francisco do conde - BA, inscrito no
cNPJ sob n.o'13.830.823/0001-96, nêste ato representado por sua sECRETARIA MuNlclpAL DE
SAÚDE, através da secretáÍia sra. Eleuzina Falcão oa silva santos, bÍasilelÍa, bacharel em
EnÍermagem e obstetrícia, inscrita no cPF sob o n.'349.000.47s-20, portadora do RG n.ô0i4gg768-
11 expedido pela SSP/BA, residente e domicrtiada na CD. Estrela do Cabuta, n..1OO, bloco B, Ap.02,
Saboeiro, Salvâdor - BA, CEP: 41.180-210, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro
lado, o |NSTITUTO DE ASSTSTÊNC|A À SAúDE E PROMOçÁO SOCTAL - PROV|DA, quatiÍicado
como OrganizaÉo Social através de Decreto Governamental, inscrito no CNPJ n.o 07 .466.Z2gtOOO1| -
10, com sede na Rua Maria lsabêt, nô 332, Cento, CEp: 42.70-OOO, Lauro de Freitas _ BA,
representado neste ato pela Sra. ClaÍice Pitanga Diniz GueÍra, brâsileira, divorciada, médica inscrita
no CRM n.o 225í, inscÍita no CPF n.0023.685.525-53, portadora do RG n.o 00.271.286-52, expedida
pela SSP/BA, com endereço proÍissional acima citado, dorâvante denominada apenas
CoNTRATADA, resolvem firmar o presênte termo aditivo, conforme o constanle no processo
Administrativo N.o 2266/20í9, mediante as cláusulas e condições seguintes:

cúusULA PRTMEIRA - oo oBJETo Do coNTRATo.

1.1 O presente CONTRATO DE GESTÃO tem por objeto discriminar as atribuiçóes,
responsabilidades e obrigaçóes dos partícipes, para a gestão, operacionalizaÉo e execuçáo das
açõês e serviços de saúde a serem executados pela CoNTRATADA no HosplrAL oo-cENTE
ASSISTENCIAL CELIA ALMEIDA L|MA E P.A DE MURIBECA, em regime de 24 horas/dia, que
âssêgure assistência universal e gratuita à populaçáo, observados os princípios e normas emanadas
pelo SUS.

í.2 Para atender ao disposto neste contrato a CONTRATÂDA consigna, sob as penas aqui previstas,
que dispõe de suÍiciente nívêl tócnico-assistencial, capacidadê e condiçóes de prestação de serviços
que permitam o maior nível de qualidade nos serviços contratados conformê a especialidade ê
características da demanda e que não está sujeita a nenhum tipo de resÍiçáo legal que incapacite
seu titular para firmá-lo.

1.3 Faz parte integrante deste CONTF{ATO DE GESTÃO os seguintes anexos:

a) O Termo de ReÍerência que instruiu o Editat de Seleçáo;
b) Termo de Permissão de Uso.
c) lnventáriopatrimonral;
d) Modelo de Demonstrativo de RECEITA x DESPESA.

CúUSULA SEGUNoA - oo oBJETIvo Do TERMo ADITIVo

Constitui objeto deste instrumento, a Íenovação contratual com inicio em 07 de junho de 20i9 e
término em 07 de junho de 2020, e â alteração do valor oÍiginat do contrato com acÍéscimo legal de
4,940580%, que equivale a importância dê R$ 1.2ílí.943,24 (um milhão duzêntos e quatorze mil,
novecentos ê quarenta ê três reais e vinte e quatro centavos) elevando o valoÍ global do
contrato para R3 25.806.0/17,E4 (vinte ê cinco milhóês, oitocentos e seis mil, quaÍênta e sete
reais ê oitenta e quatro cenlevos), tendo como repasse mensal de RS 2.150.503,99 (dois

Praça da lndspsndência, s/n.', Centro - Sâo Franclsco do CondeíBA, Csp: 43.9OO.OOO
D€pârtamsnto de Conúatos ê Conyênios

Teleíone: (7't) 365í{017 / 8053
1
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milhõês, cento e cinquenta mil, quinhêntos e três Íeais e noventa e novê centavos), com basedo reajuste do índice nacionar dê^ preço-ao consumidor ampro -rpcÁ'/rBce " " 
pr"ri"á"liã" á,tiõà.57, ll c/c Art'65, 'd, da Lei n". 8.666/1993 e as cráusuras áé"ira 

" décima primeira oo contàto"oeGestão no 001/2017.

cúusuLA TERCEtRÂ - DA RAIFtcAçÃo.

Permanecem inarteradas e aqui ratificadas as demais cráusuras do contlato ora aditado que nãocolidam com as alteÍaçóes contidas no presente instrumento.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partês assinam o presente Termo Aditivo em 05 (cinco)vias de igual.teor e forma, na presença das testemunhas qr" o'irb""r"r"., para que proOr.à ,"rsregulares eÍeitos.

São Francisco do Conde, OS de junho dê 2019.

,/

eteuzw a r *cffikí.ro ro*ro,
SECRETÁhIA

PELO CONTRATANTE:

PELO CONTRATÂDO:

TESTEMUNHAS

/
(lc"'l',,,'u

cLARrcE ríÀão or{.,r2 ãu.nà
REPRESENTANTE

CPF N.o 955 q 35

1

2

íet '5.+

ri..Oli {. oCP Cr.)-3a

Xornualdo CarÍ05 §, &s6rii,-,
Mat,65,072 -srrÂi

Praça da lndêpendêncla, ín.", CentÍo - Sáo FÍancisco do Conde/BA, Cep: 43.900.000
Depârtamento de Contrãtos ê Convênios

TêleÍone: (71) 365í{0í7 / 8053
2
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o MUNICíPIo DE sÃo FRANCTSCO DO CONDE - BA, pessoa Jurídica de Direito púbtico tnremo,
s-9-dlaga na Preça da lndependência s/n.o, na cidade de sáo Francisco do conde - BA, inscrito no
CNPJ sob n.o'Í 3.830.823/0001-96, nesre ato represenlado por sua sECRETARIA MUNlclpAL oE
SAÚDE, através da secretária sra. Eleuzina'Falcão Da'sllva santos, brasileira, bacharer em
Enfermagem e obstetrícia, inscrita no cpF sob o n.'349.000.475-20, portadora do RG n.o014g876g-
'l 1 expêdido pela ssP/BA, residente e domicilada na cD. Estrêla do iabula, n..1oo, bloco B, Ap. 02,
saboeiro, salvador - BA, cEp: 41.íBo.-210,_doravante denominado CoNTRATANTE, e do outro
IAdO, O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E PROMOçÃO SOCIAL - PROVIDÃ, qàiN..OO
como Organização Social através de Dêcreto Govemamental, lnscrito no CNPJ n.o 07.466.à2g1000í -
10' com sede na Rua ÀIaria rsaber, no 332, centro, cEp: 42.70-000, Lauro de Frêitas - BA,
representado neste ato pela Sra. Clarice Pitanga Oiniz Guerra, brasileira, divorciada, médica inscrita
no cRM n.o 2251, inscrita no cPF n."023.685.525-53, portadora do RG n.o 00.271.2á6-s2, expedidâ
?"_l? _!91184, com endereço proÍissionat acima cilado, doravanre denominada apenas
CONTRATADA, resolvem firmar o presente termo aditivo, conÍorme o constante no processo
Âdministrativo N.o 2099/2020, mediante as cláusulas e condiçÕes seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO.

1.1 0 presente GoNTRATO DE GESTÃO tem por objeto discriminar as atíbuiçóes,
res_ponsabilidades e obrigeçóes dos partícipes, para a gestão, operacionalização e execuçáo das
ações e serviÇos de saúde a serem executados pela CoNTRATADA no HoSplrAL Do'GENTE
ASSlsrENclAL CELIA ALMETDA L|MA E p.A DE MURIBECA, em regime de 24 horas/dia, que
assegure assistência universal e gratuita à população, observados os principios e normas emânadas
pelo SUS.

1.2 Para atender ao disposto neste contrato a coNTRÂTAoA consigna, sob as penas aqui previstas,
que dispõe de suÍiciente nível técnlco-assistencial, capacidade e condições de prestaÉo de serviços
que permitam o maior nÍvel de qualidade nos serviços contratados conforme a especialidade e
características da demanda e que não está sujeita a nenhum tipo de restrição legal que incapacite
seu tltular para Íirmá-lo.

1.3Faz paíre integrante deste CONTRÂTO DE GESTÃO os seguintes anexos:

5' TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO OUE
ENTRE SI CELEBRATI' O MUNICÍPIO OE SÃO FRANCISCO
DO CONDE E O INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAÚDE E
PROMOÇÁO SOCTAL - PROV|DA, QUALTFTCADO COMO
oRGANtzAçÃo soctAL, NA FoRMA E coNDtçôÉa
ABAIXO.

oê )aL,-§a

â) O Termo de Referência que instruiu o Editat de Seleçáo,
b) Termo de Permissão de Uso;
c) lnventário patrimonial,
d) Modelo de Demonstrativo de RECEITA x DESPESA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO TERMO ADITIVO.

Constitui objeto deste instrumento, a renovação contratual com início em 07 de junho de 2020 e
término em 07 de junho de 2021 , e a alteração do valor original do contrato com acréscimo legal de
4,077730%, que equivale a importância de RS 1,052.301,04 (um milhão, cinqüenta e dois mil,
trezentos e um reais e quatro centavos) elêvando o valor global do contÍato para R$
26.858.3/í8,88 (vinte e seis milhõês, oitocêntos e cinqüenta e oito mil, trezêntos e quarenta e

Preçã da lnd.pêndência, sin.', CêntÍo - Sào Frâncisco dô Conde/BÀ Câp: 43.900-000

tÁ-tl -,,

Oapârtrmento dê Contrâtos ê Conyênios
Tclêíonê: (7í) 365í€0í7 / 8053
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São Francisco do Conde, 0S de junho de 2O2O

oito reais e oitenta e oito centavos), 
-tendo como repasse mênsar de R$ 2.23g.195,74 (doismilhões, duzentos e rrinta e oito mir, cento à ;.;;;ã 

" cinco reais--e lãi*iã-ã -qr",."
centavos), com base do reajusle.doindice nacionar oe pr"çoão consumidor ampro - rpcÂ,/rBGE, e aprevisão dos arrigos 52, I cJc Arr.65, 'd, da Lei ,;. ã.aiãliàgs" as cráusuras décima e decimaprimeira do Contrato de Gestão N.o 00í/2017.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAçÃo.

Permanecem inarteradas e aoui ratiÍicadas as demais cráusuras do contrato ora aditado que nàocolidam com as altêraçoes .oniid". no presente in.t.r"itã. --'

E, por assim eslarêm iustâs 
".?:11"_t?dr:, 

as partês âssinam o presente Termo Aditivo em OS (cinco)viasde igual,teore forma, na presênça das têstemunhas qr";';;;;;;;;;,';"il;;::o,"r"r:,""r.
regulares efeitos.

sao tnÂNogcD
m Qr.DE

PELO CONTRATANTE:

PELO CONTRATADO:

TESTEM UNHAS

,/
/4//.1/

ELEUZ|NA FAfcÂo DÁ stLvA sANTos
secnerÁnra

l- francisco Josó de Almcida 
-'l

DiretoÍ rccúliYo
lí§irio dr S2riú S.qc

cLh oe 
udnna

.t

Y RE RES

1

2

ú:
CPF N.O 'r L r'{: ., r-

lt"rtl
cPF N.. I Li I .^)l 7 6-À 17

PÍáça da lndcpêndênciâ, s,/n.', Cêntro - São FÍancisco do Conde/BÀ Cêp: ,ú3.900400
Dêpartâmênto de Conbatos ê Convênios

Têlêtone: (7.t) 365í{0í7 / 8053
2
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I)iário Oiicial do
EXECUTIVO

5e TERIúO ÂOtTtVO AO CONTRATO OE GESTÃO N.qOO1/2017 . SESAU, cêtebrado enlre oMuNrcípro DE sÃo FRANctsco oo coNDE e o tNs ruTo oe rcsrdiÊnõLa À õaüôi àPRoMoÇÃo soctaL - pRovtDÂ.
Oo Obieto do Conlrãto:

1.1 O presenre CONTRATO DE GESTÃO tem por objeto discriminar as akiburçóes,
res_ponsabilidades e obrigaçôes dos partícipes, para a gestào, operacionâtização e exectrçãó das
açóes e serviços de saúdê a serem executados peta CONTRATÂDA no HOSP|TAL OOôgNfE
ASSISTENCIÂL CELIÂ ALMETDÂ LtMÂ E p.A DE MURTBECÂ, em íegrme de 24 hoasJdia,que assegure assislência universat e gratuita à poputâçáo, observados oJ princípios e normas
emanades pelo SUS.

1.2 Para âtender ao disposto neste contrato a CONTRÁTADA consigna, sob as penas aqurprevistas, que dispôe de suÍiciente nÍvel técnico-assistencial, capacidade é condiçóes de prestaçào
de sêrviços que permitam o maior nível de qualidade nos servrços contratados coníorme a
espeoialidadê ê caractoíístioas da demânda e que náo eslá suieila a áenhum tipo de restriçáo têgâl
que incapacite seu titular para tirmá-lo.

1 .3 Faz pade rntegíanle deste CONTHATO OE GESTÀO os seguinles anexos:

TEBMO AD|TTVO DO CONTRATO (Ne 001/2017)

a) O Termo de Relerência que instruiu o Edital de Sêlêçàob) Termo dê Permissão de Usol
c) lnvenlário patrimonial;
d) Modelo dê Oemonstrativo de RECETTA x DESPESA.

asstNÂDo EM 05/06/2020
SECRETARtA MUNtctpaL oE saúDE

ELEUZINA FALCÃO OA SILVÂ SANTOS

Do Obieto do Aditivo: Conshtur objeto deste instíumento, a rênovação contíaruat com início em O7
de iunho de 2020 s térÍnino em 07 de junho de 2021, e a alleração do valor origrnal do conkato comacréscimo lêgel de 4,OTn3Oa", qu6 êquivate a impronâncià d€ Rg 1.OS2:3OÍ,O4 (um m hão,
cinqüenta e dois mil, tre:êntos s um reaas ê quatro centavos) êlevando o valoÍ globat doconttato parâ R$ 26.458.344,4a (vlnte e seis m hóês, oitocentos e cinqúehta e oito Íhil,
lrezentos e qu6renta ê olto reats e oltenta e oito Centavos), tendo como repasse mensal de
R§ 2.238.195,74 (dois milhóes, duzentos ê trinta e oito miÍ, cento e noventà e clnco rêais ê
setenla e quatro cêntavos), com basê do realuste do indice nacional c,e preço ao consumtdor
amplo - IPCA,/IBGE, ê a previsáo dos ârtigos 57, lt c/c Art.6S, ,d, da Lêi no_ 9.666/1993ê âs
Cláusulas décima e décima primeira do Contrato de Gestáo N.q OO1/2017.

hltp://pmsaolrancrscodocondeba.imprensaoíicial.org/
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STÂO
SÃO

Lict

6' TERMO ADÍTIVO AO CONTRATO
QUE EI\TTRE SI CELEBRÂM O MUNICI
FRANCISCO DO CONDE E O INST]ÍUTO OE
ASSTSTENCTA À SlÚOe E pRoMOçÃO SOCTAL -
PROV|DA, QUALTFTCADO COMO ORGANTZAçÃO
soctAL, NA FORitA E CONDTçôES ABA|XO.

Éi

ílt::

O MUNICÍPIO DE SÃO CISCO DO CONDE - BA, Pessoa Jurídica de Direito público lntemo,
sediâda na Praça da I ndependência Vn.o, na cidade de Sáo Francisco do Conde - BA, inscrito no
CNPJ sob n.o13.830.823/0 001-96, neste ato repÍesentado por sua SECRETARIA MUNICIPAL OE
SAÚDE, através da secretáía Sra. Eleuzina Falcão Da Silva Santos, brasileira, bacharel em
Enfermagem e ObstetrÍciâ, inscritâ no CPF sob o n.'349.000.47t20, portadora do RG n.o01498769-
í 1 exped ido pela SSP/BA, residente e doÍniciliada na CD. Estrelâ do Cabula, n."100, bloco B, Ap. 02,
Saboeiro Salvador BA, CEP: 41.18O-21O, doravante denominado CONT RATANTE, e do outro
lado, o INSTITUTO DE ASSTSTÊNC|A À SAúDE E PRoMoçÃo soctAL - PROVIDÀ qualiÍicado
como OrganizaÉo Soclal através de Decrelo Govemamental, inscrito no CNPJ n.0 07.466.22910001-
'10, com sedê na Rua Maria lsabel, no 332, Centro, CEP: 42.70-000. Lauro de Freitas BA,
representado neste ato pela Sra. Clari ce Pltanga Diniz Guen-a, b[asileira, divorciada, medica inscrita
no CRM n.o 225'Í, inscrite no CPF n.o023.685.525-53, portadora do RG n.o 00.271.286-52, expedidapela SSP/BA, com endereço proÍissional acima citado, doravante denominada âpenas
CONTRATADA, resotvem Íi rmâr o presente termo aditivo, corúoíme o conslante no pÍocesso
Administratiyo N." 'l.11112020, mediante as dáusulas e condiÉes seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO.

1.1 o presente coNTRATo DE GESTÃo tem por objeto discriminar as atribuições,
Íês_ponsabilidades e obrigações dos paÍtÍcipes, para a geslão, operacionalização ê execuçâo das
a.ões e serviços de saúde a serem executados pera CbNTRÂTADA no Ho§p[AL DoôENiE
AsslsrENclAL GELIA ALMEIDA LIMA E p.A DE MURIBEGA, em regime de 24 horaJdia, que
assegure as§stência universal e gratuita à populaÉo, observados os principios e no-as em"nada.
pelo SUS.

'l.2PaÍa alendeÍ ao disposto neste contrato a CoNTRATA)A consigna, sob as penas aqui previstas,
que dispõe de suficiente nível técnico-assistencial, câpacidade e condiçóes dê prestaÉo de serviÇos
que permitam o maior nível de qualidade nos serviços contratados conÍorme a especialidadé e
câracterÍsticas da demanda e que não está sujeite a nenhum úpo de restriÉo legal que incapacite
seu titular para Íirmá-lo.

1.3 Faz parte integrantê deste CONTRATO DE GESTÃO os seguintes anexos:

a) O Termo de Referência que instruiu o Edital de SdeÉo;
b) Termo dê Permissão de Uso;
c) lnventáriopatrimonial;
d) Modelo de Demonstralivo de RECEITA x DESPESA

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO OO TERMO ADITIVO.

2.'l O Contrato de Gestão no 0O112017 no valor original de Rg 26.858.348,88 (vinte e seis milhões,
oitocenlos e cinqüenta e oito mil, lrezentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos), será
rêajustado no percentual de 3,72o/o (três virgula setênta e dois por cento) de sêu valor original. o
que equivale a imporlância de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), elevando assim o valor global
do contrato para R$ 27.858.348,88 (vinte e sete milhões, oitocentos ê cinquenta e oito mil,
tÍezentos ê quarenta e oito rêais e oitenta e oito centavos), para a manutenÉo do equilÍbrio

PÍ3ç6 dâ lndependência, s/n.', C6ntÍo - Sáo Francisco do Coode/BÀ Cêp: /t3.900{00
DepãÍtâmonto de Cont íc ê Convônios

Têhíon€: Oí) 365í40'17 / 9053
í i
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PELO COT{TRATA}TTE:

PELO COT{TRATADO:

TESTEMUNHAS:

cLARcE ilo*,

ESTADO DA BAHIA
REFEITURA MUNICIPAL oE sÃo FRANcIsco Do coNDE

econômico flnanceiro do reÍerido tê.mo, com basê no Art.65, ll, alínea d, da Lei N.0g.666/93 e na
cláusula décima primeira do próprio contrato de Gêstão N.001/2017.

2.2 o reajuste contratual decorre do procêsso Administrativo no ,141412020, que versê sobre os
custos realizados em deconência da adoção das medidas de enfrentamento ao coronavírus, noHospital célia Almeida Lima e pronto Atendimento de Muribeca, conforme declaração' de
emergência em saúde púbrica exarado pera organização Mundiar da saúde - oMS, l,,rinisierio aá
saúde - MS, e anárise do cenário epidemidóóico dó Município, conÍorme Decretos túunicijais.
(acostado ao Processo Admlnistraüvo).

2.3..o aditivo contratual perdurará enquanto, em análise ao cenário epidemidógico, e decisão
íundamentada tecnicamente, o ênte público, amparado pela decretação àe emergãncia em saúdà
públic€, enlenda pela manutenção das medidas de enfrenlamento.

2.4. o prêsente instrumênto tem validade de 90 (novente) dias, podêndô ser pÍonogado por iguais
períodos, após análise do cenário epidemidógico do úunicÍpio, com moüvação iundameniada,
acostado de ju$mcaüva técnica.

cúusuLA TERCEIRA - oA RÂTtFtcAÇÃo.

Permanecem inalteiadâs e aqui ratmcâdas âs demais cláusulas do contrato ora aditâdo que não
colidam com as alterações contidas no presente instrumento,

E,. por assim estarem justas e contratadas, as pâÍtes essinam o presente Termo Aditivo em 0s
(cinco) vias de igual teor e forma, na pÍesença das testêmunhas que o subscrevem, para que
produza seus regulares efeitos.

São Francisco do Conde, .l 
O de julho de 2020.

ELEuztN 
^ 

F y&!«a sAr{ ro s

REPRESENI E

í. .\,-
CPF N.'

2.

Pr!ç! d. lnd.pendanclâ, r/n.', Cêntro- Sao Frsnclsco do CondêJBA. Cêp: 43.900{00
Dapâíâmoíto da ConkEtoa a Convônlo!

T.hfon.: (7í) 165í€0í7 i 8053
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EXECUTIVO

RGíó7§ÉÍ,õó

TERMO ADITIVO 0O CONÍRATO (Ne 0ü t20171

6e TERMo aotTtvo ao coNTRATo DE GESTÃo N.eooí/2o17 - sEsÂU, cêtebrac,o entre o
MUNICíPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE ê O INSTTTUTO OC ISSISTêT'TCIA À SÂÚDE E
PRoMoçÃo socraL - PRovrDÀ

Do Obielo do Conlroto:

1.1 O pr€sente CONTRATO OE GESTÃO Iem por objelo c,rscímrnaí as alribuiçôes,
íesponsãbilidades e obrigaÇões dos panícipes, para a gestão, opêracionalizaÇáo e execuçáo das
aÇões e serviços dê saúdê a serem executados pela CONTRATADA no HOSPITAL DOCENTE
ASSISTENCIÂL CELIA ALMEIOA LIMA E P.Â DE MURIBECA, €m regim€ de 24 ho(as/dia,
que assegure assistência universal e gratuita à populâção, observados os princípios ê normas
emanadas pelo SUS.

1.2 Para atênder ao disposto nesle contrâto a CONTRATADA consigna, sob as pênas aqur
pÍevislas. que dispóe de suÍiciênle nível lócnico-assistencial, capacidade e condiçôes de preslação
de serviços que permitam o maior nív6l de qualidade nos serviços contratac,os coníorme a
ospocialidade € caracteristicas da demanda ê que náo ostá sujoíla a nsnhum tipo dê restrição legal
que incapacite seu tilular paÍa íirmálo.

1.3 Faz panê integrante doste coNÍRATO DE GESTÃO os segurntes enexos:

a) O Tsrmo de Reíerência que instÍuiu o Edital dô Seleção;
b) Termo de Permissâo de Uso;
c) lnventáíio palrimonial;
d) Modêlo de Demonstíahvo dê RECETTA x DÊSPÉSA_

Do Obleto do Adl vo:

2.1 O Contrato de Gesláo ne OO1/2O17 no valor original dê RS 26.858.348,88 (vinte e seis
mrlhÕês, oitocênlos e cinqüenta e oito mil, trezentos e quarenta e oilo reais e oilenta e otlo
cêntavos), será rêajuslado no percêntual de 3,72r'" lJúés vtgulâ setenta e dois por cento) de seu
valor original, o que equivâlê a importância de RS'1.000.000.00 (um milháo de reais), elevando
assim o valor global do contrato paía RS 27.854.348,88 (vinte e setê milhões, oitocentos e
cinquenla e oito mil, tre2entos e quarenta e oito reais e oitenla e oito cêntavos), pâre a
manulenção do equilíbrio econômico íinancêiro do rêÍerido termo, com bâse no Art-65, ll, aiínea
d, da Ler N.c8.666/93 e na cláusula cÍácima primêiía do próprio contíato dê Gestáo N"001/2017.

2.2 O re4uste contratual decorre do Processo Administrativo nc 1414/2020, qLre versa sobre os
custos íealizados em decorrêncla da adoçáo das medrdas de onÍre amento ao coronavirus, no
Hospital Célia Almêida Lima e Pronto Atsndimento do Muribeca, conloíme doclaração de
emergêncra em sâúde pública exaíado pela OrganizaÉo Mundial da Saúde - OMS, Ministério da
Saúde - MS, e análise do cenário epidemiológico do Município, coníorme Decretos Municipais.
(acostado ao Processo Administralivo).

2.3. O aditivo contralual perdurará enquanto, em análise ao cenário epidemiológico, e decisão
Íundamentada tecnicamêntê, o enle público, amparado pela decretação dê emergência em saúde
pública, enlenda pela manutençáo das mêdidas dê enírentamento.

2.4. O presente inslrumênto tem validacie de 90 (noventa) dias, podendo ser pÍoÍogado poí
iguais peíodos, após análise do cenário epidemiológico cio Município, com motvaçáo
Íundamentada, acostado de justiíicativa lécnica.

ASSINAOO EM -tOtO7 t2020
SECBETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ELEUZINA FALCÃO DÂ SILVÂ SANTOS

http://pmsaoÍranciscodocondeba.imprensaoÍicial.org/
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Prefeitura tVunicipal de São Francisco do Conde

Prefeitura Municipal de
São Francisco do Conde publica:

a lnstrução Normativa No 0'|/2018/SESAU - Dispoe sobre a criação de
equipes de trabalho, adoção de regras e diretrizes de procedimentos a
serem adotados pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do
Contrato de Gestáo no 00112017, celebrado com o lnstituto de Assiitência
à Saúde e Promoção Social - PROVIDA.
Portaria SESAU No 20/20'1 8 - Designa servidores para compor a
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato de Gesião no
OO1l2O17, celebrado com o lnstituto de Assistência à Saúde e promoção
Social - PROVIDA.
Portaria SESAU No 2112018 - Designa servidores para compor a
Comissão Julgadora e análise de currículo do Edital n. 002/2019/SESAU
para Processo Seletivo Simplificado no âmbito da Secretaria Municipal da
Saúde.

a

a

Transparênc ir -'

()s Ât06 do gestoÍ são publicados no Oiáho OÍ-roatpóprio do Munici'oio. 6
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PREFEITURA MUNIcIPAL DE sÃo FRANcIsco Do coNDE
GABINETE DA SECRETÁRIN OE SEÚOE. SESAU

DÍspôe sobre a Cnaçáo de equipes de

kabalho, Âdoçâo de regÍas e d.üetrizes de
pÍocedimentos a serêm adotados pela Comissão de

Àcompanhamento e Fiscalizaçào do Contrato de

Geslâo n' OOI/2017, celebrado com o Insriruro de

Àssistênciâ á Saúdo e Promoção Social - pROVIDÀ,

e sscnETÁxrã, MIrNrcrpÃL DÃ sÃúDE DE sÁo rRÃNcrsco Do
CONDE, Estado <ta Baàia, no uso das êtribuições legais que lhe corúerêm a Lêi
Orgânica Municipal, conjuntahente com O PRESIDEIYrE DÃ COMISSàO DE
,,coIvIp.ENEÃMEIsro E ÃvÃIIÀçLo Do coN'rR.ETo DE GEsrÀo N.
OOI/2017, e-rnpatado juridicemênrê pêla portâiiÀ SE'SÀU ío 0ZOl2018:

Considerando a Lei Muicipa.l nc 456/2016, que criou o plogaarna Municipal
dê Orgadzaçâo Sociêl regutarnerúad.a pelo Deceto MuÃicipal nô l9Og,/ZOl?, que
este-bêlecêu os critéíos legais para a compoEição dâ Comissão de
Ãcompadramento e Fiscalüação;

ConsideÍendo gue a qriação da Comissão decorreu da observância ao aí. I l,
II do DecÍeto Municipal n" lSO3/2OlZ, dos apontahentos do ConEolâdoía Gelal do
Municipio, Àssessoria JuÍidica e das ÍesoluÇões do Tlibunal dê Contas dos
Municipid do Estado da Bahia;

Cohsiderendo que â Seqletaria da Saúde empreende esforços
admiliskativos, jurÍdicos ê técnicos com o intuito de dinamizar a gestão dos
rêcursos públicos sôb o crivo dos principios Constitucionais que balizam a

À.dmrnistraÇão Públrca.

/*w#*fuffi",\_--,' rrr- É5.07l.tts u

PREÉEIIUT'A MIJNÍCIPÁI DE o FRÂNCTSCO m COkOfEr n..ír dã,.&réúê6.. ra -Cfío Sic I i.É.Éô & C..á. - ÍiÁ

,d {0-7r}l!5rlarno

cERTIFICAÇÃo DIGITAL: 2DEDZFXZUGBDcE í LWSYSQ

Esta ediÇão encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certiÍlcado lCp-BRASIL



Fr

Terça-feira
26 de Junho de 20í8
4 - Ano Vl - N' 2532 São Francisco do Conde

Diário Oiicial do
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRÂNCISCO DO GONDE

GABINETE DA SECRETÁRIA DA SAÚDE - SESAU

u.

lII.

Iv.

u.

!1L

uII.

Ãnãli6aÍ e enuêga têmpesüva dos módulos mensais de

Prêstação de contas mensais, com emisgão de Ielatórios.
conJorme disciplina conlÍatual ;

Emitir rel.etórios mênsais acelca da ãnáise da prestaçáo de
contas, Eom indicação à aprovação ou Íêprov-aÇão, com Íemêssa
para a Controlado!-ra Gêral, Gebinêtê do preÍeito, Secretaria de

Govelno e -Assessoria Jurídica.
ÀutoÍizâÍ o lepasse mensal êm conJor-midadê com os prazos

estab€lecidos em contrâto, mêdiante aptêsentação dos módulos
de prestação de conlas e aÍrálise por pafle da lefertda comissào.

Dispor sobre a apücação de multa contrâhtal e glosas em Íazão

do não cumprimento das metas pactuadas, garantido o direito a

ampla dêfesa e contradrtório.

Emitir relatórios trimestrais acerca da execuÉo conf alual e

alcance de mêlas.

Emitü notilicãção por dêscumprimento contratual.

IrLstaurar proceasos edministratrvos frentê a dênuÍlcias
Íormalüadas .

eÀí. 4" - Compête a Eguipe de Àcompanhamento de quâlidade

FiscalizaÇão "in.loco" dô execução contratud.l:

Í. Àcotlrl)anhar a execuçâo das êções e sên iços dâs untdades

(HDÀCÃJ, e P.Ã, de Muribeca);

Il. Ernitü notificeÇão por descumprimento contrahrÀl;

tII, O fiscal técnico dêverá !êa.[izãr âvaliação diária, semana.l ou

mensãI, desdê que o pêíodo escolhidô Êêja süicientê paÍa

avaliar ou. se Íor o caso, aJenÍ o dêsempenho e gualidade de

presteção de contÊs

@ww
oo

Eú prrcã ó. ràó.EúÀEa. 6 - Csft, sJo Frae,5& dc Co'úê . Ô^
cE, .3 SaO 00ó

rêr o-.rr)3{5rr!.o

cERTtFtcAÇÃo DtctÍ AL: zo1DzFxzuGBDCE 1 Lwsyse
Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL



r

Diário Oliciai do
MUNICIPflO São Francisco do Conde

f etça-íerre
26 de Junho de 2018
5 - Ano Vl - No 2532

Estado da Bahia

PREFEÍTURA MUNIcIPAL oE SÃo FRANcIsco Do coNDE
GABINETE DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. SESAU

rv Durante a execuçâo do obteto, o fiscal técnico desig,nado dewetá

monitoÍar constaltemente o nivel de qualidede dos serviços

para êvitar a sua degenêração, devendo .intervir peÍa requerer à

conhatada ã co.rêçãô das fã.ltâs, fa.lhas e irÍe$rlaiidsdes
contratÀdas,

Rêâli-á' ouEas funçõêê êorÍêIârâs âs etÍüuições da CoÍnisgão de

FÊcalüação.

Ií. 5'- Ã.s notificaÉêE conkatuaiE deve!ào ser emitidas imedjatamênte

após a ciêncra do desculnprimeEto conüÀhtal, devêndo ser asseglrado o dirêito a

ampla defesa e contrad itório.

Ãrf. 6" - Esta InsEução Normariva entra em ügor na data da sua

publicação, Íevogândo-se â5 disposiçôes eÍn conüário, especiÍcamente a IN
nô0 l./20 I ?/SESÀU.

São Flaflcisco do Conde, ern 25 dê Jurüo de 2olg.

//
EI,EÜ 1/TN A T ÁffiASIIYÃ SIITTO S

Seclêtifuia Municipal da Saúde

R s o
ente da Comissáo de Ãco pa
Contr Àlo de Gestão no 0Ot/2017

PFEFEIIURÁ IIIJNICIPÀL OE DO CONOE
Eú. P,!a..r r.asÉ,!ür vi cdúê- §lai Frs4s d. csÉ 3À

rê t0 
_) | J65 r êoí
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MUNiCTPiO

Estado da Bahia
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DA SECRETÁRIA DA SAÚDE . SESAU

Designa sêrvidôrês p;rra compo! a Comissão

de Âcompanhamenro e Fiscalização do ConrÍato d.ê

Gestão no OOI/2O17, celebrado com o Instihr.to de
Ãssistência á Saúde e Promoção Socia.l - pROylDA.

Ã sEcREtliRrÃ MlrNrclpÃr DÃ sÃúDE DE úo FRÀNctsco Do
CONDE, Estado da 8aàia, no uso das atribuiçóes legaE que lhe conjerêm a Ler
OÍgânica Municipal;

Considerando a IJe.i Municipal n" 456,/2016. que cÍiou o progtrama Municipal
de Organizaçâo Social reg,ulamentada pelo Dêcrero Municipal no l9O3/2Ol?, que
estabeleceu os qritérios legais pêÍa a composição da Comissâo de
Àcompârüamênto e Flsca.lüação;

Considerando gue a criação da Comissão decorreu da observáncia ao art. I I,
II do D€creto Murücipa.l no l903,u20l?, dos apontarnentos dâ Contloladona cêral do
Municipio, Assêssor.iá Jurídice e dâs rêsoluçõe6 do Tri-bunal de Contâs dos
Mudqipios do Estado da Bahia;

Considorando que a Secletâria da Saúde empreendê eío!ços
adminisEativos, iuiidicos e técnicog com o rnNito de d.inamizar a gestáo dos
recurEos públicos sob o crivo dos princÍpios Consürucionais gue balizam a

ÀdministraÉo Püblica-

RESOLVE

Àrt. lo - Designar servidores para compor a Comissão de Ácompânhàmento e

Fiscalização do Contrato de êestão nê OOI/ZOI?, celebrado com o Iníítuto de
À-ssÊtência à Saúdê e Prornoçào Sôciat - pROVtDÃ que tem por Íinalidade a gestão.
operacionalização dos serviços e eçõês dê Saúdê no Hospitàl Docente e Ásshtêncial

EFEITUfIA MUNICIPÁL OÊ SÁO FRÂNCISCO OO CONOI
€r Pqá ó3 r{Érrjrrca ,i - Crft SÁ. rrr@ éo Co@ . 6r

c(P éi 50c-6ard to.'r)3ô3r{ooo

a_'I
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNIcIPAL oE SÃo FRANcISco Do coNDE
GABINETE DA SECRETÁRIA DA SAÚDE . SESAU

RESOLVE

Àrr. t' - Àtribuir n nções aos membros da Comissão de Àcomparüamento e
Frscalização do Conkato de Gestão n. OOl,/ZOl?, celêbrado com o Insrituro de
Ãssistência à Sâúde e promoção Sociat _ pROVIDÃ, responsável pela liscalização,
àcompanhamento dos serviços, araJises das prestaçôes de cantas e emissão de
relatório preliminar das ações e serviços ora pÀctuâdos no relendo Contrato dê
Geíão, cujo objêlo é a gestão dos serviços e açôes de saúde no Hospital Docente
Àssistencial Célia Almeida Lima e plonto alend.iftenro de Muribeca, conJo!mo êditàl
dê chemamenlo público n.001/2017 da Secretarie Municipal da Seúde, conJorme
disposição neslà Insüução Normaiiva.

Ãtt, Z' - Â Comissão de Àcompatüamento e Fisca.lização setá lohada por
duas equipê5 de trabãlho. cgmposto pêlos meftLbros designados através da poíaria
SESÂU no 020/2018, Iistados a seguiÍ, conJormê disposiÇâo ebairo.

I - Equipê dê trcompanÀamento e Àrálise de prêsração de Conras:
- RoMUTTJ)O CTRI,oS DOS SÃIYIO§ ESQETVEIJ, mar. 6E.OZZ:
- NTSÀIJ)O DE IESITS RIBEIRO, mât. 65_036:

- WELITON IYIÀRCOS DE OLfVEIRÀ VERGT{E, rnat. 72.424:
II - Eguipê dê Àcompãnhàmento dê gualidade e Fisca-tüâÇão .,rn Joco,,da

exequção confaNal:

- n ÁYIítÀ.Blt IrUCtÃNÃ X.f,VIER OLMEInÀ, mal. 65.82 4;

- TÃTIÃNE CEEQúEIf,Ã DoS SÃIYrOs, mar. 69.426:
- fVONEIE FRÀNCO, mat.69-431;

Àrt. 3" - Compête a Equipe de Ãcomparüarnento e Ànálises de prestação de
Contas

Àcompanàar os relâtório6 de prêsteção de sêiviços e elcance
das metas pactuadâs no Confato de Gestão n" OOI/2Ol?;

EITUFüA MUNICIP L O€ FFÀNCISCO
t^a P.x: oi rrc.rê.!§u s^, CsrÍó. Stê rrrca.,à C*e sa

cEp ,t 5:-o!-JÍâ ,r-.r,jr€rj_60q)
x& ÉÁ.or {tsru

/.t/
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNIcIPAL DE sÃo FRANcISco Do coNDE
GABIHETE DA SECRETÁRIA DA SAÚDE . SESAU

Célia ÀI-Íneida Limô e pÍonto Ãtendimento dê Mu.ti.b€ca, sob a prêsidêficrâ do
pÍrmerlo

I - ROIvÍUÃt DO CJIa'LiCrS DOS SÃI\ITOS ESeIrTgEIj, mat. 65.0Z2;

ll - NTVÃIDO DE IESIIS RIBEIRO, mar. 65.056;

IIt - WEITDON MÀ.RCOS DE OLfIIEIEÃ VERGNE, rj.àt. 12.424.,

tV - EÃIMÀBÃ LUCIãNÀ XÃVIER OI,rVEIRÃ, mar, 65.824;

V- TãrIf,NE CERQITEIE.tr DOS SÃtrrOS. mar. 69.426:

VI -IVONETE FR.INCO, mar.69.431;

Ãí, 2'- Ãs atribuições da Comissão enconhem-se dispostas na teglslação
Federal (l-ei 8.666/S3), na Írêi Murlicipal no 456/2016 e Decreto Municipal n.
1903/a017.

ÃÍ. 3" - À desig.nação dos intêgrantes da relêrida comissão Eerá realizada
8€m prejlrlzo d6 suas áEibuiçôes noÍmôis junto às unidades em que t!êbalham.

Ãrt. 3'- Esta Portaria entra em ügor nâ data da sua publicação, rerogando_
se as dlsposiçôes em contrário,

São Frônqisco do Conde, em 25 de lunho de 2019,

/,1
Etl;rl zÍN E r N,/#íE srrJyÃ sÃlmos

Secrêtária Municipal da Saúde

Ed FEÉ u l.(éret,tra }'tt - caüó sáé Flmtb dõ cã,tê . 6Á
a:rP.3 eoa-60

Iêí.. r0.-,/r, 3G5r aloo

PREFÊIÍIJRÂ MIJNICIPÂT DE §Ào FRANCISCO OO @NOE
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a

l.

Prefeitura Municipal de
São Francisco do Gonde publica:

lmp nsa üficial
Gestão transparente.

Os atos do gestoÍ são pubticados
no Drárro Oficral próprro do ntunrcipio.

a Contrato de Gestiio de no 00í/20í7 - Contrato de Gestáo que entre si,
celebram o Município de Sáo Francisco do Conde - Ba, por iniermédio do
Fundo Municipal de Saúde de São Francisco do Conde, e o lnstituto de
assistência a Saúde e Promoção sociar - provida lnstituto, qualificado
como Organização Social para Gestão, Organização e Execuçáo das
Açóes e Serviços de Saúde no Hospital Docenie Assistenciál Celia
Almeida Lima e Pronto Atendimento de Muribeca, na forma abaixo.

!.
v.

.!;

Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde
'.,.,9r-g.ta-.L"fF 9e.49id-e-r.Julho 17

Gestor - Evândro Santos Almelda / SecretáÍjo - Governo / EditoÍ ' Ass de ComunicaÉo

cERrFtcAÇÁo DtclrAL: ywzwDecBzrosrlM \.41070A
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MUNtCIPiO São Francisco do Conde

s&-fi;frtu0
00 tD,rDt

ESÍAOO DA AAHIÂ
pREFEtTURA MUNtctpAL DE sÀo FRANctsco oo coNoE

07 466 22a/00O1-1O, com endereço á Rua Maria Isabet. n."332. Centro, CÉp:42.70-
0O0 Lauro de Freitas - 8A, representado conforme Éstátuto Sociâ/ registrado no 20

Canôrio de Registro Civil dê pessoes JurÍdicas da Comârca de Lauío de Freifas Sob
n Ô48235 ata de eleiÉo de Diretorie ExeculIva, Conselho Fiscel e Conselho
Delibêretivo, datâda de íyo4l2015, devidemente registrada no Cartório do 20 Oficto
do RegrslÍo CNi das Pessoas Juridicas de Lauro de Freítas, sob n o4g235. fls 10 e
cerlidáo Íls. 2E e ata de posse dos inembros da DfetoÍie e Conselhos. pêre o periodo
201312017 dêtada de 13/O4|ZO1S, devídâmente .egistrada no Cartório do 2o Oficio do
Registro Civil das Pessoa6 Juridicas de Lâuro de Freitas, sob n.o48235, pete Sra_
CLARICE PITÀNGA OINIZ GUERRÂ, presidenta, brasitêira, poÍtâdora do CpF de
n o023.685.52í53

BA§E LEGAL: Eslo contrelo tem por têstro

â) A Lei À/unicipai n.0456/2016, que criou o progreme túunicipâl dâs
Organizaçôes Sociais;

b) O processo de seteção de no0O1i2C17 de 2g/O3t2017 e seus respectivos
ênexosi

c) Protocotos e normas do Sjsteme único de Saúde _ SUSI
d) Lei Federal n ô8.666/93, de Íorma subsrdiárie

Os participes âcime idêntificados resolvêm celebrêr o pÍesente CONTRATO DE
GESTÀO que se reguÍará pelâ bese lêgál acimâ indicada e êinda pelas cláusutas e
condiçóes a seguir dispostas

CLAUSULA PRIMEIRÂ _ OO ÔBJETO

1 I O píesentê CONTRATO OE GESIÀO terr por obljeto â gestâo operacionatizâÇáô
e execução dâs âções e serviços de saúde â serem executados pela CONTRATADA
no HOSPITAL OOCENTE ASSTSTENCTÂL CELTA ALMETDA L|MA E p.a oE
MLJRIBECA em regrme de 24 hoÍas/dia que assegure assisténcia universat e
glaturla á populêÇá0. observados os princ,pros e normas emâ.adâs pêJo SrJS

1.2 Pare atender ao disposto neste contrato a CONTRATAOÁ cohsigna, sob as penas
âqui píêvistâs que dispóe de suficrente niveJ têcnico-essistencial, capacidade e
coridiÇóes de prestaçáo de serviços que perÍnitem o meior nivet de qualidade nos

Ouanaje Ía
5 de Juiho de 2017
3-AnoV-No1720

.q.

ir-
t':
if'

l'

t)
1Á4
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I)iri rt, ( )tl.iirl il,r
MUNICIPiO

I

.@
l! lÍllr

ESTAOO OA BAHIA
PREFEITURÂ MUNIcIPAL DE SÃo FRÂNcIsco oo coNDE

ez pane inlegrante deste coNÍRATo DE GESTÁo os seguintes anexos

O Termo de Referêncra que instnriu o Edjtatde SeteÉo
Termo de Permtssão de Uso,

lnvenláno palrimoniál:

Moclelo de Demonstrativo de RECEITA X DESpESA.

c USULA SEGUNoA - oÂs coNDtçôEs cERÂrs

I

serViÇos contratados coníorme a especiâlidade ê cáractêrlsticas cla,demanda e quê

nàdeslá sule,tâ e nenhum ltpo de restíÇáo lega que incâpaclle seu tituter parâ Írmá,
ló

r3 F

!r
b)

f)
E)

2 1lA CONfRATAOA executará os sorviçps assistencjais disponlveis segundo a
I

capecrdade operacionel do HOSpITÂL DOCENTE ÂSStSTENCtAL CELTA
arliretoa LIMA E pRoNTo aNTENoTMENTo oE MURTBECA, nas quanrrdades

mirlin'ras êstebelecidas no TER[4O DE REFERÉNCtA anexo, a qualquer pessoa que
i

dêlés necêssttar e de acordo co.n âs normas do SUS _ Sistema único de SaúOe

I

2 21O" r"-,Çoa or" 
"onlratados 

estão refendos a uma base teríitonal - populacional de
Sáó Francrsco do Conde - Bah a, coníorme ptaneiamento de saúde dá

coirnaurre leeueoRl

23 Todas as metas estâbetecidas no Termo de Rêíeréncia ânexo.seráo as mêtas
miíirnas exrgidas para a avalaçáo conlratual. o que náo exclui a realtzaÉo dos
Cema s pÍoced msnlos que âdvenhâm do c!rdado ao ctienie de unidade hospitaiar (e

exdmplo Oe Atendiínentos dê Eníermagem em gerat e/ou proced men(os e consultas
corfipativeis com o pêrlil e CBO) pera Ítm de informaçáo da produção nos Relatóíios
de iníormeçáo Hospitatar, no Sistêma cÍe tníormâÇão Ambuletonat (StA) e Sistema de
l.íorÍ.ãÇáo Hospirâtar (StH)

l.
cLAUSULA TERcEtRÁ - Dos coMpRoMtssos oos pARTÍctpEs

cJl'
r!,

\§/À ' 31 São obrigêçôos da
ir insfumenlo.
,.1

CONTRATAOA, aiém de oúras previstes no presente

/ ,'j'
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00 mÀfi

l. Assegurar a gestào, opêracionalização e execução da6 âçôes ê servrços

de seÚde a que se propõe através do desenvotvimento de técnicás
.nodemas e edequadas que pÊrrn lam a adequeÉo dâ estrulurâ fl.tnc onal.
a rraiulenção íisrca e dos equrpamenlcs da Unrdade. etém do provrmenio
dos nsurnos (matêneis) necessáíos a garântla do pteno íuncionãmenro dô

HOSPITAL DOCENTE ÀSSISTENCIÂL CELIÂ ÂLMEIDÁ LIMA E
PRONTO ÂNTENOIMENTO DE MURIBECA.

ll. Assrstrr abrangenlemeote a ctreileLa que demande o HOSpITAL
DOCENTE ASSISTENCIAL CELIA ALMEIOA LIMA E PRONÍO
ANTENOIMENTO DE MURÍBECA, oe formâ espontánes, sem exctusões,
procedendo ê06 devidos registros e expedrdas ãs Autonzaçóes dê

lnlernaçôês Ho6pitetares (AtHiSUS), segundo os criténos dâ

CONÍRÂTANTE ê do Ministério da Saúde.

lll.GaÍantrr em ârividade no HOSptTAL OOCENTE ASSTSTENCTAL CELIA
ALMEIOA LtMA E pRONTO ANTENDTMENTO OÊ MURIBECA, quadro de
recursos humanos quâljÍlcedos e compatívêis ao porte dâs Unidâdes e
com os servtÇos co,nbrnêdos coníorme estabeiêcrdo no paesênte conlrâto
e anexos, e atnda nas nolmes mrnrstenais alinentÊs à espécte, lendo
deÍnrda como peale de sua infráeslrulura técnico_administratjvâ nas 24
(vrnte e quatro) horas dla, por planlóes. a presenÇa de profissjonais da
medrcrná que responderáo legaJrnente pêtâ atençáo oÍerectda à cljenteta.

lV.Adotar uma identificáção especral (crachá) e Íardemento de boa quâtidadê

oêíá lodos os seus empíegados àssim corno essegJ.aí a sJâ ÍreqJénc,à
pontualdade e boâ conduta profisslonal.

V. lmplantaí imagem corporatrva no HOSptTAL OOCENTE ASSTSTENCTAL
CELIÂ ALMETOA LtMÂ E PRONTO ANTENDTMENTO OE MURTBECA e
nos uniformos dos trabeJhâdores, exibindo os logoltpos dâ preÍehura

l\,'lunrcrpei de Sáo FÍancrsco do Conde . BA, do tu1nrstério dê Sâúde e do

Vl.ResOonsabilizar,se ntegretmente pcr. todos os compromissos essurn dos
nestê contralo.

Vll. Mânter registro atuâllzado de iodos os etendimenlos efetLJâdos no
HOSPITAL DOCENTE ASSISTENCIÂL CELIÁ ALMEIOÀ LIMA E

PRONTO ANTENDIIVIENTO OE MURTBECA disponibitrzando a quatqueÍ
momento à CONTRAÍANTE ê audiioías do SIJS. as fiche§ e prontuários

da clientela essim como lcdos os demais documentos que comprovem a

il4
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coníiâbÍrdade e sêguÍança dos servços prestado6

Vlll. Apreseôtar à CONTRATANTE. na íorme prêvisla no píesen(e conlrato

as preslaçóes de contas dos ãlendrmenlos das metas e da utilizaçâo dos

recurso! flnanceiros.

lX.Nos casos de prestaçáo de serv Ços tercerrizados de mãnutenÇáo de

ecu parnenlos e de r.fraestrutuÍa (geÍedor cenl.els de gases dentre

oukos) e ainda de serviços módrco.hospitatâres fice a CONTRATADA

OBRIGADA a cêlêbrêr estes contretos com empresâs preÍerenctelmente

autorizadas pelo fobncánte, d sponibilizando á CONTRAÍANTE cópia de

lodos os contralos com eleslado que comprove â condiçáo de aulo.zadâ
dos lercerôzados

X, Arcâr com lodo e qLralquer dano ou preluízo de qualquer naturezã câusado

ao CONTRATANTE e/o!j teÍceiros. por sua culDa ou dolo Ou em
consequêncra de erros, impericra pÍó9na ou dÊ auxiliares que estelam sob

sua responsabrldadê. nos termos do que prêvé os artigos 186 e 927 do

Códrgo Civrl, (Ler n' 4320/02).

Xl.Ressarcrr o equivalenle a todos os danos decorrentes de pare,isaÇáo ou

interrupçâo dos serviços contrelados que ocoíÍerem em c,esacordo com as

cláusulas que regularn esse Instrumento e com â legsaç3o ap|cáve,
exceto quanoo rslo ocorrer por exigénc a do CONTRÂTANTE ou €indâ por

ceso ÍoÍturto ou loÍÇe mâioí. crrcLrnstánctas que deveráo ser comunicadas
no prêzo máximo de 48 (quarenlâ e oito) horas, em cáráter dê urgência,

após a sua oconência

Xll. Ressarcir as despesês consideradas ilegitrmas e/ou não comprovadas

Xlll. Consolidar a ,magem do HOSp|TAL DOCENTE ASSTSTENCIAL CELTA

ALMEIDA LIMA E PRONTO AN'IEND|\4ENTO DE MURTBECA co.no

Entrdade presladore de serviços púbticos, da rede assist6nci6l do Sistema

Único de Saúde - SUS, compromeirdo com sue rnrssào de atender ás

necessrdades terâpêutrcas dos pecrentes. pnmando peia methoaie na

qualdaoe da asst§tênc a

XlV. l,4anler em adequadas condrÇôes de higiene e conservaçáo as áreayr i.-..

íisic€s e instêlaçóês do HOSPTTÀL OOCENÍÉ ÂSSISTENCtAL CELTA

ALMEIOA LIMA E PRONTO ANTENDIMENTO DE MURIBECÂ.
XV, Prestar assistência lécnica e manulenÇâo preventva e corretivâ de

lorma continuê aos equrpamenlos e inslalaçóes hrdráulicas etélncas e de

gases eÍn ge.al

fuI tdoÚ' l

i,T

0uana-Íe Ía
5 de Jutno oe 2017
6-Â/loV-N"1720 São Francisco do Conde

I)lr irr ( )tielri rio
MUNICIPiO
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XVl. Q6y61yg, à CONTRATANTE após térrnino do conlrato toda área.
equipamentos instataÇóes e utensitios em perfeitas condiçôes de uso Os
bens dêvêráo ser recebtdos por um preposlo designado pe e
CONÍRAÍÂOA, devidamenle Inventariados quando dâ âssinâtura do

contrato ê de Íorma rdêntrcê, deverão ser devotvoos á CONTRATANTE,
nê oportuôidade do seu enceíamento, por quêtquer motivo, inclusve
aqueles incorporados posler,orrnênte no transcorrer do contrato

XVll. lmplâniâí protocolos médrcos dê enfermegem administratvos de
elencÍrmentos e movlmentação de paclenres.

XVlll. Por razóes de ptanelêmenlo das atrv)dades esststenctais devêrá dispor
da inÍormâçâo oponuna sobre o locâl de resrdéncie dos pacientes

etendrdos ou que lhe seram reíerenciados pâra alendimento. regrstrando

minrmeíhênte, â defintÉo do munrcípto de resrdêncra dos mesrnos
XlX. Em retÉÉo aos direitos dos pacientes, a CONTRÁTADA obriga-se al

a Manter sempre alualtzado o prontuáno médtco dos pacientes e o arqulvo
rnédico conslderando os prazos prevtstos erf let.

b. Náo utrlzar nem permitir que leacetros uljlizem o paciente paÍa fins de
expeíimentaÉoi

c. Juslificâí ao paciente ou so seu representame, por escÍito, as Íazóes
técnicas alegadas quando de decisão da rtáo rcàtizeçâo de qualquer eto
prof'ssronâi previsto neste conÚato

d Permitrr a vrsrla ão pâctênle rnternado dLariâmente respettando-se a

rotinâ do servrço, poÍ p€ríodo mrnrmo de 02 (duas) àoras;

e Esclerece. aos pâcienles sobre seus direitos e âssuntos peírnenles eos
servlÇôs oÍêrecidos:

í Respe,lár ê dectsáo õo pectente âo consenlrÍ orr íecusâr orêstêÇáo oe

seÍvrços de saúde. satvo nos casos de trnlnente pengo dê vrda ou

obrigeçáo legal,

g. Garantar â conÍldencielidade dos dãdos ê nÍormaçóes relativas aos
pacientês:

h Assegurar âos paciÊntes o direrlo de serem assistidos religrosa e

êsprrrtJalmênle por rntnrstrc de quelq!er cullô rellgroso
, Nas intêrnâçóes de cÍianças. adotesceotes, gestenles. puérperas e roosos

essêgLJrár a presença de uan acompênhânte. êm lempo tnlegral nc

Hosprtel, com drretto a a/olamenlo e atrmentaçáo

I Fornecer ao pacrenle, por ocasiáo de sua altâ hospltalar retatóro

,r1
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