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A CONTRATADA podeíá â qualqueí tempo e mêdientê iustiÍicative apresentada

êcÍetário MLlnicipat de SaÚde e ao PreÍeito Municipâl' píopor a d6voluçáo de bens

oder Público Municipal, cujo uso íora ê êla permitido e que náo mais selam

sgários ag cumpnmento das mêtas alcânçadas_

17 Os bêns móv6is c€didos à CONTRATADA' nas condiçôês êstebelêodas no

.T odê Concessão de úso", mediante prévta avaliação e expressa autoíizaÉo da

Se retaria Municipal de SaÚde, poderão ser ãlienados e substituidos por outros de

igu lou maior valor' os quais lntegraráo o patrimônio da GONTRATANTE
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orl aô do CoNTRÁTO DÉ GESTÁO que náo puderem ser re§oÚrdas pelas partês
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nor êstârem âssim justos e contratados é o presente assinado em 03 (três) vies de

iguit teor
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e Íorma na presenga da§ lestemunhâs que subscrevem depois de Iido e

nfoÍme, paia um só efêito de direito
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Diârio Oficial do
MUNICTPIO

no em r ceíificado

Prefeitura Munici al de
São Francisco do Conde publica:

. Pregão Presencial No 009/2018 Registro de Preços - Reformulado 2
Aviso de Licitação - Objeto: Contratação de pessoa Jurídica
especializada na prestação de serviços de natureza continua de
terceirização de mão de obra de apoio administrativo abrangendo os
postos conforme Termo de Referência.

. 1o Termo Aditivo ao Contrato de Gestão N.o00i/20i7 - Objeto:
Renovação contratual com início em 07 de junho de 2018 e término em 07
de dezembro de 2018.
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Diário Oficial domrllcDp São Francisco do Conde
Seía-fetra

I de Junho de 2018
3 - Ano Vl - No 2484

Termos Aditivos

ío rERMO ADtflVO AO CONTRATO DE GESTÁO N.oOOír2017, cetebrado entre o MuNtcipto
DE sÃo,FRANcrsco Do coNDE e o rNsrrruro oe lssrsiÉnõiÂ-À êÁúõÊ É
PROMOçÃO SOCTAL - PROVIDA. SESAU. Do Obieto do co;trato:1..r o presente coNTRÂTo
De cEstÀo tem por objeto discrimina, as ,trib@Çffiãf iiããããe obrigaÉes dos partícipes,
l!]!.!_s!lÇ9' _operacionalização e execuq?! das aÉes e serviços de saúde a séróm execuiados pera
CONTMTADA NO HOSPITAL DOCENTE ISSISTEI{CNI'CELIA ALMEIDA LIi'A E P.A DE
MURJBECA, em regime de 24 horavdia, que assegure assistência universal ê gratuita à poputaçao,
observados os princípios e normas emanadas pelo SUS.

1.2 Para atender ao disposto neste conuâto a coNTRATADAconsigna, sob as penas aqui pÍevistas,
que dispóe de sufciente nível técnico-êssistencial, capacidade e condiçoes de prestaÉo de serviços
que peÍmitam o maior nível de qualidade nos serviços contratados conforme a óspecialidadé e
caÍacterísticas da demanda e que não esÉ sujeita a nenhum tipo de restrição legal que iàcapacite seu
titular para fiÍmá-lo.

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

a) O Têrmo de Referência quo instruiu o Edital de Seleçãoi
b) Termo de Peímissão de Uso;
c) lnventáÍiopahimonial;

Modelo de Demonstrdtivo de RECEITA x OESpESA.

Popbigle +4ditivo:Consütui obieto deste instÍumento, a renovação contratual cominícioêm 07 dejunho de 20í8 ô téímino êm 07 de dezembro de 20ig nai mesmas condiçôes pâctuades
anteriormente, conÍorme a previsão na cláusula Décima do contrato de Gestão N.oooi/201i c/c 

"omo An. 57, ll, da Lei N.o8-666/93.

ASSINADO EM 06/06/20í8
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ELEUANA FALCÃO DA SILVA SANTOS

cERTTFTCAÇÃO DTGTTAL: VTESElo(pETSEUUZGCTOGAO
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

10 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.OOO1/2017.

í. TERMO ADITIVO AO CONTRATO OE GESTÃO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SÃO
FRANCISCO DO CONDE E O INSTITUTO DE
ASSTSTENCTA À SAÚDE E PROMOçÃO SOCIAL -pRovrDA, auALlFlcADo coMo oRGANIzAÇÃo
soctiAL, NA FORMA E CONOIçÓES ABAIXO.

O Termo de Referência que instruiu o Edital de SeleÉo;
TeÍmo de Permissão de Uso;
lnventário patrimonial:
Modelo de Demonstrativo de RECEITA x DESPESA.

CúUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO DO TERMO ADITIVO.

constitui objeto deste instrumento, a rênovação contÍalual com início em 07 de junho dê 2018

e término ãm 0Z de dezembro de 20í8 nas mesmas condiçôes pacluadas anteriormente,

o MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA, Pessoa Jurídica de Dirsito Público

lnterno, sediada na PraÇa da lndePendência s/n.o, na cidade de Sâo Francisco do Conde - BA,

inscrito no CNPJ sob n.o13.830.823/0001-96, neste ato representado por sua sua SECRETARIA

ntUNtCtPAL DE SAÚDE, através da secretária Sra. Eleuzina Falcão Da Silva Santos,
brasileira, bacherel em Enfermagem e ObstetrÍcia, inscrita no CPF sob o n."349.000.475-20,
portiadora do RG n.o01488768-11 expedido pela ssP/BA, residente e domicillada na cD. Estrela

do Cabula, n.'100, bloco B, Ap. 02, Saboeiro, Salvador - BA, CEP: 41.180-210' doravante

denominado CoNTRATANTE, e do ouko lado, o INSTITUTo DE AsslSTÊNch À SAÚDE E

PROMOçÃO SOCTAL - PROVIDA qualificado como Organizaçáo Social atÍavés de Dêcreto

Governairental, inscrito no CNPJ n.o 07.466.228t0001-10, com sede na Rua Maria lsabel, no

332, Centro, CEP: 42.70-000, Lauro de Freitas - BA, representado nests ato pela sÍa. claÍice
pitanga Diniz Guerra, brasileira, divorciada, médicâ inscrita no cRM n.o 2251, inscrita no cPF
n.0023-.ô85.525-53, portadora do RG n.o O0.271.286-52, expedida pela SSP/BA, com endereço

proÍissional acima citado, doravante denominada apenas GoNTRATADA, resolvem firmar o
presente termo aditivo, conforme o conslante no Processo Administrativo N.o 2256/2018,

mediante as cláusulas e condições seguintes:

CúUSULA PRIMEIRÂ - DO OBJETO DO CONTRATO.

1.1 O presente CONTRATO DE GESTÁO tem por objeto discriminaí as akibuições,

rasponsabilidades e obrigaÉes dos partícipes, para a gestáo, operacionalizaçác 9 -eIT-1ç99
das açÕes e seNiços dã iaúde a seÍem executados pela CoNTRATADA no HoSPITAL
DOCÉNTE ASSTSÍENCIAL CELTA ALMETDA L;MA E p.A DE rJtuRtBECA, em regime de

24 horas/dia, que assegure assistência universal e gratuita à população, obs,'rvados os

pÍincípios e normas emanadas pelo SUS.

1.2 Para atender ao disposto neste contrato a CONTRATADA consigna, sob as penas aqui

previstas, qus dispõe de suficiente nível técnico-assistencial, capacidado e condiçÔes de

brestaçaó de s"*iço. que permitam o maior nível de qualidade nos serviços conlratados

lontorme a ospecialidade e caractêrísticas da demanda ê que náo está sujeita a nenhum tipo de

restrição legal que incapacite seu titular para firmá-lo.

1.3 Faz parte integranle deste CONTRATO DE GESTÁO os seguinles anexos:

ü
E.

a
b
c
d

-4

Prece da lndeDondôncla. s/n.', centÍo - São Francl.co do cond.,BA, Cep: 43'900{00
Dopaíemonto do Contratos a Convênios

Tslêíono: (71) 365í40t7/ 1053
í

)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

conforme a oÍevisão na Cláusula Décima do Contrato de Gestão N.oOO1/2017 C/C com o AÍt.
57, ll, da Lei N.08.666/93.

cúusuLA TERGEIRA - DA RATtFtcAçÃo.

PeÍmanecem inalteradas e aqui ratificadas as demais cláusulas do contrato ora aditâdo que náo
colidam com as alterações contidas no presente instrumento.

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

São Francisco do Conde, 06 de junho de 2018.

PELO CONTRATANTE:

PELO CONTRATADO:

TESTEMU

eteuznarafu,s
SECRETÂRA

ILVA SANTOS

. tlt(r it, i' ri' L.
CLARICE PITANGA DINlz GUERRA

REPRESENTANTE
INSTTTUTO DE PROMOÇÃO SOCTAL E

ASSISTENCIA A VIDA. PROVIDA

,1,

c Oi)..f3t1,o)s 2ic

z. tí*íc, &t§rr1o oti\,lr,".Ír
CPF N.O Eo. ''13"1 (ÉÍ-§3

t

Pràçr dâ lndependàncla, s/n.', Cântso- São Frdnclaco do Conde/BÂ, Cop:43.900.O00
DapaÍtam.nto de Contratoa a ColwonloÊ

T€|.íono: (7í) 385í€0í7/ 8053
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encpnha€o no s .org em se or

Prefeitura Municipal de
São Francisco do Conde publica:

. 20 Termo Aditivo Ao Contrato De Gestão N.o0Oí/2012. (Hospital
Docente Assistencial Celia Almeida Lima e p.A De Muribeca).
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São Francisco do Conde
Diário Ofrcial do
HUHTclPlO

Licita ões

? TER O ADTTVO AO CONTRATO DE GESTÃO N..ooír2o17, cslabrado onfa o UUNICÍP|O
DE sÃo FRANctsco Do coNDE e o tNsrruro DE assrsrENcrA À SAúDE E
pRoMoçÃo soctAl. - pRovtDÀ sEsAU. Do obteto do contnto:í.'t o prssânts coNTRATo
DE GESTÀO tom por objeto dlscÍiminâr âB atibulÉês, rosponsabilldad€s ô obrigaÉos dos partlcipes,
para a gosElo, oporecionalizaÉo s sxsct'lçáo ds6 açõss s sâMços de Bsúde a ssÍBm sx€cutados pela
CONTRATADA no HOSPÍTAL DOCENTE 

^SSISTENCI,AL 
CELI,A AL EIDA LIMA E PÁ DE

iIURIBECÀ em r€gim€ de 24 horaddia, que assagure EsaistÀrcia univôÍsâl ê gratuita à populaÉo,
observados os princlpios s noÍmas emanâdas pslo SUs.

'1,2 Para atsnd€r ao dispGto neste contseto e CONTRATADAconslgns, sob as p€nas aqui provislas,
quo dispõ6 do sufidonb nÍwl tácnlesssis,tsncial, capacid8do o condlçõos de pÍBstaÉo de serviços
que permltam o mglor nlv€l dê quslldedo nos seMços cDntatados conÍormê a espodslldade e
caradôrlstcas da domands € qu€ náo €stá sujeita I nenhum üpo de rssüiçáo legal que incapâcito sêu
ütular pEra firmá-lo.

1.3Fâz partê intogrante deste CONTRATO DE GEETÀo os seguintes ansxos:

a) O Terrno do RsfeÍÊndâ quê insEuiu o Edltal ds S€lsçáo;
b) T6ímo dê P6ímissào d6 Uso;
c) lnvenúriopabimonial;

Modelo do DemonstEüvo dê RECEITA x DESPESA.

Do Obl.to do Adttlvo:Constltui objeto dsstg lnsúumsnto. a rEnovaÉo contsatral comlnÍclooln 07 de
dezambÍo d! 20í8 ! tóÍmlno om 07 de lunho d! 2019 nas m€sÍnas condlÉes Pactuadas
anteÍioÍmente, conforme 6 prÊúsão na Cláusuh Dócima do Contrato de GesEo N.q00í12017 C/C com
o AÍt. 57, ll, da L€l N.o6.66ô43.

ASSTNADO EÍú 30/í 1/20íE
SECRETARJA uNtcrPAL DE SAúDE

ELEUaNA FArcÃo DA stLvA sANTos

,

CERTIFICAçÃO DIGTTAL: /ADVKWQS62MVEH81 XAECXQ

Esta edição enconba+e no site: www.saoÍanciscodoconde.ba.io.org.br em seMdor certificado ICP-BRASIL
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20 TERMo ADITIVo Ao coNTRATo DE GESTÃo N.ooo1,2o.I7.

-rh

2'TERMO ADITÍVO AO CONTRATO DE GEST
ENTRE SI CELEBRAM o MUNICÍP]o D

OUE
SÃo

Môt

o MUNrclPto sÃo FRANCISCO DO CONDE - BÂ Pessoa Jurídica de Direiro Público
lntemo, sediada na Praga da lndependência s/n.o, na cidade de São Francisco do Conde - BA,
inscrito no CNPJ sob n.o13.830.823/0001-96, neste ato representado por sua sue SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, através da secretária Sra. Eleuzina Falcão Da Silva Santos,
brasileira, bacharel em Enfermagem e Obstetrícia, inscrita no CPF sob o n.'349.000.475-20,
portadora do RG n.o01488768-1í expedido pela SSP/BA, residente e domiciliada na CD. Estrela
do Cabula, n."100, bloco B, Ap. 02, Saboeiro, Salvador - BA, CEP: 41.180-210, doravante
denominado CONTRATANTE, e do outro |ado, o INSTITUTO DE ASS'STÊNCA À SAÚDE E
PROÍúOçÃO SOCIAL - PROVIDA qualiÍicado como Organização Social através de Decreto
Govemamentâ|, inscrito no CNPJ n.o 07.466.22810001-í 0, com sede na Rue Meria Isabel. 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.o 2251, inscrita no CPF
n.o023.685.525-53, portadora do RG n.o 00.271.286-52, expedida pela SSP/BA, com endereço
proÍissional acima citado, doravante denominada apenas CONTRATADA, resolvem firmar o
presente termo aditivo, conforme o constante no Processo Administrativo N.' 5439/2018,
mediante as cláusulas e condições seguintes:

GúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRÂTO.

1. í O presente CONTRATO DE GESTÃO tem por objeto discriminar as atribuições,
responsabilidades e obrigaçóes dos partícipes, para a gesüio, operacionalização e execução
das ações e serviços de saúde a serem execütadcs pela CONTRATADA no HOSPITAL
DOCENTE ASSISTENCI,AL CELIA ALMEIDA LIMA E P.A DE MURIBECA, em regime de
24 horas/dia, que assegure assistência universal e gratuita à populaÉo, observados os
princípios e normas emanadas pelo SUS.

1,2 Pa.a atender ao disposto neste contrato a GOi{TRÂTADA consigna, sob as penas aqui
pÍeüstas, que dispõe de suficiente nível técnico-assistencial, capacidade e condiçóes de
prestaçáo de serviços que permitam o maior nível de qualidade nos serviços contratados
conforme a especialidade e caracterÍsticas da demanda e que náo está sujeita a nenhum üpo de
restrição legal que incapacite seu ütular pare firmá-lo.

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

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

CúUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO DO TERII'O ADITIVO.

Consütui objeto deste instrumento, a renovaçáo mntratual com Início em 07 de dezembro de
20í8 e término em 07 de iunho de 20í9 nas mesmas condiSes pactuadas anteÊormente'

PÍaça da lnd.Fn.rêncla, rrh.', ffio -Sâo Frahclsco do ConddBÀ Cêp:43.90Go00
ttêparlamedo d! CofiHoe I Coivêniqs

Têlêtorêr frl) 365í€0í7 Í t053
I

FRANCISCO DO CONDE E O INSTÍTUTO DE
ASSISTENCI,A À SAÚOe E PROMOçÃO SOCTAL -
PROVIDÀ QUALIFTCADO COMO ORGANIZAçÃO
soctAl-, NA FORITTA E CONDTçÔES ABAD(O.

c
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egsE
conforme a previsão na Cláusula Décima do Conüato de GestZio N.0001/2017 C/C com Art.
57, ll, da Lei N.o8.666i93.

cúusuLA TERGEIRA - DA RATtFtcAçÃo.

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

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

São Francisco do Conde, 30 de novembro de 2018.

PELO CONTRATANTE:
ELEUZINA FAL o A VA SANTOS

SECRETÁRh

PELO CONTRÂTADO:

TESTEMUNHAS:

Ar*- ?*.1* /"u (á;t.r,ecLõ

fr{^w*lww^CLARICE
REPRESENTANTE

|NSTÍTUTo oe enouoçÃo soctA|- E
ASSISTENCIA A VIOA. PROVIDA

1 )
cPFN.o o5al31. Wilcr -::f
---'z'2

z.Á,,nr*Q* 45-,:. .:e-,S §.r---{
cFtrft i c a .93[.s-+, ^ t-t §

?

Praça d. lndêpêhdêncla, §/n.', CênEo -Sáo Francisco do CohdcrBÀ Cêp:,(l.900400
Oepârlamênto da Conltãlos € Corryânlos

Têlêfonê: Crí) 365í40í7 18053
2
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30 TERiIO ADITM AO GONTRATO DE GESTÃO No. 00í2017, celebrado- entre o

iruir-rci-üóã"E êiió FRAiIõiàüõ-iro éóx-oe á õ lnsrm.lÍo DE As$srÊNcll À

SAúDE E PROMOçÃO SOCIÂL - PROVIDA Do Obi4o 49 Co-ntratÔ: O..presente

GONTRATO DE GESTÃO tem por objeto discriminar as atrbuiçôes, Responsabilida-des e

õúóaçaes dos partlcipes; parà a géstão, operacionalizagáo e execu$o das ações e

re.ilç* de saúde a serem executiados pêla CONTRÂTADA no HOSPITAL DOCENTE

ASSISTENGIAL GELIA AUIIEIDA UMA E P.A DE MUBIBECÀ em regime de 24

horas/dia, que ass€gure assistência universal e grafuifa à populaÉo, observados os

prÍncípios e normas êmanadas pelo SUS.

' 1.2 para atender ao disposto neste @ntratrc a GONTRATA)A consigna, sob as p.enas

aqui previstas, que dispõe de súciente nÍvel técnioo-assistencial. eapacidade e condiçôes

Ori prestaçao' àe sewiços que permitam o maior nÍvel de qualidade nos serviços

contraiadoi conÍonne a áspwialidade e caracterÍst'icas da demanda e que não está sujeita

a nenhum tipo de r:estrtfo'legal que incapacite sêu tihJlar.para Ínná-lo.

1.3 Faz parte intqmnte dcste CONTRÂTO DE GESTÃO os seguintes anexo§:

a) O Termo de Referência que instruiu o Edihai cie SeleÉo:
b) Tenno de Permissâo de Uso;
c) I nventá rio patrirnonial;
d) tvlodeto de DemonstratÚo de REG:EITAx DESPESÀ

Do Obieto do Aditivo: Constitui objqto deste instrumento, a elteração do valor original do

ffi hgal de 2,33% (dois vlrgula trlnta e trÉs por cento) ao

^ contrato orlglnal na lmportâncla de R$571.864,84 (qulnhentoe,e.setenta e um mil'
oitocentoe dseeenta e guatro feals g oltenta e quâho contavos), elevando o valor
global do contrato para ff§ 25.162.969,43 (vinte e cinco rrilhóeg, cento e sessenta e

ãoE mlt, noyecéntoe e sessenta € noyo reai§ e quarenta e três centavos), conÍorme a

proriúo-no Art.65, §1'da Lei N.o8.66&93 e na cláusula quihta do contrato de Gestão

N'001/2017.

ÂSSTNADO EMfiNzJXIlg

Ediçáo 1.251 - Ana 13
28 de teverciro de 2019
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TERMO ADITIVO
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ELEUZINÂ FALGÃO I'A SILVA SÀHTOS

RETI.RIA ÍUN ICIPAL DE SÁÚDE

Cori'fica@ Digid: WO)QHBN+OVEBT4
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ESTADO DA BAHIA
*ôHütffim

m glrr PREFEITURÂ TIUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO COND

üE on ê ro Sâ.ios
SORA JUR]D],:A ADJUNTA

/BA 50.499

GESTÃO QUE

3O TERiIIO ADITIVO AO GONTRATO DE GESTÃO N.qOOl/2017.

3'TERTO ADITIVO AO CONTRA
ENTRE SI CELEBRAM O iIUNIC|PIO D FRANCISCO

,1. t,

ffi DO CONDE E O INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAÚDE E
PROMOçÃO SOCIAL - PROVTDA, QUALTFTCADO COMO
ORGANIZAçÃO SOCIAL, NA FORMA E CONDIçÔES
ABAIXO.

üri:-

o MUNICíP|O DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA, Pêssoa JurÍdica de Direito Público lnterno,
sediada na Praça da lndependência s/n.o, na cidade de Sáo Francisco do Conde - BA, inscrito no
CNPJ sob n.o13.830.823/0001-96, neste ato rêpresentado por sua SECRETÂR|A MUNICIPAL DE
SAÚDE, através da secretária Sra. Eleuzina Falcão Da Silya Santos, brasileira, bacharel em
Enfêrmagem e ObstetrÍcia, inscrita no CPF sob o n."349.000.475-20, portadora do RG n."01488768-
'11 expedido pela SSP/BA, residente e domiciliada na CD. Estrela do Cabula, n.'100, bloco B, Ap. 02,
Seboeiro, Salvador - BA, CEP: 41.180-210, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro
rado, o rNsTlTUTo DE ASSTSTÊNC|A À SAÚDE E PROMOçÃO SOCTAL - PROV|DA, quatiÍtcãdo
como OrgenizaÉo Social através de Decreto Govemamental, inscrito no CNPJ n." 07.466.22810001-
'10, com sede na Rua Maria lsabel, no 332, Centro, CEP: 42.70-000, Lauro de Freitas - BA,
representado neste ato pela Sra. Claricê Pltanga Diniz Guerra, brasileira, divorciada, médica inscrita
no CRM n.o 225í, inscrita no CPF n."023.685.525-53, portadoÍa do RG n.o 00.271.286-52, expedida
pela SSP/BA, com endereço profissional acima citado, doravante denominada apenas
CONTRATADA, resolvem firmar o presente termo aditivo, conforme o constante no Processo
Administrativo N.o 05í012018, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CúUSULA PRIMEIR.A - Do oBJETo Do coNTRATo.

1 .1 O presente CONTRATO DE GESTÃO tem por objeto discriminar as atribuiçÕes,
responsabilidades e obrigaçóes dos partÍcipes, para a gestão, operacionalizaÉo e execuÉo das
açóes e serviços de saúde a serem executados pela CONTRATADA no HOSpITAL DOCENTE
ASSISTENCIAL CELIA ALMEIDA LIMA E P.A DE MUR|BECA, em regime de 24 horas/dia, que
assegure assistência universal e gratuita à população, observados os princÍpios e normas emanadas
pelo SUS.

1.2 Para atender ao disposto neste contrato a CONTRATADA consigna, sob as penas aqui previstas,
que dispÕe de suficiente nÍvel técnico-assistencial, capacidadê e condiçOes de presteção de serviÇos
que permitem o maior nÍvel de qualidade nos serviços contratiados conforme a especialidade e
características da demanda e que não está sujeitra a nenhum tipo de restriçáo legal que incapacite
seu tilular para flrmá-lo.

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

a) O Termo de Referência que instruiu o Edital de SeleÉo;
b) TeÍmo de Permissáo de Uso;
c) lnventáriopatrimonial;
d) Modelo de Demonstrativo de RECEITA x DESPESA.

CúUSULA SEGUNDA - Do oBJETÍvo Do TERMo AoITIvo-

Constitui objeto deste instrumento, a elteraÉo do valor original do contrato com acréscimo legal de
2,33%( dois yirgula trinta e três por cento) ao contÍato original na importância de R$ 571.864,84
(quinhentos e aetenta e um mil, oitocentos e sea6enta e quatro reais e oitenta e quatro
centavos) êlevando o valor global do contrato para R$ 25.í62.969,43 (vinte e cinco milhóes,
cento e sêssenta e dois mil, novecento6 ê sessenta e nove teais e quarenta e três centavos),

Pràçâ da lndgpondânclA 6Jn.', Cantro - São Frrncbco do ConderBA Cop: i(l.900{ro0
Oopartarncnlo do Contrat@ e Coívênio!

TslsÍono: (7í) 365í€0ír, 805:t
I

ít
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ELEUZTNA'*M

ASSESSOÂÁ jL]RiDICAÁDJUNTA

oAB/BA 50 499

VA SANTOS
PELO CONTRATANTE:

PELO CONTRATADO:

TESTEMUNHAS:

t
E, ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
sÂô"ffiff:Escomqr{Ír

conforme a previsâo do Art.65, §í'da Lei no. 8.666/í993 e na Cláusula quinta do Contrato de Gestão

N.o001/2017.

CúUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO.

Permanecem inaltêradas e aqui ratiÍicadas as demais cláusulas do contrato ora aditado que não
colidam com as alteraÇÕes conüdas no presente instrumento.

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

Sâo Francisco do Conde, 28 de dezembro de 20'18.

l-,1i
CLARICE PIT

REPRESE
GUERRA

1

CPF ,o5s Yí3. q89 5c

2. íâl,,.-L íet'-2<. fv'aç--a-Ja.
CPFti.o 6;a.rír3 i jt-t,j

Prâça da lndep€ndôncia, srn-', CenEo -Sáo Franciaco do Conde/BÀ cepi /(}.9(tr{0o
Dêpartamênto dê ConLato6 I Coív6nio6

TolBlono: Crí) 365í40í7 / 8053
2

LL, t,i.



Tc rç a-_fc i ro
I I de jtnlto de 2019
Ano XIll . Ediç'ão N" 131ó

-5-
P.eíe,t,r.a I'|nicipaldê Sãc ''an.is5 có Cande ' BA

Diário Ofitial do
EXECUTIVO

TERMO ADÍTIVO DE PRÂZO E VALOR DO COMTRATO (Nr OO1l2O1n

4r TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.qDl/2017, celebrado entre o MuNlcÍP-lo
óe's-Ãô Fn'Ànêisõó-õo ConoÊ" o irsnruro oE asstsrEúcla À SAúDE E PRoMoÇÃo
SOCIAL - PROVIDA.
Do oblêto do Conlrato: O pÍesente CONTRATO DE GESTÃO tem por objeto discriminar as
atÍlbüçóes, Íespõnsabilldades e obíigações dos partíciPes, para a gostáo, opêracionaliz-açáo- e

execuiao das açOes e serviços de saúdé a serem executados pela CONTRAÍaDA no HOSPITÂL
DOCE-I.ITE AS§STENCIAL CELIA ALI'EIDA LIMA E P.A DE MURIBÉCA, EM TEgiME dE 24
horaydia, que assegure assistência universal e gratuita à populaçáo' obsêrvados os princípios e
normas emanadas pelo SUS.
Do Obloto do Adlilvo: Constitui objeto doste instrumento, a renovação conlÍatual com início êm
07 de Junho de 2019 e término em 07 de junho de 2020, e a alteraÉo do valor original do contrato
com ácréscimo legal de 4,9/{1580'}6, que equlvale a lmpoÍtâncla de R$ 't.214.943,24 (um
mllháo duzentos e quatoaze mll, noveconto3 e quarenta e lrô3 rcâ13 e vlnte e quatÍo
cenLvos) olovando o valor global do contrrto para R$ 25.806.047,84 (vlnte c clnco mllhõea,
oltoc€ntoa e sels mll, quarenta e sete Íeslt e oltenta I quatro centavos), lendo qomo
rêpâssa monsal do R$ 2.i50.í!3,99 (dols mllhõca, cento e clnqugnt! mll, quinhenlos e t.ês
rúlc e noventa o novo csnlsvos), com baso do reajuste do Índice nacional de preço ao
consumidor amplo - IPCÂ/IBGE, e a preüsáo dos artigos 57, ll cr'c AÍ1.65, 'd, da Lei n0

8.666/1993 e as Cláusulas décima e décima primêira do Contrato de Gestáo no OO1l2O17.

asslNADo EM o5/06/m19
SECBETAFIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ELEUZINA FALCÃO DA SILVA SÂNTOS

http://pmsaoÍranciscodocondeba.imprensao,icial.org/

a-a1l M Ií-;'DC ijICÍT^L|-':\I: -iiq .'i t'f1r '-', a\, :;E": at r'15 I Y'::ir :ri i
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ESTADO DA BAHIA
PREFE]TURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

40 TERMO AD]TIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.'OO1/20,I7.

ag

SIGA OK EM:
C6

PUBLICADO EM.
1l /lÉ_/ {,1

lYldl.-.---P'l.=.4!--

ê
4" TERMo ADITlvo Ao coNTRATo DE GEsTÁo QUE
ENTRE SI CELEBRAIU O MUNIGíPIO DE SÃO FRANCISCO
DO coNDE E o INSTITUTo DE ASSISTENCIA A SAÚDE E
pRoMoçÃo soctAl- - pRovtDA euALtFtcADo coMo
oRGANtzAçÃo soctAL, NA FoRMA E coNDtçôES
ABAIXO.

M at:

o MUNICÍPIo DE SÂO FRANCISCO DO CONDE - BA, Pêssoa Jurídica de Dirêito púbtico tnterno,
sediada na Prâçâ da lndêpêndênciâ s/n.o, na cidade de São Francisco do Conde - BA, inscrito no
CNPJ sob n.o13.830.823/000'Í -96, neste ato representado por sua SECRETARTA ÍrtUNtCtpAL DE
SAÚDE, atraves da sscrêtária Sra. Eleuzina Falcão Da Silva Santos, brasileira, bacharel em
EnÍermagem e Obstettícia, insqita no CPF sob o n."349.000.475-20, portadora do RG n.o0í488768-
11 expedido pela SSP/BA, residente e domiciliada na CD. Estrela do Cabula, n."1OO, bloco B, Ap. 02,
Saboeiro, Salvador - BA, CEP: 41.180-210, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro
lado, o tNsTlTUTo DE ASSTSTÊNC|A À SAÚDE E pROMOçÃO SOCTAL - PROV|DA qualificado
como OrganizaÉo Social através de Decreto Govemamental, inscrito no CNpJ n.o 07.466.228t0001-
10, com sêdê na Rua Mada lsabel, no 332, Cêntro, CÊp: 42.70400, Lauro de Freitas - BA,
representado neste ato pela Sra. Clarice Pitanga Diniz Guerra, brasileira, divorciada, médica inscrita
no CRM n.o 225'1, inscrita no CPF n.0023_ô85.525-53, portadora do RG n.o OO.271.296-52, expedida
qe_!? SSI{84: com ênderego profissional acima citado, doravante denominada apenas
CONTRATADA, resolvem Íirmar o prêsênte termo aditivo, conforme o constante no processo
Administrativo N.o 2266/2019, mediantê as cláusulas e condições seguintes:

CúUsuLA PRIMEIRA- Do oBJETo Do coNTRATo.

í.1 O prêsente CONTRATO DE GESTÃO tem por obieto discriminar as atribuiçóes,
res_ponsabilidades e obriga@es dos partícipes, para a gestÉio, opêracionalizaÉo e execuçáo das
ações e sêrviços de saúde a serem êxecutados pela CoNTRÂTADA no Ho§p[AL DobENTE
AsslsrENclAL GELIA ALMETDA L|MA E pÁ DE MUR|BECA, êm regimê de 24 horas/dia, que
assêguÍe assislência universal ê gratuitâ à população, observados os princípios e normas emanadas
pelo SUS.

'1.2 Para atender ao disposto nestê contrato a GoNTRATADA consigna, sob as penas aqui prêvistas,
quê dispõe de suÍiciente nível tácnico-assistencial, capacidade e condições dê prestação de serviços
que permitam o maior nível dê qualidade nos servigos contratados conforme a especialidadé e
características da demanda e que não está sujeita a nenhum tipo de restrição legal que incapacite
seu tÍtular para firmá-lo.

1.3 Faz parte intêgÍante dêste CONTRATO DE GESTÃO os seguintes anexos:

O Termo de Referência que instruiu o Edital de Sêleção;
Termo de Permissão de Uso;
lnventário patfi monial;
Modêlo dê Demonstrativo de RECEITA x DESpESA.

CúUSULA SEGUNDA - Do oBJETIvo Do TERMo ADITIVo.

Constitui objeto deste instumento, a renovação contratual com inÍcio em 07 de junho de 2019 e
término em 07 de junho de 2020, e a afteÍaçÁo do valor original do contrato com acéscimo legal de
4,940580%, que equivale a importiincia de R9,1.2í4.9/8,24 (um mithão duzentos e quatorze mit,
novêcentos ê quarênta e três reais e vinte ê quatro centavos) êlevando o valor global do
contEto para R$ 25.806.0t17,84 (vintê ê cinco milhões, oitocentos ê seis mil, quarenta e setê
rêais e oitênta ê quatro centavos), tendo como rêpasse mensal de R$ 2.150.503,99 (dois

Praça da lndêp€ndência, sJn,', C€nfo - São Franclsco do Conde/BÁ, Cêp: €.900{00

a
b
c
d

Dêpartâmento do Contríos e Corwânlos
Teleronê: (71 ) 365í €01 7 / E053
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mii"liôãíôento e cinquonta mil, quinhentoe e trâs rêais e noventa o nove cantavos), com base
do reâiustê do Índics nacional de prêço ao consumidor amplo -IPCAJIBGE, e â previsão dos aÍtigos
57, ll c/c An.65, 'd, da Lêi no. 8.666/1993 e as Cláusulas décima e décima primeira do ContÍato de
Gestilo n" 001/2017.

CLÁUSULA TERCEIRÂ - DA RATIFICAçÁO.

Permanecem inalteradas e aqui ratificadas as demais cláusulas do contrato ora aditado que não
colidam com as alteÍaçóês contidas no presente instÍumenlo.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partês assinam o prêsente Termo Aditivo em 05 (cinco)
vias de igual teor e forma, na presençâ das teslemunhas que o subscrevem, para que ploduza seus
regulaÍês êÍêitos.

São Francisco do Conde, 05 de junho de 2019

PELO CONTRÂTANTE:

PELO CONTRATADO:

TESTEMUNHAS:

cPF N.' 65s q 33 . 85 - 5.+

2
CP 'orasaq.oaã. \f ô

RomuokJo CorÍos §, Esoriír,.t
Mat.65.07, .§tSÁt.'
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ercuzw a r *c##srr-vÂ sAN ros
SECRET,'hIA

/rl i
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cLARICE PITAI'IGA DrNrZ GUERRA
REPRESENTATIITE

Pr!ç. d. lnd.p.ndôncia, s/n.", Centso - Sâo F,ancisco do Condê/BÀ Cêp: 43.900.000
IlepaÍtâínonto ira Colllúloa o Corwénios

Tel.Íon : Oí) 365í€{,í7l 6053
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5oTERMo ADÍTÍVo Ao CoNTRATO DE GESTÃO N.OOO1/2017.
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5. TERIHo ÂDITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO QUE
ENTRE sr CELEBRAH o ÍrtuNtcÍpto DE sÃo FRANctsco
Do coNDE E o tNsflTUTo DE ASStsrENctA À SAúDE E
pRoMoçÃo socrAL - pRovrDÀ QUALtFtcADo coMo
oRGANZAçÃO SOCIAL, NA FORMA E CONDIçÔES
ABAIXO.

o uutttcípto DE sÁo FRANclsco Do coNDE - BA, Pessoa Jurídica de oireito PÚblico lntemo,
sediada na Praça da lndependência s/n.o, na cidade de Sáo Francisco do Conde - BA, inscrito no

CNPJ sob n.oí 3.830.823/0001-96, neste ato representado por sua SECRETARIA MUNIGIPAL DE
SAÚDE, através da secretária Sra. Eleuzina Falcão Da Silva Santos, brasileira, bacharel em

Enfermagem e Obstetrícia, inscrita no CPF sob o n."349.000.475-20, portadora do RG n."01488768-
11 expedido pela SSP/BA, residente e domiciliada na CD. Estrela do Cabula, n.'100, bloco B' 4p.02,
Saboeiro, Salvador - BA, CEP: 41j80-210, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro

lado, o INSTITUTo DE AsslsTÊNclA À SAÚDE E PRoMoçÃo soclA|- - PRovlDA' qualificado

como Organizaçáo Social aúavés de Decreto Govememêntal, inscrito no CNPJ n." 07.466.22810001'

10, com sôdê na Rua Maria lsabel, no 332, Centro, CEP: 42.70-000, Lauro de Freitas - BA,

representado neste ato pêle Sra. Claricê Pitanga Diniz GueÍra, bresileira, divorciada, médica inscrita

no CRM n.o 2251, inscrita no CPF n.'023.685.525-53, portadora do RG n.o Oo-271-286'52, expedida
pela SSPiBA, com enderego proÍissional acima citado, doravante denominada apenas

GoNTRATADA, resolvem firmar o presente termo aditivo, conforme o constante no Processo
Administrativo N ." 209912020, mediante as cláusulas e condiçóes seguintes:

1.1 O presente CONTRATO DE GESTÂO tem por objeto discriminar as atribuiçóes,

responsabilidades e obrigaçóes dos partícipes, para a gestiio, operacionalização e execução das

a@es e serviços de saúàe a serem executados pela CONTRATADA no HOSPITAL OOCENTE
ASSISTENGIAL CELIA ALÍt EIDA LIMA E P.A DE MURIBECA, em regime de 24 horas/dia, que

assegure assistência universal e gratuita à população, observados os princípios e normas emanadas
pelo SUS.

1.2PaÍa alertdeÍ ao disposto neste contrato a CONTRATADA consigna, sob as penas aqui previstas,

que dispõe de suficiente nível técnico-assistencial, capacidade e condições de prêstação de serviços
que permitam o maior nível de qualidade nos serviços contratados conÍoÍme a especialidade e

características da demanda e que não está sujeitra a nenhum tipo de restriÉo legal que incapacite

seu titular para firmá{o.

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

a) O Termo de Referência que instruiu o Edital de Selegão;
b) TeÍmo de Permissão de Uso;
c) lnventáriopaúimonial;
d) Modelo de Demonstraüvo de RECEITA x DESPESA.

CúUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO DO CONTRATO.

CúUSULA SEGUNDA- DO OBJEÍO DO TERIIIO ADITIVO.

constitui obieto deste instrumento, a renovação contratual com inÍcio em 07 de iunho de 2020 e

rer.ino ". ôz de lunho de 2021, e a alteraçãó do valor original do contrato com acréscimo legal de

4,077730%, que équivale a importância 6e R$ í.052.30í,04 (um milhão, cinqüenta e dois mil,

trezentos e 
-um 

reais " 
quairo centavos) elevando o valor global do contrato para R$

26.858.3/í8,88 (vlnts ê seis mllhõês, oitocentos e cinqüenta e oito mil, trezentos e quarenta e

Pr.çr da rndêP.nd.ncfl 
;H;.-c.Ho; F.;IS§':H[;'#* ""P:'Z+3'e00'00o

T.l.íon.: [rí) 365í€Oí7 I 8053
,l
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oito reais e oitenta e oito contavos), tendo como rspasse mensal de R$ 2.238.195,74 (dois
milhões, duzentos ê trinta e oito mil, cento e noventa e cinco reais e setenta e quatro
centavos), com base do reajuste do índice nacional de prego ao consumidor amplo - IPCA,/IBGE, e a
prevÍsão dos artigos 57, ll c/c Art.65, 'd, da Lei no. 8.666/1993e as Cláusulas décima e décima
primeira do Contrato de Gestilo N.o 00í/2017.

CLÁUSULA TERCEIRÂ - DA RÂTIFICAçAO.

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 ê contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 05 (cinco)
vias de igual têor e forma, na presença das têstêmunhas que o subscrevêm, para que produze seus
regulares eíeitos.

São Francisco do Conde, 05 de junho de 2020

PELO CONTRATANTE:
ELEUZINA F SILVA SANTOS

IASECRET

t- francisco José {e Atmcidâ a
0iretoÍ cstivo

húio dê Sâú4 S.d.l

ü
E.

PELO CONTRATADO:

\"
uhr onud**ot.t

( RE RES

TESTEMUNHAS:

i1, Ân+ i\Áo- 0.'r.r et,d:Lcú )
CPF N.o c ss .13J . .t{ 5 5}

2 lt/r[
cPFN.o,\l 4l+ ees 17

Pr.çà d! lndepêndência, Jn.', c.nto - s5o FEncl.co do condê/BÀ c.Pl '/Í3.900{00
t)apaÍtârnênto dê Contrtto3 a Convênios

T.l€íom: Oí) 365í €0í 7 / 8053
2

NTAN
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Prete,luía MunicÇal de São FÍa.c,sEo do Conde - BA

Diário Oficial rlo
EXECUTIVO

+
=

F
F

TEFMO ADTT|VO DO CONTRATO (Nr 001/20í7)

5r TERMo aDlTlVO ÂO CONÍRÂTo DE GEsTÃo N.cooí/20í7 - sEsau, colebrado entre o
MUNICíPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE E O INST]TUÍO OE ASSISTÊNCIA À SAÚOE E
PROMOçÂO SOCTAL - PROVIDÀ
Do Obleto do Contrato:

'1.1 o presente CONTRÂTO DE GESTÃo tem por objelo discriminar as atribúrções,
responsabilidades e obÍigaçóes dos partícipos, para a gestáo, opêíacionalização e 6xecuçáo das
ações e seíviços de saúdo a sêrêm êxecutados pgla CONTRATADA no HOSPITAL OOCENTE
ASSISTENCIAL CELIA ALMEIDA LIMA E P.A DE MURIBECA, em regimo de 24 horaVdia,
que assegurê assistência univeGal e gratuita à populaÉo, obseívados os princípios e normas
emanadas pelo SUS.

1.2 Para alendeí ao disposlo neste contralo a COi{TRATADA crnsigna, sob as penas aqui
prêvistas, qu6 disÉê de suÍicientê nÍvêl técnico-assistencial, capâcidacle e condiçóês dê prestação
dê sorviços qus psrmilam o maior nívêl de qualidadg nos s€rviços contratados conforme a
espêcialidade ô caracteríslicas da dêmanda ê que náo está suj€ita a nenhum tipo de restriçáo legal
que incapacitê seu titular para íiímá-lo.

1.3 Faz pade integíanle deste CONTRATO DE GESTÁO os seguintos anexos:

a) O T6rmo dê RoferêncJa quê instruiu o Edital dê Sdeçáo;
b) Termo de Permissáo de Uso;
c) lnventáíiopatrimonial;
d) Modêlo de Demonstrativo de RECEITA x DESPESA.

Do Obleto do Adltlvo: coníitui objeto deste instrúmento, a renovâção contratual com início em 07
de junho de 2O2O e término em 07 de junho d€ 2021, e a alteraÉo do valor original do contrato-com
acfusclmo |,gal de 4,oTn3Oê que equlvale â lmpo.tâncla do R$ í.052'301'(X (um mllhão'
cinqüonla o dois mll, tEzontos ê um real. o quatro contavos) âlsvando o valor global do
coniralo para R$ 26.858.34a,8a (dnte e sols mllhõês, ollocenlos e cinqúenla e oito mll,
uezênto3 I quânêntâ ê olto rêals e oilenta ô olto cênlsvos), .lêndo como rêpassê mênsal de
R$ 2.238.195;74 (dols mlthõos, duzontos e t nla e oilo mil, cênlo ê nov€nta o clnco reals e
selenla ô qualro @nlavo!), com base do reajuste do Índice nacronal de preço ao consumidoÍ
amplo - IPCAJIBGE, e a previsáo dos artigos 57, ll dc Arl.65, d. da Lei n'. 8.666/1993€ âs
Cláusulas décima e décima pÍimeira do Contíato de Gestáo N.' 001/2017.

asstNAoo EM 0s/06/2020
SECRETÂFIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ELEUZINA FALCÃO OA SILVA SANTOS

À

http://pmsaoíranciscodocondeba imprênsaof icial.org/
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6'TERMO AT'ITNO AO COI{ÍRATO DE GESTÂO N''OO1/20í7'

6" TERIIO AD]T IVO AO CONTRATO srÃo
OUE ENTRE SI CELEBRÂTT o MUNtcÍP sÃo

FRANC tsco Do CONDE E O INSTITUÍO DE

ASSISTENclA À SAÚDE E PRoMoçÃo SOCüAL -
PROVID A, QUALIFICADO COMO ORGANI z çAo
SOCLAL, NA FORÍUA E CONDrçÔEs ABÀXO.

r

í1

O MUNICIPIO DE SÃO sco DO CONDE - BA, Pessoa JurÍd ica de Direito Público lntemo'

sediada na Praqa da lnd ência dn.o, na cidade de São Franci so do Conde - BA, inscrito no

CNPJ sob n.o1á.830'823/000 1-96, neste ato rePresentado por sua SECRET ARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE, através da secretária Sra' Eleudna Falcáo Da Silvâ Santos' brasileira, bacharel em

EnÍermag em e Obs{eÚÍcia, inscÍita no õÉr *u o n."349.000.47s20, portadora do RG n."0148876&

11 expedido Pela SSP/BA, residente e doÍniciliada na CD. Estrela do Cabula, n "100, bloco B, AP. 02,

Saboeiro, Sdvador - BA, 41.180-210, dorav ante denomi nado GONTRAT ANTE, e do outro
CEP: DÀ qualificado

lado, o INSTITUTO DE ASslSTÊNclA À SAÚDE E PROMoçÃo SOCI,AL - PROVI

como OrganizaÉo Social atsarés de DecÍeto Govemam ental, inscdto no CNPJ n." 07.466.22810001-

10, com sede na Rua Maria lsabel, no 332, CenÚo' CEP:42.70-000, Lauro de Freitas BA,

representado neste ato Pela Sra. Clarlce Pltanga Diniz GusÍra, brasileira, divorciada, médica inscrita

no CRM n.' 2251, inscrita no CPF n.q023 .685.525-53, Portad ora do RG n.' OO.271 .286-52, expedida

SSP/BA" com endereço profissio nal acima citado, doravante denominada aPenas
pela e o conslante no Processo
coNTRATADA, resovern fiÍmar o presente termo adiüvo, corÚoÍm

Admlnl§trativo N.' íitílU2O2O, mBdiante as dáusulas e condiçÓes seguintes:

seu titular Para fiÍmá{o

1.3 Faz parte integrante deste COI{TRATO DE GESTÁO os seguintes anexos

o TeÍmo de ReÍerência que instruiu o Edital de Sdeção:

Termo de Pemissáo de Uso;

'^ffiffi1X#ff#?:tivo de RECEITA x DESPESA

GúUSUI-A PRIIíEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO.

1.1 O presente CONTRATO DE GESTÃO tem por- obieto discriminar âs atribuiçõês'

'í§=H3lgifrr'ru.lfi*is*di+mm"+e,*lq'"*,,"*'r"JrE

pelo SUS.

1.2 PaÍa alendeÍ ao disposto nese @nlrato a CONTRATADA consiona' sob as penas aqui previstas'

lft t*ç;iq:*+llireããr:iír^ãã1;::*1;S;çp*'E:,:"d::i"&"":ã,i."""."=
caraáerÍsticas da dêmanda " ou"""não"ãf,i 'úÉü " 

it"nt'" tipo de restriÇão legal que incapagre

a)
b)
c)
d)

CúUSUIá SEGUNOA- DO OBJETO DO TERIIO ADITIVO'

2.1 O Contrato de Gesüio n" 001/2017 no valor orig[ nd de R$ 26.858 348'88 (vinte e seis milhões'

oitocentos e clnqüenta e oito mi tezentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos), será

reajustado no Pêrcentual dê 3,72% (três virgul a setenta e dois Por cento) de seu valoÍ original, o

que equivale a importânci adeR$ 1.000.000,00 um milhão de reais), elevando assi m o vâlor global

do contrato Para as 27 .858.348,88 (vinte e sete milhóes' oitocentos e cinque nta e oito mil,

É="nto" e quarenta eol to reais e oitenta e oito cêntavos1, p"." " 
manutenÉo

clE, s/n.i CcnlÍo-
OapaÊ.trrcnto da

slo FÍ.ncl6co do Condê/BÀ CêP: 43's00J)00

Coíltlt6 a Convanlo'PÍrça de lndaPaídôr

T.Líoír.: gr i rcei aorr I eosr

do equilíbrio
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ESTADO DA BAHIA
REFETTURA MUNICTPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

econômico Íinanceiro do referido termo, com base no Art.ôs, ll, alínea d, da Lei N 08.666/93 e na

cláusula dé6ima primeira do póprio contrato dê Gestiio N'001/2017.

2.2 O reajustê contmtual decorÍe do Processo Administrativo n" 141412020, que versa sobre os
custos realizados em decorÍência da adoção das medidas de enfrentamento ao coronavírus, no

Hospital célia Almeida Lima e Pronto Atendimento de Muribeca, conforme declaração de
emergência em saúde pública exarado pela OrganizaÉo Mundial da Saúde - OMS, Ministério da
Saúde - MS, e análise do cenário epidemidógico do MunicÍpio, corÚorme Oecretos Municipais.
(acostado ao Processo Administrativo).

2.3. O aditivo contratual perdurará ênquanto, em análise ao cenário epidemidÓgico, e decisão
fundamentada tecnicamente, o ente público, amparado Pela decretação de emergência em saúde
pública, sntenda pela manutenção das medidas de enfÍentamento.

2.4. O presenle instrumento tem validade de 90 (noventa) dias, podendo ser pronogado por iguais
perÍodos, após análise do cenário epidemidogico do MunicÍpro, com moüvação fundamentada,
acostado de iuslifi cativa técnica.

CúUSULA TERCEIRA- DA RATIFICAçÁO.

Permanecern inalteradas e aqui ratiÍicadâs as demais cláusulas do conúato ora aditado que não
colidam com as alteraÉes contidas no presente in§trumento.

E, por assim estarern justas e conlratadas, as p€rtes assinam o presente Termo Adiüvo eín 05
(cinco) vies de igual teor e ÍoÍma, na presênça das testemunhas que o subscÍEvem, pâra que
produza seus regulares efeite.

São Francisco do Conde, 10 de julho de 2020

ti
PELoCoÍ{rRArANrE: //r///

ELEUZINA F^LGrÚorríLVA SANToS
SEÚRETARIA

PELO CONTRATADO:

CLARICE
REPRESEIiIT E

TESTEMU HAS:

1. ,Â,-
CPF N.O .1.,

2.

)
-)

CPF N,

PrâF d! lndcp.ndand!, s/n.', c6lrtro- São Fí.ncbco do Condâ,BÀ Cêp: 
'3 

900400- D.P.ÉmaíÍo dG conffi€ . Coivônlo5
TcLíoit: Oí) 3651{0í7, 905:,

2
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Prele lLrâ lrurrclpâl de São F'ânc sco do CDnde BA

Diário Ofici:tl tl<t

EXECUTIVO

TERMO ADITIVO DO CONTRATO (Ne 0O1t2mn

6e TERMO ÂDlTlVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.qxr't/2017 - SESAU, celebrado êntre o
MUNICÍPIO DE SÃO FRÂNCISCO DO CONDE 6 O INSTÍTUTO DE ÂSSISTÊNCIA À SAUDE E
PROMOçÃO SOCXAL - PROVTDA

Do Obleto do Contrato:

'1.1 O pr€sente COÀITRATO DE GESTÃO tem por obleto discriminar as atribuiçô€s,
Íesponsabilidades ê obrigaçóes dos paítÍcipes, paÍa a gestào, opeíacionalizaçào ê êxêcuçáo das
açóês e serviços de saúdE a serêm executados pela CONTBATADA no HOSPITAL DOCENTE
ASSISTENCIAL CELIA ALMETDA LIMA E P.A DE MURIBECA, em r€gime de 24 hotaddia
quê ÉrssêOuíe assistência universal e gíatuita à população, obseívados os prrncípios e normas
emanadas pelo SUS.

1.2 Para atender ao disposto neste contíato a CONTBÂTADA consigna, sob as penas aqui
prêvistas, que dispõe de suíiciônte nível lécnico-assistêncial, capacidad€ 6 condiçóss de pr€staçáo
dê seíviços quê peímitam o mator nívol de qualidadê nos sorviços contratados conforme a
êspêcialidade o caíactsrísticas da demanda o que náo ostá sujoita a nenhum tipo de restriçáo l6gal
qug incâpacitê sêu titular para íiÍmá-lo.

1.3 Faz paíte integrante dest€ CONÍRATO OE GESTÃO os seguinles anexos:

â) O Teímo ds Rsíeréncia que inslÍuiu o Édital dê Sêleçáo;
b) T6nno de Pêrmissáo d6 Uso:
c) lnvgnláÍiopatrimonial;
d) Modelo de Oemonírativo de RECEIÍA x DESPESA,

Do Obleto do Adltlvo:

2.1 O Conhato de Gesláo nc 001/2017 no valor original de FIS 26.858.348'88 (vinte e seis
milhóEs, oitocentos e cinqüentâ ê oito mil, trezentos e quaíenta e oito reais e oitenta e oito
contavos), será reajustado no pêrêentual de 3,727" (três virgula setenta e dois por cento) dê seú
valor original, o que equivalê a importància de R$1.000.000,00 (um milháo de rêais)' elevando
assim o valoÍ global do contÍâto parâ FIS 27.858.348,88 (vintê e sete milhôes, oitocêntos e
cinquenta ê oito mil, trezentos e quarenta e oito rêais € oitênta ê oito centâvos), para a
manutençâo do êquilÍbrio econômico Íinancêiro do reÍeÍido lêrno, com basê no Arl.65, ll, alíneâ
d. da Lei N.e8.666/93 e na cláusula décima primeira do próprio contralo de Gestão N"ool/2017

2.2 O re4uste contratual decoííê do Procssso Admiôistrativo nc 1414/2020' que veísa sobre os
custos rêalizados em dscorÍôncia da adoçáo das medidas do enfrenlamento ao coronavírus, no
Hospital Cália Almêida Lima e Pronto Atondimônto d€ MuÍibeca, coníoímê dêclaíeçáo de
emergência om saúde pública exarado pela Organização Munóial da Saúde - OMS, Ministério da
Saúdé - MS, e anáise do cenário epidemiológico do MunicÍpio, conÍorme Decretos Municipais
(acoíado ao Procêsso Administrativo).

2.3. O aditivo contíatual perduíará onquanto, êm anáisê ao canário epidemiológrco' e decisão
Íundamênlada tecnicamenlg, o onte pÚblico, amparado pela decíêtação de emergência em saúde
pública, entênda pela manúençáo das medidas dê ênÍrentamento

2.4. O presente instrumento tem validade de 90 (noventa) dias, podendo sêr prorrogado poí
iguais beílodos, após análise do cenário epidemiológico do MunicÍpo' com molivaçâo
Íundamentada. acostado dê iuslificativa técnica-

ASSTNADO ÉM 10107/2020
SECRETÁAIA MUNICIPAL DE SAUDE

ELEUZINA FALCÃO DA SILVA SANÍOS

http://pmsaoÍÍanciscodocondêba.imprensaoÍicial.oÍgi
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P/eleit!râ M!nÍc'palds Sào Fíanci€@ do Condo - EA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

DECRETO UUNICIPAL (Nr 2607/2020)

Estado da Bahie

PreÍeituro Municipal de São Franci.sco do Conde

Gabinete do Prefeito

Nomela servldor para responder lnterinarnente peta

Secretarla da Saúde do Município.

DO CONDE,o
Estàdo dà Bahia, noi:so das

d.o art. 75, da Lêi Orgânica M

de 2018,

DECRETA

pelo inciso Ix,
de 02 de abril

DE JESUS RIBEIRO, dE

te do cargo de

corro Titular

ffir
matricula

Su

Interino d

to de 2020

Conde,

E.I/ANDRO SANTOS ÀLMEIDÀ
PREFEITO

PREFÉTTURA MuNrêrpÀL DE sÁo FR^Nêrsaa oo coNoÉ
ÉÉ, Ru. R.rhúÉo R b.i§ - c-üE. §b Frr.r@ do cdlE^

cEP: §.€ú-ooo / Í.r: or ) *r<!or

http://pmsaotÍanciscodocondeba.impÍensaof icial.org/
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na 510,
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ffi Diârio Oficial do
E,XE, CUTIVO

Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde - BA

suuÁnro
oi co DE

GABINETE OO PREFEITO. GAPRE
ATOS OFtCtÂtS

oEcREÍO HUNICIPAL ÍN| 26O6t2O20) . . . . . . - - . - , - . . , , . .
oÉcRÊÍo MUNlclP^r (Nr 2.6o7t2§âl . . . . . . - . . - - . . . - - . .

TNSITUTo oE pREvroÊNcta uuNlctpaL - tplt . . . . . . .
ÀTOS OFtCTATS

PoFÍÂFA {Ni m,,2020,
PORÍAÂIÀ (Nr 0o8a0ml

SECRETARIA DE GEsTÃo AoxINIsTRAl.rVA. sEGAo .
LrCrrAÇôEs E couTRÂTos . ..,, . . . . . . - . .... .... . .

AT OÊ ÂEGISTRO OE pÂE@S (pFEGlO ELEÍEôN|CO M m1/2O20)
rÉR,ro /(Drr]vo t^coÀoo oE crop€F^çÀo Nr ooràola) .,. _.

SEcBETABta oE saúoE. sEsau
AIOS OFICI.AIS

EDTIÁI DE CONV@AÇÀO (EDTIÀ Nr@|2018)

CONFIABITIDADE
PONTUAIIDADE

CREDIEITIDADE

2

2

2

3

4

5

7
'1

1

72

13
13
13

. :: ;:ri i .rr,-j .,js3r,an tjrr :liiàrsôr i'j àí .uâ (hs.í(âa, :ndrôr.r ITEPUAUCÂÇÂO.

?

!MPHEN5Ê

OFIGIAL
MAE TnANSPÁnÊNoÂ PÂRÁ Tooos

Jhopen

h tt p ://p m sa o Í ra n cis co doco n d e ba. im p r e n s aol ic ia l. o r g /

^r Qr Er:4DO I) I ô I I A L |.1 F ll T E FOs: ÀC CER'l-SIGN SRF ICP-BBÀSll- | IMPRENSAOFICTaL.oRG

GESTOH: EVANDRO S A NTOS ALMEIDA

IE n
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PrcleituE Municipal do São Frffdsco do Conds 'EA

Diário Oficial do
EXE C UTIV O

Estado dâ

do art. 75,

de 201&

DECRETO MUNICIPAL (Nc 2.607/2020)

Estado da Bahia

PreÍeirura Municipal de São Francisco do Conde

Gobinete do PteÍeito

No]rtela Servldor para responder interlna.rnente pela

Secretaria da Saúde do Munlcípio.

o DÍEF' CISCO DO CONDE,

Bahia, no'sso das âtr:ibuiçõesrlegais,.fr.S.Íie côrúeridas pelo inciso Dç

da Lei Orgãnicâ Mulricipãt pal n! 510. de 02 de âbril

DECRETA

Effir
makícula

Superin

Interino

§DÍ JEsus RrBErRo, de

do cargo de

coEro Titular

de ZO2O

Conde,

E\/ANDRO SÂNTOS AIIVÍEIDÀ
PREFETTO

PREFÉIÍURA MUNICIPAL OE SÀO FRÀNCISCO OO CONDE
EJú. R!! Fárundô Rb.ro - C{ú!

cEP 43.roo-ooo / r.r: (,1) 365r-.101

h tt p://p m saoÍ ran cis co d o co n d e ba, im p re n s ao lic ia l. o rg /

, ^ t.- a:Árii úlGlIÁLMal'i ÍÉ PÔR j ÀC CEIiTSIGN SRF ICP-BRASIL I rtlrPAÉNSAOFICTAT-.OUG
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ffi Diârio Oficial do
EXE CUTIVO

Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde ' BA

suuÁRro
oâ cooc

GABINETE DO PREFEITO . GÂPBE . . . . . . . . , . . . . . . .

ATOS OF|CrÂrs
DÉCÊÊÍO MUNTC|PA! (Nr 2.6062020) . . . . . . . . . . . , . , . . , ,
oÉCRÉToMUNTCTP^! (l\I a607tú&) . . . . . . . . . . . . .. . . . .

rNsrtluÍo DE paEvtDÊNch uuNtctpÂL - tpu . .. . . . .
aros oFrctats

POÂ.ÀFr^{!!0Or/202O)
poÀí^arr ({! ooarao?ot

sEcREraRra DE GEsÍÃo aDúNtsrRÂnva . SEGAD ,

LrcrTAÇóFS ECONTPÂTOS ...........
ÁTÂ OÉ Â€GISTRO DE PREÇOS (PREG,IO ELEIÂôI{ICO N. OOI,2O2O)

TEFU,O 
^DmVO 

(^CDEoô OÊ COOPER ç^O lú OOI/2íiâ) .....
sEcRErAnta oE saúoE . sEsau

ATOS OF|CtÂrs
EotÍaL 0E coNvocaÇtro {EorTA! M o2l2or8J

2

2

2

3

4

5

1

T2

13

l3
L3

, .. -rr-! r )§)\Fr t r:n zsh,'sà, aj em sLa dlsÁJrçâú, indcãnr ÂEP(JBLIC^ÇAO

CONFIABILIDADE
PONÍUÀtIDADE

CREDIEILIDADE
IMPHEN5Ê

t 0ÍlGrAl
M^E TRANSPAnÊNoa PÂÂÂTooos
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PGIeituÉ Muniopâldo São FÍancis.o do Cond6 - BA

Diário Oficial do
EXE CUTIV O

PORTÀR|Â (Nc 28/2Om)

Estado da E}âhia
PRÉÉÊI?ÚRÂTíUNISP11 96 g{O ÉNIIÓTSÇô,DEGONDE

GAEIIÍE,TE DO §ECRETÁR|o DA SÀÚl,E.'ffâU

PORIERT.

DêsignÂ sêÍsidorêr p..ra êotnpore Úomi:sáo

do ÃcorÍlp.rthá.Eeíilô ê Filc31tEEÉo dG QorrrÍelo de
cêltão lro OO7/2O[Z, <átEbra& Eótu o blEitutô ô
.ã.ssirtêIlcia á sqúit€ ê ProrÍ\oçãdsoclâl - IROIíIDA-

o sEcnÉEárro Dlrnü(irplrr De rãúDE [vrE[Io "DrE Eúo pxàNêEco
Dó COINDE, Erita<lo itÉ gãIiliÉ, dariEÉ.do rÊavéo ao D!í{sro lÉrüdl,à-f D..

260A12@0. no lro da .ti-hdçõ.. Lêgiír qltê Urê (,lrúâÉE Ê IEi ôrgÊrica
MEnicrpati

Condderandp a IÉ,í lrlErric,ipaf t' .§6/2916, .qne golr ç Eogfêlrrr Mu$ciFsl
dê Orgarriração §ocial rr$dÉnentadÀ F,êlo De@to ,tráEridpÊí f fSO3/á01t,. quê
êstâlcâlêcêu os Gitérior lêgai, E,a.r. áâ. ôoEÉr!ãú de
Àcortlpa:lhártrêtrto â FüdáIiãÉoi

CorisidêrâIdo qEeá ê:iáçâô dâ Colnis6ãq.deort€u Aa olâÊÊíãtlEià eo átt 11"

II do Dêsr€to Mú]ticitd rf I 9OV2O|7, do5 eponrernBrtGíÍ da GoíÍE1r.aloÍia 6êÍ:ãI db
rúurricíI)io, âsséErotia ,E dfca o C.3 rê!Õ\.çüé! du, Trib,EEl de Corúa.B do!
Municípios do Estedo dá. B.hi.;

Considerando que À SecÍêtaÍia da SàrÍdE efuHEôÀdà eldcqçôt
adrninistrativos, ju!Ídicc ê lécnicos êom o intuito ds dj!árniza: e geÊtão do8
recu.rsos prÍ.bücos aob o (Íivo doú l]Íinaípio3 CqrlstitEsiollais qEê balízam a

Àd.Ínirrisrsçáo Pú.blice.

RESOIJVE

Ãí. f'- DêúigrrÍ ldviÀoEs pc cl]lnl,@. Cotnjdêiláãtôhl,Eià.rüéEdoê
Fiscsfüação do Coal'ato dê Gêrtão nc OO1,/2OIÍ, Çâlebrrêâ cstÍ, o trníitrrto dê

ÀgsirrêllcjÂ à Seúdê ê Protaoçio Soci.I- PRO.IIIDÀ, qi.É t€ú Daü SiElidade a gê.i*o,

http://p m s a o í ra n c is cod o co n d 6 ba. im p re n s ao í icia l. o r g/

I..JT; A.] (-.SRISiGI\] SRF ICP.BFÀSIL I MPRENSAOFICIAL'ORG
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P'6,êilura Municlpêl dê Sào Frâncisco do Coúo _ AÀ

Diário Oficial do
EXECUTIVO

Estado da Bãhia
PREFEÍTUF:ÀÍI'UN1CIPAL.DE SÃO FRÁ}ÍCTSCO Dê C€NEE

GABINETE DO SECRETÁRIO DA SÀÚDÉ.,sÉSAÚ

opâraciônÊ.riráçãô doa rcviçor a ações do §âúéêIro:'}lo.It-na]'Docin\tô é à.3ti3têtrc.iãli

Cáua Àlrnâida Lirn € Eonto Ãleídimêüto cr€ lvt!Íilrecr. "ot e geaidêndÀ ao

pÍiIÍLeiro:

I - B'ollEl.rm ClÍtIlCrA DO't sãürrEO§ ,EBQ,IEYEI+ tíat'. SS.OZ4

II - I,rEI,DOIÍ M.Ef,C]EIS DE OI,IíEIR', VEBéI\IE iúí. V?;.12*

IU - RIYMI{.Eã. IjUCIãIIE X.ã,I/IER ()IiI9EITãi mdt. BSiAU{i

ÍV - TITÍ.ÚIÍE CEI'OITEBÃ DG)i glÍfro§. Inat- 69,.126ii

\f- IYONErE FBãI.CO, met.6g.43t

Ã't. 2" - Ãr aiÍilruiçóâs da Coríiaeãô oncontÍün-â€Í Ü.EIxiúIã- itr L-gfulaçãt,

Federal (t €i a-666/93). na Iéi MElicipel n" 456120Ié ê r!ffitc Müíci!âl no

1903/2017.

lrt. 3" - rq. dêsig'nnção dos inte€rs e. d3' ÍêiirÍldã comiliáo sêrá reàrjzade
sê.Er IrÍêjrúzo de rnâ! eÍtnruigõê{ rrDrrrleir j$rto iÉ rEidjÉder si*qúeftEb-áIháEL

ÃÍt. il" - Elne Pol!úEta. ilstia €tÍrvigor nE d& dà 
'l1à 

làÉliceÉq, rrwo.gatralo-

sê a]E ál.lrc{çõê. eÍrtconrlrilrio-

São FYôncisco do Oonale, êEr OSde ag,stôdê@zo.

S€d,stáÍio MuEicipãt ds§aúdeLltlirjri9

http ://pmsaof ranciscodocondeba.imprensaoÍicial'org/

-:] i:i(:ÁI)(: DICIiAi MEI.IIE POFI: ÀC CERISiGN SRF ICP.B3ÀSIL I I IV'I P R ! N S À Ô F J C I A ' - O H G
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P€Íeilura Múniqpàl dê Sâo F6ncisco do Cond6 ' BÀ

PORTARIÂ (ND 28/2020)

Diário Oficial do
EXECUTIVO

Éstádo, da Báhía
PREÉtsTruR'I', íÚI'ICÍPAILDE SÃO FRAôICT§CêE'ÉI'ÉONDÉ

GABIIIIEÍ= DO SECRETÁ@ TÀ SÀúDÉ 'SE§-AU

PO

D'eúighr s€ÍYiddê3 para cortqrcr a Éunitsío

dê ÃêcÍrParüaErdo ê Filcdli,aÉo # Contrâlo de

cê5tão nô ú1/2017, cslébÍ,àdo có'ÍB o LEtituto dê

Ãlsirtêaci! â sqúidé ê PÉoittoção-sociâl - mO\.IDiã-

o sgcnr=Ír*o *sNrcgea Dr ÍãúsEEtEÚo DÊrÊo rirr!ÚdrsõÔ

Do ColrDE, Esleato dq Eãhiá, deSig'rãào .fÉYSs dÓ .DÊÍEQto IÚlai4iPâI E"

2f,0']5l2c/2e.- Ào rBo ds artiüuiçõ4 lêgEÊ quâ lüe codê!€r! í ljêi Ot'gáItica

Muíicipâl;
Gonsi4eEerdp í IÊi MsniçiPal t' 4s6/2o16. 'qFe !Êoe 'c ÊegÉrp+ MlalqipâI

d.e organizâÉo Social re$rlãflenÍada pelo De€ero MEridFd.:f lEOe/ZOfZ, ÍÍuê

eslâbêl€ceu os qitéEies legaB Per-é e coErl'diFo de Ôo(É5são dê

ÃcoÍnp.nharnÉíto â Fisadlizaçãoi

Considúerld(lqueà criaçãô dà ComisÊãa dealEêu 
'lr 

ôt}dÉãrsiÀ áo ârt' l1_

tr do Dêcreto Md.íi4d tf 19O3/ZOI?'' dot epÓhtet ê!úots dá'Gonr'oláitôÍie 6eÍâI db

MunicíFio, 5.!Éá!gotia ,fÍiiica e das rêsohçõê. .h TliblT f de coúâ! dor

Muicípios do EEtado de B.!tiá;

considerendo que s Se<ú€teÍia de S&úd6 êiüP'êeltd6 e3forçót

adrnirrütÍativor. iürldicos e técricos cotB o iIrftr_fto dâ dirarniza ô g6stâo iIos

r6surÊos pri:blicos 6ob o civo do6 PrindFios constitEclbrâi! Eua ba'brtt a

Adrllinisração Públicâ.

RESOú1'E

Jttt- 1' - DeÍigTtEÍ ÉereiÀoEes Pâi:a cornPcÉ r ébúísão dêÀcótnPen:harnéítô ê

Fiscetizâçeo do coiittato dê Gêíão nà oO1'1ZOlZt cstebl:ds corn o IírEtuto de

Ã,csi.Etàncie à Saúdâ ê ProÍroÉo Social - PROVIDÀ. qís a6E rr€tt ítrãIidEdê â gea'to'

h tt p://p m s aof ra n ciscod o c o n d e b a. im p re n s ao ficial.oÍg/

I.]Ti AC CI:HISIGI] SHF ICP'EHASIL i IMPRENSAOFICIAI'OHG
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PÍ€le uía Munidpâldê São Frandsco do Conde - 8À

Diário Oficial do
EXECUTIVO

Estado cfâ Bàhie
PREFEÍTUFIA MUNICIPAL DÉ SÃO FAÁI{CÉCO DO C6{E,E
GABTNETE oo secnerÁnto DA sÀúDE - sEsAU

opâleciôh,Iizâçáô do! iê!vi9@ 6 açõ€t dâ Srú4ê aq llôilrird DôcéiÍttê ê -L!3$tãtciâl.
Cóüa À]rnaids LirÂa € Prontô Àlendilnêrtló do lvlEdlrelc+ rob á Írtêsidéttd. do
priÍlãirqi

I - nOÊ[rãI/Do GIAIÍr§ DO§. SIIl.ft S ESEE9E , Erat 8àO?Z;

n -'WELIro!Í nIIBcos DE OIi[ÍElRlgmGiIEE; tut:7A.r2lÍ
IN _ EÃYMÃII.ã,IJUCIÃIIÃXãYER ()IJIPIII4 III.*T A5ÉZTj

IV - rxrLEI\Ít CEBQITEIRE DOt ttrlEtos, Itlat ú9,426;;
V- MIÍErE EBÃIICO, rEar.89-431

Ãrt. 2" - Àr atÍilruiçõ€s da .CüIIisrão êncoIrtiEà-rêLürpiàetiiB ite jlégitüqÉd
FedêBl (Léi A:6Sd/SA). nÀ Iêi MEúriÍiàI D,p. 4S.eAú10 ê Da:rêtó MúÍdI,al no
1903/2017.

Àrt, 3' - À dêdgrlâção dos illtegTàrúr3 da aêiEidtrorrl#ê lqlá (éÉE ârtâ
seEr I,rejuízo dê auE! aÊEiçõ€s lcrltlai.Jurlto Àt tEideder ãEqriÊ IráààIháüL

lr1. {' - Eíe PotrEta i=llie qúvlgoÍ ns d.& ila.rsô nr.b]icàÉÉr revD.gEndo-
sê .. disJrêsiçõer 6D corrEário-

São Frôncirêo do CoÂde, em O3.de agoskj.de 2020.

NTgtrtiD
Sê(,êtádo MEnicipÉf dasaú.iê.IntEiío

h t t p : //p m s ao í r a n c isc od o c o n d e b a. im p re n s a o Í ic ia l. o r g /

; I I : ÕÁlr(i D rG I i Â L lvl ã r., I É PÔR: AC CEÂISIGN SRF ICP-BRÀS lL IMPRENSÁOFICIAL CBG

s
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Píelenura Múnicipêldê Sàô Frarci6cô do Condo - BA

Diário Oficial do
EXE CU TIV O

INSTRU NORiiAnvA (Nr oí/2mo)

Estado da Eahia
PREFEÍTuRÀ MuNrcplr- grsÃo rraryexiêg @ coNoE
GABINETE DO-SÉCRE]'ÁflO DÂ,SÂÚI}E - SFSAI,

DirÊõé íohÊ i iúlú!í!íAÀ.rE(Fàr . di!âri-ês
da p(oêr.diIrêtrlar.8 ÉeE€tn íd6-rrdo! I)élÊ coÍ!!!Brào
dê ÀÉ5úll,.r11í netTtô ê Fireli.aÉô db conÍratD dê
cêtã;. Í" @\/2j17, cêlêbrado cotrr ô IrÚÉEtó dê
ÃlriatêncÊ á sãúdc ekoEaÉe ScciâI- PEO]IDÀ_

o sEcErrÁrro MulIrcIPÀr. Dr sÃbEE@Eüi DE!Ío mlrEclsco
DO GOÀIDE, Eírdo d. FeIlü, déáEÍrEdo e.üevÉà do DBaEato Mtrlíicitra1 lro
20o7la0zo. ío sro drÊ+EEibúFÊer€lisquêihê.cüfêrEllí.ü.iêtorgáiÊêà Múijcipef
coniunteJnênre colrl O TREiiIDEE.E D:![ CorlrElstÍt DE rarí*rám!É!.t!ãro E
.Evrr.IÃçs.o Do corEarf,Io uE cE3tÃo Np @linofí, ryl,rdoiüiÍlic-áIrlsÍrrg

Conridêrálrdo á lei Muricipef rp {õ6/ZOi6, qüs <Íiou , progtrÉfit . Müúidpal
de Or€EJLização Soõiál r€gdâEÉntailã,t €Id Eê.t íD lÁu;rrip51 ae IEOS/AOI7, quê.
êrte.b€léceu oú .B_íã?io 1êgai'r l'àre a cô[ÉÊé.dçiõ tü rÍiordc€o dc
r{compôrürârrleato 9 FiscEüaaÉo;

Con.sideÍalxdo que a criêçáo dêCorElssãb d.córieEds o&!€Eúârrcja âoirlt, t l,
tr dê DêcÍê(o Muicipal no IgOg,/2OlZ, do8 .t,ortâEr.Etor,. d! OtrrtÍollsdorir Gere] do
MurtidFio, Às5êslro[ia Jrdilica e dâs úêiô]úçõra do Êilt!'t.f dê êoEfs do!
M--;-íFioado EÉ.do dâ adúa;

ConsidêiEÍrdo a ,fso+ção air ns&uÉç fC'ormiiÊitÂ rf &ir(AOIA, êÊiitiÀô l,.fr-
CoEEoIadôrÊ G€!-.1 dê.Iíorridpiô - OOGEUr, qEâ dÉdEnr .rÍrliqláElÉúa o prícêêalo
de plst{aç8o de cotúa: de GonÊator de Geüio ê.Librredc,5p trEbitê do Munid.P;o
de Sào FrsIcÍBco do Conde - BÀ, ê outras prôvid4lúcie.Ê.

Cotuid€..rtdo qE . Sâ.r€tãriÀ d. SâÍttê ênUr!êêÍtdá êrÍôrços
âdídnistÍdiwo., júfdicós â técliicor doft o irúdirg dá dirÊõíâq a g€íão dos

ÉJ,qá

htlp://pmsaoíranciscodocondeba.imprensaof icial'org

-. i,l- l. : iiOri- Â: CÉliTSlGN SÊF ICP-EBASIL I IMPRENSAOFICIAL'ORG

1.-'::':
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PÍslâitüÍa Munbpal dê São FíancisÊo do Cond€ - BA

Diário Oficial do

EXE CUTIV O

en s aoticial. oÍg/

P.BRASIL I IMPRÊNSAÔFICIAL'OHG
http://Pmsaol ran

, - Úir iÉ IroF'

ciscodocondeba'imPr

ac oElilSlGN seF ic

Estado da Bahla
IiãJ'=,i"* tr*êrPAL DE gÃo FRÂN§tsce E e G'NDE

;;r#= Do sEcREÍÁRlo DÂ sÁúDE - sEsâu

ÍêcuÍ!o! Púbticos !o'b o 6ivo do! Prütiípio! cojÚtlrínionãjt qüÊ lr-liiiatn a

ÃdminisE-eção PúbUca

REAC,LVT

Ãí. f' - Ãribúir tuIrçõês aos ÍtêrEbtos da CótEíl!íó dÊ L|o;U'úlsrÍrêEúo ê

Fl6calizâçÃo d.o ConÉêto dâ GÉdao n" OOV@17' cslêhtãdê EotÀ o IltEtEh dê

Ã'ii,tàícir à Ssúd- à Pto:rtoç1o s,od'l - SRO-!IÍDÃ' ÍÉI'oirúvêI P''â n'cdiâção'

acompaÍü,amento atot 3dvrços' aíelisÊE tl'ar Diê3llçõêr'dá êoBlrt â d!t'Í!§ão 
'tê

ÍelÂtório pralilrüÍr" dtr açõ8' :âtEári... S€6êtáÍit dã F6'd peÍe

enc.rfliÍàâtlronto ao Tiibl,nál dê Corrr" dot MÍrricllioB út &do d- I4d'' É

rorviÇoã dra PÊctuEdpa no refeitido Co[tra{o dE GcEÉo' cÉio 
'Liüo 

ê 
' Eêstíõ dos

rarviçor e açõê d- tíid' tlo Itoãrittl DôcátÉé '6sáirtêa'd OéÉí '6hqida Iltlna ê

ProntoatêndiÍÉntod.êMüribêcâ.coÍüÚÍmêeditaldecbrfiamcúto.'públicon.
ool/2ol7 da secBtsÍia MurdciPer da saúdê' cotúoErs dirn,oBi§eo nãsta Írl!íÍ{tção

NoÍmâtiva.
Ãd.2.-ÃcotnigàodeÃcoÚtPásh.rde,1to'e!irêáI,lq&-iêtútonrradapor

dua3 equipe! dê tÍalelho, coirPotto pelos sercidore dérÉ@àdôÊ ãrÍ'âv& iÍa

PoÍariâ SESÁU f O?"}rZO,f.' Ustado' ' 
sê9 ir' coabqtã di4'clbão ábàüo'

mêdi€,rte cÃPacidêde téslicâ:

I - EquiPe dê á'comPalüÉrhehto e 'ãrtáli5e 
'le 

lcÍêrtíç5! AêúônElr'

- aorlÍrr&D(' crat'ogDosSIN?ô!tggÚr:EE'FtÉ aa'Éai

- W.EEDO!Í IvIãRCOS DE OLrIUEIIIíVERGNE !aiit"7'2-+24:

II - EqúiPê <f''*cótnPârtàsÍrErto do qusfidrdé ê Et!êslitÉçÉo Útuteo' dt'

execução cÔnratuel
- BÁr1uÃRÁ r'uclI!ÍÀ xÃTB Or'rgEEti! Inêt' 65'88{;

- TIlrrs!ÍE cEBQqEr+Dot Er' Íó'' r.l'L @-*3c;

- rvOIYEfE.iIÁ!ÍgO, Ér-6S-43]i

@rW
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PreÍeiluía Municipalde São Éíancisco do Condê. BA

Estado da Bàhiâ
PREFEITURÂ IiíUNICIPAL IE' SÁO TBlqiídstê DO i:ONDE
GABINETE DO SEEREÍÁRIO DA SA{iDE . SESAU

"orr,"",o' 

t' _ 

"omPetê 
À EquiPê dê Ãcomparlterner{o â.i&úrígê! õ6 p!ê$açeo de

Diário Oficial do
EXE C UTIV O

I.

It

Itr.

T*l*", 
os lelaté'tÍos dê preE!áçã.o alê sE IçoE ê .atcàrÍcêdaslnâtasllarqqadÊ,no 

nrarq:dÊc€,Ef_oaG:OOW2OII;
ãrlaliasr a êoEega têtnlrêativà.
pregts.çãô de cor1ter Brên..n!- , 'Iõs 

rnódüos '.toe!saÜ dê

co!úor'.,-ê dücipÀm 
"".,,.; 

corô ê§Íí'Êâo dê rêrã16rioÊ,

ÀvEliâr €e to<Ior oú docdarãúo. €ã
'ü€q'.E..r d! r.Es*ueã";";;;',=To3' cqti'o.'.e'di'rrosro no
pr.)cs53o de lEeÉfação d" 

"o-." 

qi1tol"'Çocatr, 
oorlrtütr I.ô

socier elab(,rade !àIa organiaeção

E nitk rêJatórios meDlrÀis aceq,c

:::*,:- ror""or" . .r,ã"i I ffiá H§::pâr.ê Seczêteia lylEru.bipâl d6ncüni'üaúÊnr., Âo Túqr.r J -**, 
Frxe pôriÍélior

eaêdo .tr r"" - oã]'*T 
Mu'úcÍFiós do

lh'JDsêgrteütê.ao roptÉà 
so (Ei*t') &ar lPér 'o rnec

Àutorizar o 16l!Ê15à trràtrlqr âEr
eíaàeleqidor * ..r.o"allo 

corlrotEidlgê conl os r:Ír:urot
de prestaçâo do co".."--']"ilT* "*"*tão dos ,oód.tor
Di.cpor sobre a ";;"-;ffi"r 

Pãrrâ da rérêrida coErlsBão.

o" '* ",-o*á.ã;ff 
* êglot ! orn rÀrão

ahpra deíêsã' ê conE.ditono-'- 
t**' gE rltido o 'ri'éüo a

EInÍtü rGlãÍ6do, &ünêrtsài3 6cea
ã:c.nqÊ de meta-5 p;;;;ff" 

{tri c*àcEçeo co't.atuàr 6
csÍtitcação, ."* *oo l]'ãff* 

õàtEt'do rúünftÍpiô, püÍE
ÃssêssoriêJurÍdir ' -- -*.têtê do korêüo !Í18ícirrâ:l ê
Enit.r. qotÍÊcaçio tr,ordelcuEll,rünientê corBâturf

w

VI

UL

un-

http://pma

t4

65.ü2

aofrancisco docondêb a.imprensaofi cial.org/
FClr. Àc cEFilslcu sÉrF tcp.ÍtÀAS'L I tMpRÊNSÂôFjclÂL.OpG
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Prslellurâ Muniop6lde Sâo FÍancisoo do Condê - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

Estado da Bahia
,*=tatarr* Jçu."tclPeu oe sào r*nlrclscê oo ooNEE

"^"^irt "o 
sEcREÍÁRrO D^ sÀírDE - sÉsÀl'J

Instanrií:rÍ Procêssor adrnirListrêtiÍ'G ÊÉdí6

,ormãlizadã3-

dêír8ckáfr.

r PugrlãÍ Pçla aPücáÉo <16 G!íp" Êêú!é rqa Éb 
'rêEdirÚâEtoe

d.r Éêrsql,íéfuidâ! ío colrbàro& 6'âão_

Ãrt. ,t' - CoÍíPctê r EquiPã de ÀcoEtFÜÚraE*Eúo dê CaÊüdado o

Fitcaliraçro "ln ,oc-o - dÂ srêcuéo cônEetEEl:

L ÀbcBiPatt}t" e ãrÉiàtção dâ! rç6" é ÉÍ,lçe Íla3 6rr'.'rid*

(HDÃCÃL ê P-Ã dê Mu'ilêêa)i

tr EmitiÍ noli6caçIo PoÍ dscrrq'rirn€Ertq coneáhrâ:l;

III. O Esçâf técnico dee€rá ÍeáIiar ssÊT sçáo iÉádat rern'qaI ou

mêru.l' dâ'dê qua o padodo êÚcoÀiAo ísia ÚuHciÉútq PeÉ

avaliar C,ut tê for o câ§o, efsrü o deetlÍIEnlro e qqíIid'alê de

Plc8tâção dê coúâ.É'

Iv. Durârúê a êrêcu4ão do obieto' o fiBcdtitdico d€dg'radoãEv€Eá

molüoÍat colltt rieníeÍúe o n'fu€] dê goãIid_êdê ÉoE E*eiç'os

I,.ra senú a 3se dêgeÍrêÍÉêo' dêE€údo iítr'Éür ptra toqtcte'e

coE Íatãda I corEêçág dãt lalfát' Élhât e iT Égpf:Eddade§

côntlaÍ8das

v- RêalizaroÚÉE tuí96êE coú:rêt'tât a3 áEÍbEí'ã€s dâfuliÉEão de

fiEri'âçáo'

ComiÉsão,

Àrt. S" - §êni. prêiurre d§ aítujiIídrt ürél@t l! áE rriç6êr dâ

deÍvêÍão áas àIrs€EvadóE or eqlirifo 
'nítd!Ú;oÚ 

cô'tíiírgB Íos

spontâEÊrÚGÉ dô alBlldl dê cqú.! do, Mtrúüipior do Btâüo dE BdÚa -"I'tdltG dá

Controladotiâ Ge,5l do ,MEtrieÍPiq' do

orgâIrizaÇãô social, vhculada À Sâdêtetia
Cql,ãl.he MüúcáFeI dc ÉÊEe á'

dê GotEnô ê lindr no' s:Pcnt8Íréhtôá

rêalizBdos Pelâ À.§sêssoriÂ Juídíca do Muridpio'

lrl

h ttp: //P m s a of ran cis co docondeba imPã nsaoticial'o rgl
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Ãrt. 6" - Ã5 rrDtiÉcrçõâ! confÍúrâjr õgsêüto rcÉdnitidrq iÍlrÊdiàt!.Er€ntê

apó! s ci&tcie do deÊdrrnprim.Erto §on rrttirôI, atêvÉErà<, aên dÜâgEledê o' (tA{dlô a

ajnpla clêfesa e con aãdilóÍio.

Àrt. Z' - Esta hrEução N@Eàtiea srtsa êe úgG na dele d.e sD-â

pubucação, rcrog.ndo-€e .! dirpos4óê! 6m conEárde., €.ÍEd{crtEçrüF a :Af !c
o L/20 I a,/sEsÀu.

Estado da Bahia
PREFE|TURA MUNrctp.ÂL DE sÃo FR^rltctgco oQ coNDE

GABINETE OO SCCNgTÁruO DA SAÚDE. SE§AU

Silo É!úrêisco do Condô, êE,O{} de.rgo.to dalzgzo-

r\I!EüI]EO
Sectatário Mufc$d dE S.údê ttdcEfoo

@,44td-
o cÁELot
ê da Gonúasáo
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