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ESIADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL oE sÃo FRANc|Sco Do coNDE

crrcunslanciâdo do atendimento que hê íôi prestâdo denominado
"INFORME OE ALTA HOSP|TALAR,, do quat devem constar no mínrmo.

os seguintes dâdôs.

i Nome do pâciente.

Nome do Hospltal

rir Loca rzâÇão do Hospttat (endereÇo, municipro, estado),
iv Morivo da interiaÇão (CtO,1O).

v Dâra de adm ssào e dale da atta,

vr. Procedimentos realizâdos e tipo de órtese, prótesê e/ou
mâle.iâis empregâdos. quendo íor o caso:

vr Diegnóstico píncrpat de êtta e cÍtagnósticos secundários de elra
(clD 10)

k A CONTRATÂDA deverá quando do íornecrmento do lnforme de AJtâ

Hosprtaêí. colher a assrnallrra do pactente. ou de seus representêntes

legais, na segunda via do documento, que deverá ser arquivado no
prontuário do paciente, conÍorme a legislação vigente.

I A CONTRÁTADA devêrá, quãndo for o ceso, referenciar o paciente, após a

a la. para OUITOS servrÇos da rede, objetrvândo a continurdade do cujdado
e consequentemenle, a Lntegratrdade da ass sléncra

XX. lncenlivâr o uso seguro de medicemêntos tânto ao Dâcienlê intemãdo
como ambulaloriat, procedendo à notrÍicâção de suspeita dê rêáções
êdversas, através dos íormulános e ststemátices da SECRETARIA
aruNlcrpnL oe snúoE oE sÁo FRANctsco Do coNoE - BA.

XXl. lrnplenlar um modelo normeljzado de pesqursâ de sefisÍação pós-
atendrmento, prev amente Eprovedo peta SECRETARIA MUNtClpÁL DE
saÚDE DE sÃo FRANctsco Do coNDE _ BA, desde o rnÍcio dâs
at vrdades previstâs nêste Contrato.

XXll. Rea lzar a teitura análise e adoção de mêdidas de melhona, no prazo

máximo dê 30 dtas úlets em rêleçáo às sugestões, às queixas e âs
feclamaÇôes que receber através da eplicaçáo da pesquisa de satisíaçáo
dos usuáíios. visândo a qual dede lro etendimenlot ,

XXlll. Os .elaloios procLzidos scD,e essas el,v,daoes oÊveráo se.
arqurvados pare ser objelo de avaliação em visita técnica rcelizêda pelê
CONTRATANTE

XXíV. ldentiíicar suas carênciâs em matéria diagnóstica e/ou terapêutica que

lustificarn a necessidade de êncâminhamenlo a outros serviços de saúde,
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ESÍADO DA BAHIA
pREFE|TURA MUNtctpAL DE sÀo FRÁNctsco Do coNDE

epresentando á SEcRETARTa MUNtctpaL DE saúDE oE sÀo
FRANCISCO DO CONDE - BA, mensatmente íetalono mensat dos

eôcamrnhãmentos ocomdos.

XXV. Náo adotaí nenhuma medtde uniiateral de mudanças na canêra de

servrços nem nos fluxos de alenção conso|dados .iaíe fiéde
comp exrdade. nem na eslrlrtura Íisicá do HOSptTÂL DOCENTÉ

ASSISTENCIAL CELIA ÂLMEIOA LJMA E PRONTO ANTENOIMENTO
DE MURiBECA, sem prévras sotrcrtaÉo e aprovsÇâo da SECRETARTA
MUNrctpAL oE sAúDE DE sÃo FRANctsco oo coNoE - BA.

XXVI. Arcênçar os índices de produtrvrdade e quatidêde definidos no TERMO
oe a€renêltcrl a"exo deste contrâto

XXVll. Acompanhar e monrtorar o lempo de espeÍa dos pectenles,

definrdo peles dúerenles Llstas de Esperê de lnlernaçâo e Cirurgie Eletiva.
ênvando reiatório rnensel â SECREÍÂRtÂ MUNtCtpAL DE SAúDE DE
sÀo FRANctsco Do coNoÊ . aÂ.

XXVlll. À,{anter mensetmênle atuêtizado o Srstema de lníormaçóes
Hospilãlares (SlH SUS) e o S,stema de Informâções Ambulatoriais (SlA,
s us)

XXlx. Ém se tralando de servrÇo de hosp ta izaÇão. possurr e msnter em pleno
funcionamento, no rninrmo, es segurntes Comlssóes Clintces € grupos de
lrabalho

a. Comissáo Intema de prevenÉo de Acidenles de Trabalho_ClpA.

b Comissão de Controte dê tníecçâo Hospitalar _ CCIH:

c Comissão de AvaliaÇão e Revtsào de pronluáíos do paciente:

d Comrssão dê AvalaÇáo ê Rêvrsáo de ôbltos.
e Comrssào de Etrca.

Í Núcleo euelidade

9. Comrssáo de Farmáclâ e Terapéúicã

XXX. Para Íeâllzar os saturços de reguracáo, a CONTRATADÂ deverál
â Dêslnâr sala para regulaçào com no mintmo Ot cornputadoí, rniernet

impressora. apârelho de Íar teleÍone e rêcursos humanos parài'
funcionamenlo nas 24 horas

b Recebêr, nas 24 horas, dras da semana pacrentes parà inlernaçâo
hospta er

c AdenÍ ao sisrema de reguteção do municipio ê do Estado da Bahrâ pâra

atendrmento da ProgramaÇáo Pectuada lntêgrada de acordo com as
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ESTAOO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO FRANCISCO DO CONOE

colas prev âmênle estaSelecrdas

d Orsoonibiltzar rrensaimentê a agenda dos se.vrços contratualtzaoos ôo
Gestôr Muntc pE ,

ê Oficializer ao Gestor MLrnicrpal semânelmente es vegâs disponibilizadas
ê náo utilizadas pê1o municipro.

Í Uri|zer todos os protocolos de regulaçáo do acesso apÍovadôs pela
Secretaía Muôrcrpet de Sa.rde

I lmplâótar no Pronto Atendtmenlo o Acolhtmento coÍn ClâssrílcaÉo de
Rrsco:

h Eslabelêcêr que o pãciente só seÉ referêôciado para oúrâ unidade na
â!séncta ou rnsuficiéncie do servtÇo exp rcitando o molivo da recusa ne
íichê de conka refêrênctâ ou err re âtorro

EslaDelecer e executêr os p anos, programas ê slsremes con6rentes de suá
proposta técnrcâ poÍ ocasjão da seleÇão, inlegratmente. culo conteúdo está
reproduzido no ANEXO

Movimentêr os Recursos Fináncêrros Trensíeridos pêlo Muntêípio dê Sào
Frencsco do conde BA à execução do cbjelo do coNTRATo DE
GESTÀO enr conla bancára especlÍlca e excusiva, eberta em tnsljtulçác
bancária oficiêl vincutada ao CONTRAÍO OE GESTÀO / HOSptÍAL
DOCENTÉ ASSiSTENCTAL CELTA ALIME|oA LIMA, de modo e que os
recursos trânsíerldos náo selam coníundtdos com os recursos própfios da
CÍ9anzação Socral observândo aue

á. Todos os pagamentos deverão ser realEados exdusivemente
mêdianlê cheque nominetivo. ordem bancária e/ou Transferência
Etelrónrcâ Dtsponive (TED) erl que Íque reg slrada a dest nâçâc
do vêtor e identrílcaçáo do respeclivo credor oLJ beneí;ciário náo
Sendo permitrdo saque ern espéoe de qualq!er vâloÍ

XXlll. Contretar p€ssoal pâre â execução do objeto do prêsênte CONÍRATO OE
GESTÂO exctusrvâmente por meio dê procêsso setêtivo, com a
observáncia aos principios da tegaÍrdade, dâ jmpessoâjrdade, de
publicidede de mora rdade e da isonornra prevrstos no artigo 37 dâ
Có.stiturçáo Federal

FXXIV.Promover â elaboraÉo do ppRA - progrâma de prêvenÇÕes de Rrscos

] Ambrenrars e o PCMSO - programa de Controte Médico de Sãúde
Ocupacrona
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lxxv ProÍnoveÍ a eraboraÇãc. êlê o pnflêrÍo i.lmestie oe vLgéncra deste con:rato
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pREFEtTURA MUNtctpAL DE sÀo FRANctsco oo coNoE00 ao!@

do MAPA DE RISCO berir como o oÍoleto e a s na rzaÇào das ROTAS DE

XXXVl.Oesrgnar para a Íunçáo de Direlor cera (Gêslor) do HOSptTAL DOCENTE

ASSISTENCIAL CELTA ALMETDA LIMA. profissronat de escotaridade

supeíor com comproveda experiênCie na 9es1áO de serviço de Seúde ou

com especializaçáo em Administl-aÇáo Hospiratar.

XXXV|l. Reâlizar a gestáo de unrdade seguindo as drrelrzes da poirrca

Nâco.a de H!manrzaÇáo co SUS Je.rrdas pelo Ârrnrstéro dê Sauce

dando êníase à c inlce amptiadâ

XXXVlll. Rêelizar a gqstáo dos teitos dâ unidade, tendo em viía o

aprovertêmênto mais eÍlciênte e eÍlca2 dos mesmos.

XXXlX.Reatrzar açóes qlre cotaborem aom a áncurácác da reCe de servÇcs
oojelvando asseguraÍ a inlegratrdade do ouidado

XL A qualqueí a leraçáo nê estrulurâ da unidade, bom corno pro,rssronars

atuanles, deverâo ser nÍormados a CONÍRÂTÀNTE visando ínanler
âtuelizãdo mensalmente o CNES (CadastÍo Nâcjonel de Estab€têcrmenlos

de Saúde) daUnidade.

XLl. lrnplentar um Progrãma de Gêrênctamenlo d6 Residuos Sólidos de Saúde
TPGRSS) mante,]do-o a:uairzado de aco.Co ccrn ês normas do CONAMA

3 2 Sâo obngaÇôes da CONTRÁTANTE, atém de outras prevrstas no presente

Orsponrbilrzar à CONTRÁTAOA adequada eslrúura Íisice. materiars
permanentes, êqu pamenlos e rnstrumentos pà-ê a gestáo.
opeÍacrona rzaçào e execuçãc das eçôes e serviços de saúde do
HOSPITAL DOCENTE ASSISTENCIÂL CELIA ALMEIOA LIMA,
ao.íorrne conlunto de ptanlas árquiletóniôâs e invenláío patímcnrel que

nesle se tnlegrarn tndependenle de tÍanscflçáo:
Prover e CONTRÂTAOA dos meios FTNANCEIROS necessários á
execuçáo destê contÍâto confôrme pectuado entre as partes e à.
progrâmar nos ererccros sr.loseoue4res os reciJrsos nece§sanos no

orÇêmento do lúLJntcipro nos etementos finAncelÍOS êspeclficos para

custear os sêus objelivos de acordo com o sistêma de paqemento

previsto:

ElrmrnaÍ Íatores restfltrvos à ílexibiltdade de açáo admtnrskativê e gerendel
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SÃO FRANGISCO DO CONDE

I .{,/.

da CONTRATADÂ com vrslas a proorcraÍ condrções parâ o atcance de
seus objel,vos, essê9ljÍando-thê e nêcessária eutonomia edministrativa,
Celtro dos'rrrilês esÍebelec,dos oor este tnslrumênlo oe contrelo:
Prestar esclêrecimêntos e informêÇões à CONIRATADA que visêrn
orienlá-la ra coí.ela prestaÇáo dcs servrços pectuados sempÍe qLê
solicitádo, drnmindo ês questóes omissas neste insrumento assim como
lhe dâr ciência de qualquer âlteração no presente Contrâto:
DesenvolvÉr controle e avaliaçáo periôdica dâ Unidede, com gêreÇáo de
relatóío (s). âtrevés de umá COL4JSSÀO DE FÍSCAL|ZAÇÁO E

ACOMPANHAMENTO constituide por ato do Secretário Munjcipel da
Saúde observando ln loco, o desênvolvrmênto des ativldades de
essrslência à clienleta - atvo de atençáo do HOSpITAL DOCENTE
ASSISTENCIÂL CELtÂ ÂLMEtDA LtMÂ. inspecionando documenÍos ou
qualquer outro procedrmenlo necêssário pera a vêriÍlceção dê suê
peninénc a.

CLÁUSULA QUARTA - DA CAPTAçÃO DE RECURSOS

4-1 Os recursos ílnanceiros pêra a execuçâo do objeto do CONTRATO DE GESTÁO
pelâ OrgantzaÇáo Social sêrâo obtrdos mêdiantê trânsíêrências prôveniêntes do poder
Púbrrco. doaÇôes e conrrbuLçôes de Enrrdâdes nacronêrs e estrangeríâs, rendimentos
des aplcêçôes Íinancejías dos recursos postos sob á gestão da Oíganizaçáo Social.
4 2 E expressamente p.oibide a celebraçáo pelâ CONTRATADA, de contretos de
cessáo Írduciária de créditos oriuôdos de execução
,l,odlesc. ol, â vtncu,açâo de .eceb,ve s prra o
Íinanciamenlo eventua mênte celebrados oete mêsmâ

deste conrato, em qualquer

pagamenro de contratos de

cúUsULA oUINTÁ _ Dos REPASsEs FINANCEIRos

'i 
\ 5'1 Pela erecLrÇão do objeto do presenre avença, e CONTRÂTÂNTE .epassârá à\,, ./ CONTRATADA no prazo e condrÇces constentes desle jnstrumênto, â rnrportáncia

\X)/'Slooa.est|,naoãeÍR52ó59t104.59(vrnteequalroÍ,hóesqLrnnentoseroventâê
,-^ 

,\urÍ, Dr I cenlo e quàtTo rears e crnquentâ e nove centavos) para llns de cumpímênlo do
t,r/,, if lêrmo de reíêrência, parte inlegranle destê instíumento.
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Os recursos de3tinâdos a cobrir â execL,ção do prosênte CONTRATO DE
TÂOseráo empenhâdos glôbalmente e íepessecÍos pele SECREÍARIA

M ICIPAL DE SAUDE. monsalmontê de acordo com o êronograme dê dês6mbotsô
isto neste contrato, no tôpico sobrê coNDIÇôES oE REpASsE

s.s] e sesuo do HosptTAL oocENTE ASSTSTENCTÂL CELTA ALMETDA
LlMApoderá conlar com recurso financetro adrctonal. mediente Termo Adilivo Oe atê
l0% do valor global do contreto. já prevrslo em ptantha orçamenlária. peâ rcalizaçào
de Empliaçéo e reíorÍÍa do rníraestrutura, obras e aqLlisiÉo de equtpãmentos em caso
dê FubstituiÇào devidô a rêcnotogia obsoteta ou po. ampliaÇáo e modêrnizeçto de
ser ços

I
I

5 3 1 O recurso hnàncerÍo que trala o rlem entêíoí sera /rberâoo epós enáltsê e
eproveçáo da especiÍcaÇáo oLJ projeto apresêntâdo pela CONTRÂTADÂ á
CONTRATAN'IE

' .l .i .-,,s -.s ,Ê3essâ:!s ê CONTRÂTÂDÂ -ác ,i zâdcs ..te ,rred e,o deveiec se.
rnvéslrdos em aDltcâÇóes Ílnancerras. e os resultados revêrlrdos, exctusivamenre. aos
objervos deste coNTRÂÍO DEcESTÀO

l

CLAUSULA SEXTA _ DA OOTAçÀO ORçAMENTÁRIA

6 1 as 6s5pssas para o pagemento deste conlrato coíerão por conte dos recursos da
Dothçác Orçarne:lána no erercjctc de 20.j 7 a segu,r especificade

UNIDAOE ORÇAMÊN7ÁRIA:06,30 . FUNOO MUNICIPÂL DE SAUDE,l
PROJETO/aÍtvtoÂDE:6019 _GESTÁO OAS AÇôÊS OO HOSptTAL MUNtCtpAL
ELEMENTO DE DESPESA:

I

3 3190 39 OLrTROS SERVTÇOS DE TERCEtRôS - pEssoA JURiDtCA.
I

3 3190 34 OUTRAS DESP DE PESS DECORR DE CONTRAIOS DE TERCTRO
FONIE 

'2

6.2iMedrante apostrtamento, â dotãçêo orçamêntáriâ de 20t7 será atualtzada para Ítns
de 

?xecuçáo 
no ÍêÍeírdo exercicro financ€rro

u
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td-ffi PREFETTURA MUNtctpaL oE sÃo FRANctsco Do CONDE

cúusuLÂ sÉTtMA - DAs coNDrÇôEs DE REpassE

7.1 Os repasses à CONTRÂTADA serão efetivâdos mensatrnênte, em conta coÍÍente
especifice abefta para esle contrato, mediante a tiberaçáo de 12 (doze) percelas
mensais, cujo valor coresponde a um velor fixo (BO% do orçamento mensal), e um
vêlor correspondênte à pâne variável do conlíato (20% do orçamento rnênsaÍ).

7.2 Á perte vaftáveló vinculada á aveljação trimeskal dos rndictsdores de desempenno
qualitâtivo e quantiüativo, conÍorme sr.ia valoraçáo *tebêlecida no ANEXO TÉCNtCO
deste CONTRATO DE GEsTÃo.

7.3 O rêpasse mênsâl tem vator estimâdo de RS 2.04g.2S8,72 (dois milhóês. quarenra
e novê mil, duzêntos e cinqusnta e oito reais ê setenla ê dois centavos) e será
eÍetivado até o 5o diâ útil do mês, sendo a primeüâ ê a segundê parcelâ
correspondente a 100o/o do valor estimado e as demais parcelas medEnte a
ap.esentaÉo da PrestaÉo de Contas da primeira parcêia e assjm sucessivamente

7-3 1 Âs mstás contratuais seráo evaliâdas lrimestrelmente (parte variável), na formâ
ajuslada no ANEXO deste CONTRÂTO OE GESTÃO, e em c€so de não
cump.imento sêrá eíetuado o desconto compativel ao valor. por cadã més de
descumprimento conforme se apresenla em qLladro abaixoj

DiminuiÉo de '15% do orçameôlo

À!
1F

_.{

u4

ÂTIVIDADE REALIZÂDA VALOR A PAGAR (R§ )

s

a!

o
.L

I
Éot-
Jl

=

Acima do volume estabetectdo '100%o do orçâmento pectuado Íjxo
Entre 9s% e
estabelecido

100% do votum;
100% do orÇâmenlo oactuado 6xo

Entre 90% e
e6tebelecido

94,99% do volume DiminuiÉo de 3oZ do orçamerrto
ectuedo fixo

Entre 85% e
estabelecido

89.ggyo do volúíhê OimlnujÉo dê 6oÁ do orçamenlo
cluâdo Íixo

Entre 80oÁ
estabelecido

e 84,99o/o do votume OimjnuiÉo de 9% do orÉmento
o Íixo

Ehtre 75% e
êstabelecido

79,99% do volume DiminuirÉo de 12% do orç€menlo
ctuedo flxo

Entre 70oá e
estabelecrdo

74.99% do volume

Entre 65% e 69,99% do votume Diminuiçáo de 18% do orçsmêito

Éntre 60% e
eStabeJecido

64,99% do volume Diminuiçáo de 2116 do orçâment;
acluado fixo

Enhe 50% e 59,99% do volumê Diminuiçáo de 24% do orÇamento

Quârta-feara
5 de Julho de 2017
14-AnoV-Nô1720 São Francisco do Conde [) iririo O ll c rirl dr'r
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eslebelecrdo paclL,aclo fixo

OiminuiÉo de 6% do orçamenlo

DiminuiÇão de 21% do orçamenlo
ctuado ,ixo

.\

Y.
t\

Dimrnuiçâo de 12% do orçamenlo

n

ctuedo íixo

49,99% do vo umeEntre 40% e
estabelecido

de 30% do orçernenloDiminuiÇáo
cluedo fixo

39,99% do voíLrÍn.Entrê 30oÁ e
estebelecido

40% do orçameolo
o íixo

Dimlnuiçág de

lrlenoí do que 29.99o/o Glosa
AcimÊ do votume e6tabêlccido 1000/6 do oçamerío paciuado firo

100% do volumeEntre 95oÁ ã
estab€lecido 1000/o do orçemenlo pacluedo fixo

94,99% do voiumeEntrô 90oá e
estabelectd0

de 3olo do orçameôlôOimlnulçâo
uado ílxo

69,99% do votumãEntre 85% I

84,99o,á dô volurlreEntre 800Á e
estabelectdo

de 9% do orÇementoDríninuição
acluâdo flxo

e 79,99% do votumâEnlre 75Y.
estabelecido

de 12Y6 do otçamentoDiminuição
do fixo

74,99ôÁ do votumeÊnlrc 7!o/o e
eslabelecido

de 15o/n do orçãnrentoOimínuÍÇào
cluado llxo

e 69,990Á do voiumeEntre 65%
estâbelecrdo

18% do orÇâmentoDiminuição de
pactuado fixo

&4,99% do votumeEntre 60% e
eslabeleçrdo

59,99% do volumeEnlre 50% ê
e9tâbolecido

orçâmenlode 24% doDjminuiÇão
acluado tixo

[,renor do que 50% Pegâmento poí prod Ução
49.99o/" do votumãEn,Je a|o/. a

estâbelec,do
dê 30% do orçamentoDiminutçáo

actuado Íiro
39,99% do volumeEntre 30% e

eslabelecido
oíçamenlode 4lyo doOiminuiçáo

ctuedo fixo

s

!

.g

oê
o
(}
z
E
u,t-z

Menor do que 29,99% Glosa
Acima do votumô estebelecido 100% do o.çamento pactuado fuo

100% do volumeEntre 95% e
eslebêlecido 100% do orçamento pactuado íixo

94,99% do volumeEnl.e 90% ;
estabelecido

oíçarneôlode 3% doDiminuiÇáo
do Ílxo

E9,99% do votumeEntre 85% e
eslabelecido orçÊmentode 6% doOiminuiçáo

acluado fixo
84,090Á do votumeEntre 80oÁ e

eslabelecido
de 9% do orçâmentoDiminuiçáo

actuado íxo
79 99% do volumeEnltre 75"/o e

eslâb€lêcido
74 99% do voJumJEÍ1|rc 7 1oh e

êstêbelecido
dô 1596 do orçamenlo_O,mrnuiçáo

ctuêdo íxo
69 99% do volumeEnlre ô5% e

eslebelêcrdo
de 18% do orÇâmêntoDaminulÉo

o fixo
Entre 60% e
eslabelecido

da 21"/. do o.çamenlo64.99% do volumê Diminuição
ctuedo Íixo

§

E
É
É.

volume59,99% doEntre 50% e
estâb€lecido

orçamenlode 24Yo doDiminuiçáo
do ílxo

cERIFtCAÇÂO DIGI.ÍAL YI/VZWOQCBZTOSTLMIMLOTOA
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Menor do que 50% Pa mento poÍ produ Éo

etas qualitâtivas sêráo âvaliadas de êcordô coín o Anexo I do presente conkEto.

l
7.4lAs psrc€las de valor variável seráo pagas mensâlmenle, junto com a pâne fixa, e
os êventuais êjustes Ílnancetros a menor, deooÍentes da avaliêÇão do desempenho
serSo reêlizedos no mês subsequente ao tnmeslre avaliado.

7.5 Os valorês dê ejuste íiôancêiro citado no item ânterior seíão apuradoG nâ ÍorÍna
l[i!.]' 

..'

\rdis no ANÊXO, que integra o presente ihslrumênto

7.6 indicadores do úttimo trimestre do contrato seráo avaliados no úl trmo mês do
té

Iu

49.99o/ô do volumeEnlre 40% e
eslabelecido ctuedo íxg

DiminuiÉo de 30oÁ do orçêmênto

39,99% do volumeEntre 30% e
estâbelecido c{uado Íixo

Oiminuiçáo de 4OoÁ do orçamenlo

Menor do que 29,99% Gloae
Acimâ do volume estãbelercido 100o/o do orçemento pâcluado lixo

'100% do volumeEnlre 95% e
estabelecido 10096 do orçamento pactuado fixo

94,99% do votumeEntre g0% e
eslab€lecrdo

de 3% do oíçamentoDiminuiçáo
edo Ílxo

63,99% do votumãEntre 85% e
estabelecido

de 6% do oíç€mqtoDiminuiçáo
ecluado Íixo

e 84,99% do voÍumeEntre 80%
eslabêlecido

dê 9% do orçafiêntoOirhinuição
ado Ílxo

79,99o/o do volLrmeÊntro 75% e
êsiabeleddo

oÍÇâmentode '12o./o doDiminuiçào
actuâdo fixo

74,99% do volumeEntre 70ôÁ e
estabelôcido

de 15% do orçamentoD'minúiÇão
ado Íixo

69,99o/o do vo,urneEntre 65% e
estãbelecido

de ?8% do orçâmentoDimlnuiçáo
âctuado fxo

&.99% dc volunreEnke 60% e
eslabelecido

de 21% do orÇamenloDiminuiÇâo
actuedo Íixo

59,99% do volumeEnlre 50% ê
êstabelecido

de 24% do orç€mentoDiminulÇáo
uâdo fixo

l\renor do ue 50% Pagamento por produÉo
49,99% do volum;Enlrê 40ôÁ e

esteb6lecido
dê 30% do orçamen[oDiminuição

uado fixo
volumee 39,99Y0 doEnke 30%

eslabelêcido
de 40% do orçamentoDiminuição

acluádo fixo

i
I

I

I

J

d<:§oú,
3ã'
UJ:
dá
8_<
ZFu lrt
E.O
õ=
HYóôú
o.l

I

I

I

I
Menor do que 29,99% Glosa
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9.1rA CONIRATANTE, através da Comissáo de Frscatizaçáo e Acompanhamento do
COt'tfnafO DE GESTÀO, é responsávet pela supêrvisão. ftscêtizaÇão e avarrâçáo
deste CONTRÁTO OE GESfÂO, ê emittá relâtório técnjco sobre o cumprimento dês
cláüsr.lras conrratuats ê das met6s p6ctusdas, bem como sobre a EconofricicracÍe no
desenvolvimenlo des respeclrvas ativrdedes/servtços.

cLÁusuLA NoNA
RE§ULTAOOS

Munrcipio. no que respeitâ à regutaridadê dâ
pr*tações de contas financeirag ê orçãmentánas

oo ACoMPANHAMENTo E oa ÂvALtAÇÃo oE

9.2 A CONTRATÂNTE terá o acohpanhâmento especifico da Controladoís Gerat do

ree|zâÉo dâs despesas e das

9 3lA Comissão de Fisc€rizaçáo e Acompanhamento do coNTRATo oE GEsrÃo
êncaminhará lrimeslralmente, o relâtó.io técíico sobre o cumprimenlo das cláLlsutas
co4tratuais I des metes pactuades âo Gestor do Fundo Municjpel de Saúde, ao
órgEo deliberativo da CONTRÁTAOA e á SecretariÊ ExecLrtiva do Conselho de
Geàtáo das organiaáçóes sociars. atê o úrtho dra do mê§ subs.quente ao
encenamento de cêda lrimestre do oxercÍclo flnenc€iro_

9-4i Os .esultedos atcançedos dêveréô ser objeto6
Seêretaria de Saúde, que proc€der á âs correçóes

rêlqlórias técnicos trimestrais, d€vendo a CONTRATANTE
máximo de 30 dias, ecompanhado de 3eu párecer conclusrvo
dos Municípios dô Estado da Bahia.

9.6 A

deste

de

e

anállse criteriosâ peta

encaminhamentos que
eventualmente se Íaçam necessários para garântlr e plena ellcàcia do instrumenlo

9.5 Será elaborada, ao ,inal de cada exerctcro íinanc€iro a consolidaÇão dos

encamjnháJo no prazo

, âo Tribunat de Contas

co

dãC RAÍADÂ.

NTRATADA será áveliada quanto ao aprimoramento da gestão na etecuÇào
trato, com basê em metodologra especiÍicê âpresentada na proposta Tecnicá

'l\i'ti
"i

§
' 

',1

.u4
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ESÍÂOO OÁ BAHTA
PREFETTURÂ MUNICIPAL DE SAO FRÁI{CISCO DO CONDE

USULA OECIMA - DO PR,ÂZO

10 O prazo dê vigêncta do éoNTRÂTO DE GESTÃO será de Í2 (doze meses)
pro rogáveis por iguais e sucessivos pêrÍodos, tondg por termo iniciat a c,ata c,e
su asslnâture ou êmissáo dâ Ordem de pagamento

USULA OÉCIt,tA PRIMEIRÂ - DA REVISÃO, REPACTUAçÃO E REAJUSTE

11 Na hrpótêsê de comprov-ado o dêsêquilíbno económico_íinanceiro do contrato
CU: inviabilze a sue boâ execuçâo nas
CONTRÁÍANTE. obrigá_§e e rêpassaí

I

corFtgnados no orçamento munrÇrpat, deslrna
do 

IHOSP|TAL 
oOCENTE ASS|STENC|AL

ATENDIMENTO OÉ MUR|BECA, para flns

aondjÇões rnrcralmente pactuadas ê

à CONÍRÂTADA, outros recursos

dos a garanlir a capacrtaÉo operacional

CELIÁ ALMEIOA LIMA E PRONTO

de cumprimenlo das mêlas, mediante
pÍô Justficativâ poí escrito. que contorá a dectaíâção d6 interesse de âmbas as
pa es e dêverá 66r eutorizedo pêlo Secrêtário de Saúdê

í1 A comprovaçâo, a que se refe.e o,câput. desla cláusula. deverá ser íeita através
prosentaÉo clos demonsüativo8 dê costos da operacjona,lzaÉo da Uhidade, cujo
lhe íora pe.Ínrtido, erém daqrerês rerativos â reccite auferida em decorrêrcia de

dâ

co nio firmedo com o SUS

11 Este CONTRÂTO OE GESTÂO poderá ser elleÍado, parcial ou totalmenre,
iante a consecução de proc€sso âdmlnistrativo especíÍlco para eslÊ Ílm onde

me

ráo as dêcrãraçóes de ihtêresâe de ambas ês paÍreg e deverá §er auronzado
pel S ecretário Municipat da Sáúde de Sáo Franosco (,o Çond€

11 Qualquer eltêraçáo ou modificaÉo das condiçó€s Iniciâis do aluste. dêcorrentes
de má gestào,

menlo do

culpa e/ou dolo da CONTRATADA, verificada por ocesião do
prazo inlciat de vigéncja previslo no.citpul, cta cláusulâ décjmâ,
não dilaÉo de prazo, repactuaÉo ou renovação do prêsentê.Ío

erá ensejar a

co rato

11 - Em qualquer hipótese e assegurado á CONTRATADA âo conlreditório e á
a deÍesa, nos lermos da Constituição Fêderal.afn

-u
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ÉSTADO DA SÂHIÂ
pREFEtruRÁ MUNtctpÂL oE sÀo FRANctsco oo coNDE

'11.6 - Visândo a adequáÇão eôs novos prêços praticados no merc€do. desde que
sollcltado peta CoNTRATADA, o valor consignado neste Têrmo de contrato, sera
repãcfuado e retrocedgé até e deta demonstrãda do desequitibrjo, compêtindo à
CONÍRATADA justificer ê comprova t a uanaçào dos custos, apresentândo memóriê
de ciilculo e plãnilhas âpíopriedas pâía enelise e postêíioí aprovaÉo da
CONTRATANTE.

117 - Havendo allelaçoes legais que possibilitem a aplicaÇão de reajustamento o
mesmo ocorerá anuglmente, a parlir da data da proposta apresentada para este
instrumento, com bas6 no lndjce Geral de pÍêço de Mercado (tGpirFGV), ou por
outro indice de venha a substjtui-Ío.

cLÁusuLÀ DÉctMA sEGUNDA _ DÁ pREsrAÇÃo DE coNTÂs

'í2.1 A PreÍeltura [íunicipãlde Sâo Francisco do Conde, mediantê dêcreto, constjtuirá
uma coMÍssÁo DE FtscALtzAÇÀO E ACOMPANHAMENTO _ CFÁ, compo6t6 por
membros da Secretâna Municipat de Saúde - SMS, do Fundo Muntcipal de Sâúde _
FMS, com a Íina dêde dq acompanhar e ílscalizar a execuçáo do CONTRÁTO OE
GESTÂO dêcorrente do pre6ente processo de seleçáo com o seguinte escopo

â) A execuçáo orÇamentáía Ê Unênceira, avaiiando â consistência cío ptanô
Íineôceiro apresertado pele OS conkaladâ e a execuçáo eÍetiva, atém dos
aspeclos da legatidede, Iegitim jdade

despesas, dentre outÍos:

razoebilidade, economtcidade das

b) O alcance das metas de p.odr.Jção e eÍetivjdade dos indicadoros de
desempenho, com a consequente rÊpercuaaão 3ôb,rq o repásóe.dá pâfle
variável,

c) E âs prestêçóes de contas rgferentes âos esp€ctos indicâdos nes letras
anteriores.

12.2 Todas as decisões, inteímediáriâs ou dêíiõitivas, da CFA, quê ,"nnrrn,o"

i

Ê
I

!,,,{,

repefcussão

devoluçôes)

contratado.

linânce sobre o repasse ou diretamerÍê sobre â OS (ressarcimentos ou
r submetidas eo contraditório e permitida a amplá deÍese do

A"{
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12 3. A OS se obrigÊ a prestar contas eo CONTRÁTAOO, no6 prazo3 e Íorma êdiânte
indi:âdâs

I - MENSALMENTE - prestar conres mensalmenlê até o uttrrnô dia do lnês
poalêÍioÍ ao qua se rBferiÍ, dos íecursos repassedos € des metas, em preslaÉo
composla dos sêguintes doc!mentos

â. OfÍcio d6 êncâmtnhamenlo da prestaçào de contas à Comissâo de
Fiscarizaçáo e Acompanhemenlo do CONTRATO DE GESIÃO.
iaíarmando periodo, parcelâ e velor:

b. Extíeto bancário orjginel das contas corÍêntes, de movimêntâção e dê
apllcaçáo, devidamenle detathados:

c- DoclJmentos ,iscâis. devidamenle âtêstados p€lo setoÍ competente,
c€rtificando quê o mâterial foi entíêguê ou qLre o servlço íol prestado,
reÍorentgs às despesas (notas Íscájs, rêcibos) em original, na mesma
ordem do etra(o bancário. As despesas com serviços e obras e
engenharia deverão vir acompânhado§, ainda, das m8diÉes assjnadas
por êngeôheiro e atestadas pelo selor competente da OS,
DemonslÍetivo cronológ'co, ne mesma oÍdem do e)írato bancario,
contênc,o nome do Çíêdor, data, obieto, valor, número da nota fiscal.
Demonstraüvo de recêita e de despesa, e da execuÉo orçamentária e
,lnancêitá. conforme modêio conslanto do ANEXO IX de6tê contrato;
Cópie d6 todos os conlratos íirmãdos. sendo obrlgatória a lorfialízaçÁo

d

de inslrumenlo contratual no cáso de despesas conlinuas e nes
hipótêsss d6 contratação de serviços;

g ReÍãçáo dos dirigentês do HOSPITAL DOCENTE ASS|STENC|AL
CELIA ALiTEIDA LIMA, vinqrtados à OS, com a remuneí,açáo
recebidê;

h. Em separado: cópia da Íotha de pagamento c,o més em queslão, cópia
dos coínprovanlês, dovidemente pagos, dos enc€rgos sociats e
lrabâÍhistas (lNSS. FGTS, piS e ouiros):

i Em sepaÍado: confas de íornecimento de água, energia etétrica á..
telcÍonÍa do mês imediatarnente EnteÍiot:

j Comprovante de recothimênto dâs relençóes Íiscaiítribdáriâs
efett adas nos pagamentos de íornecedores e prestedores de servrços,
na hípótesê de subslituiÉo tributárias, mediante apresentação das
guias devldamente pagas:

{i1

J
t-,(

cERTtFtCAÇÁo DtGrrAL Y\MWDQC BZTO5TLM IMLOTOA
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ESTADO OA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO OO CONOE

k- Certidôês negativâs de débíos êm íecs do INSS e do FGTSi
I Relâtório de âcompanhamento do atcancê das metas de pÍoduçáo e

dos indicádorês de desempênho, cgmparando o estimado e o

efetivâmonte Íeâllzado.

m Relâtório de todâ e produção ambuletorial e hospitalar nos Sistemas
oficiâis do Minislério da Sâúde (Sistema de informaÉo ambutatoriel _
SltuSLrS, Srstema cí6 tníormação Hospjtâlar _ S|H/S|JS, em mêio
magnético, para pÍocessamento na Secretaria Munidpal de Saúde
obêdêcendo âo cronograÍna oíiciel (datas acordadas srÍre O.S. e SMS).

o ervaçÕas:

Comissáo dê Fisc€tização e Acompenhemonto do CONTRÂTO DE GESTÃO
era reqúerer a apresgnlaÇáo dê oulros documenlos além dos ãcima Lstadosi

vedacÍo o pâgamento de encargo§ moratôrios em razão de atraso cle cumprimento
obÍigaçóes, cuios vatores deveráo ser devolvidos á conta do CONTRATO OE

G TÁO com recurcos próp.ios da OS

3 E vedada a realtzaçáo de dêspesas ilegitimas. sejam aquelas quê, mesmo
dizentes com o objelo do CONTRÂTO DE GESTÃO, nâo estejam dêvidamente

co

píovadas, sejam aquêtes que não esteJam de a@rdo com a naluíeza do referic,o

, cÍevendo ser devolvic,o6, êm quelquer das hapóteses, os aeqJrsoG aespectivog, à
do CONTRATO DE GESTÃO, com rêcursoE próprios da Os.exceto em caso5

de

ins

atÍàsos dos repa§6âs finenceiros, previstos na cláusula 7 item 7.3 deste
mento;

aso a OS opte por solicitgí à Secreta.ia da Saúdê e sejâ autorizada a âbêrture de
a co.Íent6 e)Íraordinána. pard recêblmento das verbâs dê proü6âo (.13,o, teíço d6
s) ou das verbas para rescisôes lrabalhistas, devêrá juntar à prestêÇáo dê contas

mehsal os eíratos bancáí |os originêis e a relaÉo de enlrâdâs e saidês nâ mesme
m dos êíratos e oulros que a Comissáo de Ftscalizaçáo e Acompanhameolor'' L-.ri'

Isol

lalório mênsal de acompanhamenlo do âlcance das metss dc ç,íodução e dos
rnd cadores de desempenho seráo avêliados êm sepãrado ê Íechedos líimeslralmen(e

:)'
tlrl'l ,,""""",'

\.
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aplicando-se a Íórmlitâ de r6percussáo íinanceirâ sobr6 a pârte varlávêl dos repêsses
pactuados.

CLÀU§ULA OECIMA TERCEIRÂ
TRÁNSFERIOO

oA TNTERVENÇÃo No sÊRvlço

13 1 Na hipótese de risco quanto à conlnuidade dos se.viços de saúde prestsdos à
populaÉo. o Muoictpio podeÍá assumir imediatamente a êxecução dos serutços qLre
foÍam transferidas, na forma prevista na LBi Munrcipal n.ô4 56/20í 6.

cLÁusuLA oÉctMA ouÁRTA _ DA REsctsÃo

'14.1 A re8cisáo destê conlrato poderá sêr €íetivadâ:
a. poí âto untlateral da CONTRÁTANTE na hipótese d6 desc mprlmento, por

panê dâ CONTRÂTÁOÂ, ainde que parcial, das cláusulas que inviabjtizem a
execução de se!s objetivos e metas previstas no presente Contrato.
decorrentes de má gestáo, cLllpa e/ou doto

b por ecordo entte as paíes reduzldo e termo, tendo em vrsta o interesse
púbtico:

c. por ato unilaterat de CONTRÁTADA na hipôtese de alrasos dos repasses
devidos peta CONTRÁTÁNTE. câbendo à CONfRÁTAOA nortÍcar â
Secretária Municipat dê Saúde, íormalzando ê rescisão e mofivando_a
devidâmente, inforrnando do fim de prêstaçáo dos serviços contrelados. sem
pre,uízo de indenizaÉo a que a CONÍRATAOA faç5 jus, bem como da
obngatoriedade do lvunicípÍo de Sào Frâncisco do Conde em arcar com os
cuslos rejativos à dispeôsâ do pessoal contaatado pele OÍganjzaçáo paa
execuÉo do objeto deste contralo;

d. poratounilateraldaCOt{ÍRATAOA,nahipótesedecomprovadodesêqui 
bÍio

econômico-financ€iro doconkato,quoinviabilizeocumpíimehtodãsm€tâs i

estabelecidos ngPlanoOperacionat, sêmquetenhahavidoâ repactuêÇÀocla ..qii-t
avença. observado o disposto no ilem í3.4 desta cláusula. ..,.r.-..t-!t:

4 2 Verificâda uma das hipóteses previstas nas elín6a6 e e b desta crálsuÍâ, o poder
xecutivo providencrará a imedrata revogeçâo do oecroto de conce3são ds uso dos

bens públicos, a cessaçáo dos afastamêmos dos sêrvidorês públicos colocadog à
disposiçáo da Orgenizaçáo, náo cábêndo à Entidede de direito privado sem fins

"ft"21 !' )\

!

-ú'Á
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pREFE|TURA MUNtctpAL DE sÃô FRANCtsco oo coNDE

14.3 Em câso c,e rescisào unjtaterel por pârto da CONTRÂTANTE, que não dôcorra de
má gesláo. culpa ou doto dâ CONTRATÁOA, a Secretaria de Saúde ârcârá com os
ctJstos íelêlivos á dispensa do pessoel contraledo pela CONTRATANÍE ,ara
execuÉo do objeto desle coítrelo, indêpendenlemente de rndenizâçáo € que e
CONTRÂTÂDA fsçâ jus.
'14.4 A comprovação a que se refere a alinea d dêsle cláusulâ dar-se-á rnedlente
reêlizaÇáo de auditoria, q,ê ficará a cargo da CONTRATÂDA, devendo demonsrrer
deàequilÍbrio ontíe os custos havidos coín a gperacionalizaÉo da Unidadê, a recefta
por êla arrerida, c,esde quê atôstada peta CONTRÂTANTE.

14r5 A CONTRATAOA terá o prazo máxjmo de 60 (sêssênte) dias, e contar c,a date da
rescisâo do Conuato, para quiter suâs obngeçóeg e proslar @ntag dc sua geslão àcórruulre.

cúusul,c oÉctuÁ autNTA
CONTRÁTÁDA

OA RESPONSABILIDADE CIVIL DA

1511 A CONÍR"AÍADA é Íêsponsáv€l peta indenizaçáo de dano decorrênte de âçáo
o[.J omissào voluntária, ou de negligéncie, lmpêrlcjê ou lmprudêncía, que seus agente6,
nessa quaridade, cau§arcm a pacrente, aos órgáos do sus e a terceiros a esres
virEulados, bem como aos bêns púbJlcos móveis e jmóveis objetos de concessáo de
uso, assegurando-se o direrto de regresso conlra o responsável nos casos de c,olo ou
cqha. sem prejuizo da aplicaÉo das demais 9ançóes cabiveis.

152 A responsabrridade de que tratâ estâ c,áusura estende-se aos casos de danos
causâc,os por felhss íelativas à prestêção dos servjÇos. nos estrltôs têrmos do quê
pr€vê os ârtigos 1EG e 927 do Código Civil, (Le, n" a32ol02).

cúusuLA DÉctMA sErra _ DA puBLlcaçÃo

16.1 O extrato dêstê CONTRATO OE GESTÃO será publicãdo no Oiário Oíiciat do
Muliclpro o nos hêlos eletrônlcos municipais.

t"'Tjp4

luorêtivos diÍeito â qualquer indenEaÉo

L
I--ftllt...\'-i I). - [
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usuLA oÉctMÁ sÉTtMA - oÀs DtspostçóÊs cERAts

17 A CONTRATAOA poderá a qualquer tempo e mêdiante jLstificâtiva apresentada
eo crelário Munrcipet de Saúde e ao preÍeito Municipai, propo. a devoluçáo de bens
ao PodEr Público Municlpat, qrjo uso fora â ela permttido e que nào mais selâm
n sários a6 6uÍnpdr..to das metas alcánçectas

17 Os b6ns móveis cedidos à CONTRAÍÁDA, nes condiçôês estabêlecdâs no
"T o de Concêssão de uso", mediante píêvta evalieÇão e expressa aolotzeéo da
Se retária Municipal de Saúde. poderào sêr alienac,os e substituldos por oulros de
lgu lou maior valor, os quais integraráo o património da CONTRATANTE

CL usuLA oÉctMA otravÂ _ oo FoRo

í8.ll As pertês etêgêm o Foro da Comarca de São Francjsco do Conde _ BA, com
ex{rjsfo Oe quatquer outro, por rnats pívrlegiado que sêja, para dinmrr questões
oriqndas do CONTFTATO DE GESTÃO que não puderem ser resotvjdâs pelâs partes.
E. jor estarem assim juslos e conkatados, é o presente essinado em 03 (três) v as de
ig'rit teor e Íorma na presença das test€munhâs, que subscrsvem depois de lido e

I

achado conÍorme, para um só êÍeito de dir6ito_

São Franc co da Conde- BA. 07 de junho de 2017

r,rui.lciplo oe sÃ NC rSC o coNoE
EVÀNORO SANT

I

CONTRATANÍE
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SE ETARIA MUNIC IPAL oE saúoE
LVA SANTOSel{uzru ralcÃo oa sr
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CLARICE PITANGA OINIZ GUERRÂ
CONTRÂTAOA

TESTEMUNI.IAS:
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