
ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO
FRANCISCO DO GONDE

EXERCtCtO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO NO 1704

lecursos: Rec de lmpostos e Transf de lmpostos - S

DATA: 25/08/2020

oRçAMENTÁRrO

Credor: 3,í6 rNsr DE asstsT a sauDE E PRoMoçao soclÁL - PRovlDA

Órgáo. 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUOE

Un,oade 06.30 - FUNDO MUNICIPAL 0E SAUDE

Funcional 101220003 - Desenvolvrmenlo Rurale Mero Ambrênle

PTOJETO/AIiVidEdE 6 276 - AÇÔES DE ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE I

Elemento 3 3.90 39 00 00 00 00 - Outíos Servrços de Tercêiros ' Pessoa JurídEâ

Banco
BB - i3.38s-x -REc PRóPRtos (FÍR 2)

Recursos Valor

200.000,00
Conte
63232

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

Reculsos Valor

200.000,00
Conta
63232
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Número do procêsso: 00038í0/2020
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Número do processo:

SolicitaÉo:

Número do documentoi

Requerente:

Beneficiário:

Endereço:

Complemento:

Loteamento:

TeleÍone:

E-mail:

Local da protocolizaÉo

Locálizaçáo atual:

Org. de desüno:

Protocolado por:

Siluação:

Protocolado em:

Súmulâ:

ObservaÉo

10294 - tNST|TUTo DE ASstsTÊNcA À sAúDE E pRoMoçÃo

6511 . SECRETARIÂ MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU,

0003810/2020

1 . PAGAMENTOS

CondomÍnio:

Celular

02I.OO5.OOO. SESAU- DIRETORIAADMINISTRATIVA

021.OO5.OOO. SESAU- DIRETORIAADMINISTRATIVA

Número único: 242.8E3.8KD-53

Número do protocolo: 47488

CPF/CNPJ do.equêrênte

CPF/CNPJ do beneÍiciáío

Jobson Teixeira de Jesus Atualmente com: Jobson Teixeira de Jesus

Nâo analisado Em támite: Não Procedência: lntema prioridade: Normal

2510ü202014:10 Previsto para: Concluído em:

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTES A PANDEMIA COVID.19 DO
coNTRATo DE GESTÃo. oRGANTzAÇÃo E_ExEcuÇÃo DAS AÇôES E sERVtÇos DE SAúDE Do HosptrAL DocENTE
ASSISTENCIAI- CÉLIA ALMEIOA LIMÂ DE SÃO FRÂNCISCO DO CONDE - BA. CONTRÂTO DE GESTÁO N'
OOl/2Ol7,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO,I4,I412020.

NOTA FISCAL NO 2020123
VALOR: R$ í.000.000.00

SECRETARIA DE ORIcEM: SESAU

Baino:

MunicÍpio:

Fax:

Notificado por: E-mail

INSTITUTo DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E PRoMoÇÃo
(Requerenle)

Jobson Teixeira de Jesus

(Protocolado por)



Data

N. da Ordem

Parcral

251O8t2020

1771
ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO DO CONDE

ORDEM DE PAGAMENTO

Ôrgão: 06

Unidader 06.30

Funcionat: 10.122 0003

Projeto/Atividade: 6 276

Elemenlo: 3.390.39.00.00.00.00

Sub-Elemento: 3 3.90.3s.99 00 00 00.0002

Fonle: 0002

. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- SAÚDE EM AÇÃO

- AçÓES DE ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIO

- Outros Serviços de Terceiros _ Pessoa Juridica

- Oulros Seturços de Tercetros - Pessoa Juridicã

- Rec de lmposlos e Transt de lmpostos - Saúde 15olo

NÚmero do emPenho

Valor do empenho :

ValoÍ anulado :

Totar ( A) :

528

1 000 000.00

0,00

1000.000,00

Pagamentos anleriores

Valoí da oídem :

ValorAnulado:

Íotal (B):
Saldo(A-B):

600.000,00

200.000,00

0,00

800.000,00

200.000,00

CÍedor:

EMereço

C.N,PJ,:

346 INST OE ASSIST À SAUDE E PROIúOÇÃO SOCIAL ' PROVIDA

RUA 1" DE ABRIL. 74, 3" ANDAR Cidade: SALVADOR

O7-466-228iOOO1- 10 lnscrEst /ldênt Prof':

UF: BA

Especrficáção:

DESÍtNADO A OpERACTONALTDADE E EXECUCAO DAS ACôES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DlA oUE ASSEGURE

;§õ'iieíáÂ üNüÊàéÀiá}õâüüõao oe §Eõ rúrucrsco oo coNóerae Nõ Fiôsprmr ooceure certnALMErDA LrMA coNCoRRÊNCrA

PÚBL|CA N" 001/2017
COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL N 2020123
PERIODO AGOSTO/2020
PROCESSO N 3810/2020

Fonte de recursos : Mnculados Totalgeral 200.000,00

Fica âulorizado o pagamento de 200.000,00 (duzenlos mil reais)

Dêscontos

Totalde desconlos:

Liquido a pagaí:

0,00

200.000,00

Rec!rsos
Conta

63232

Banco

BB - 13.385-X -REC PRÓPRIOS (FÍR 2)

Cheque/Doclo Valor

200.000,00

O pÍocesso foi pago conforme autorizaÉo

Data 2510812020

Rita Maria Nog o SocorÍo

Diretora Financêira



25/0A/2029 - BAI{Co 0O BRASIL - 16:56:05
457704577 SEGUNDA VIA OgOl

COIIPROVA'{TE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ COiITÂ CORREIÍE

CLIENTE: P}ISFC-FUNDO I,I DE SAUDE-RP
-Â6EltCIÂ:4577-2 Coi{TA: 13.3t5-x

DÂÍÂ DÂ TRANSFERENCIA 23/08/2029
NR. DOCUT{ENTo 552 .A66.O00.70} ,OO4

vÂLoR TOÍAL 200.600,00
r. ***r TRÁ SFERIDO PARÁ:

CLIENTE: INSTIÍUTO - PROVIDA

ÂGE CIA: 2866-5 CONÍÂ: 183.004-3
NR. DOCUIENTo 554.577.OgO.gt1.3g5

r{R. AUTET{TICACAo B.C2t.FzB.O20.930.gca

Transaçáo eÍetuada com sucesso por: JD969230 NIVALDO J RIBEIRO



Dala:

N. da Ordem

Parcial

25t08t2020

1771120
ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO DO CONDE

AUTORIZAçÃO DE PAGAMENTO

órgáo: 06

Unidade: 06.30

Funcionali 10.122.0003

PÍojeto/Atividade: 6 276

Elemenlo: 3.3.90.39.00.00.00.00

Sub-Elemento 3.3 90.39.99.00.00.00.0002

Fonle: 0002

. SECRETARIA IúUNICIPAL DE SAUDE

, FUNDO MUNICIPAL OE SAÚDE

. SAÚDE EM AÇÃO

. AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÜDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIO

- Outros Serviços de TeÍceÍos - Pessoa Juridica

, Oulros Serviços de Tercêiros - Pessoa Jurídicâ

, Rec de lmpostos e TransÍ de lmpostos ' Saúde 15%

Número do empenho

Valor do empenho :

Vâloí anulado :

Tolal (A) :

528

1.000.000,00

0,00

1.000 000,00

Pagamenlos antenores

Valor da ordem :

VâlorAnuladol

Tolal (B):
Saldo (A- B ):

600.000,00

200.000.00

0.00

800.000.00

200.000,00

credor: 3,16 lNsT oE assrsT À sauoE E PRoÍúoÇÃo soclal - PRovlDA

Endereço: RUA 1" DE ABRIL. 74, 3'ANDAR Cidade: SALVADOR

C.N PJ.: 07466-228/0001-10 lnscÍ Est./ldenl.Prof.:

UF BA

EspecjficaÉo:

DESTINADo A oPERACIoNALIDADE E ExECUCAO DASACÓES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/OIA QUE ASSEGURE

Ãõõróie1õrÀúpüenéÀL À Éópúúõaó oe §ló Énerucrsco Do coNóE/BA No HosprrAL DocENrE cÉLTAALMEtDA LrMA.coNcoRRÊNCIA
PÚBLICA N" OO1/2017
COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL N 2020123
PERIODO AGOSTO/2020
PROCESSO N 38í0/2020

Fonle de recursos : Vlnculados Totalgeral 200 000,00

Fica aulorizado o pagamento de 200.000,00 (duzentos mil reais)

Desconlos-

Total de descontos:

Liquido a pagâÍ:

0,00

200.000,00

Aulorizo o pagamento desse processo

Dala: 2510812020

\["
Nivaldo de Jes4 Rú",.

Secretário de Saúde



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO DO CONDE

Oata 25tO8t2020

LrqurDAçÀo N. 1774

órgãó:

Unidade:

Funcionali

Píojeto/Alividadei

Elemento:

Sub-Elemenlo:

Fonle de recursos

Código reduzidoi

06

06.30

10.122.0003

6.276

3.3.90 39.99.00.00 00 0002

33903999000000

0002 - 20

000197

. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

- FUNOO MUNICIPAL DE SAÚDE

- sÀÚ0€ EM AçÁO

- AÇÓES DE ENFRENIAMENTo EMERGÊNcIA DE sAÚDE PÚBLICA DE IMPORÍÂNClA INTERNACI(

- Outros Servços de Tercêiros - Pessoa Juridicá

- Outros Serviços de Tercêiros - Pessoa Juridicá

- Receitas de lmposlos e Íransferêncjâs de lmpostos - 15% Seúde

NúmeÍo do empenho

Valor do empenho :

VâlorAnulâdo:

Íotat(A):

528n0
1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

Liquidaçóes Anteriores

Valor da liquidaÉo:

ValorAnulado:

Íotal(B):
Sâldo (4. B):

600.000,00

200.000,00

0,00

800 000.00

200.000,00

Credorl

Endereço

C.N,PJ i

EspecifcáÉo: 1

DESTINADO A OPERÂCIONALIDADE E EXÉCUCAO DAS ACÔES E SERVICOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURE
ASSISTENCIA UNIVERSAL A POPULAÇÁO DE SÁO FRANCISCO DO CONÔUBA NO HOSPITAL DOCENTE CÉLIA ALMEIDA LIMA,CONCORRÉNCIA
PUBLTCA No 00112017
COMPLEMENTO OA NOTA FISCAL N 2020123
PERIODO AGOSTO/2020
PROCESSO N 36'r0/2020

346 |NST DE ASSTST a SAUoE E PROÍúOÇÃO SOCTAL - PROV|DA

RUA lo DE ABRIL. 74. 30 ANDAR Cidadê: SALVADOR

07-466-228/0001-10 lnscÍ Est./ldent Proí. UF: BA

LiquidaÉo:

Ficá liqudada a impoÍláncia de 200.000,00 (d'rzenlos mil reeis)

OECLARÂÇÃO

DecJaramos que os maleriais foram Íecêbidos eJou serviços prestâdos

Oala 2510An020

A despesá foidevrdamente liquideda, podendo ser paga

Oala : 2510812020

I'



ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO DO CONDE Dalâ:

N'do êmPenho

Global

lOlO't t2020

528120

. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

- FUNOO [,{UNICIPAL DE SAÚDE

. SAÚDÉ EM AçÃO

- AÇÓES DE ENFRENTAl,llENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDÉ PÚBLICA DE IMPORTÀNCIA INÍERNAC

- Outros ServiÇos de Terceiros _ Pessoa JuÍidica

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 12.773.821/000140

L,tunicipiol Sáo Francisco do Conde - Ba

Órgão 06

unidede. 06.30

Funclonal: 10.122 0003

Proieto/Alrvidâde: 6 276

Etemento: 3.3 90.39 99 00 00 00 0002

Código reduzidoi 000197

DotaÉo lniclal:

Suplêmenlações

Anulaçóes:

Total (A):

0,00

1.400.000,00

91.500,00

1.308.500,00

Empenhos ânleriores

vâ1or do êmPenho

Totel ( B )

1'1o.227.87

1.000.000.00
0.00

1 170.221.87

Saldo(A'B) 138.27211

UF 8À

1.000.000,00

credor: 3,16 lNsT DE ASSIST À SAUOE E PROMOÇÃo soclal - PROVIDA

I--,*" ^uo,'o.ABRlL'74'3.ANDAR ;::::"iâ::13:l
cX.p..:., oz+os'zzalooot - t o 

Agêncra:
Banco: conta corÍentê:

EspeciÍlcaÇáor 1

çl;çl^ru:gt*:3;;l,,5l+p,"*;çç+*fl,El+3,31,'tr+fll+'ffIl"ililr'i'r"P"';"Âl§Eççi;6;=;*""'

Fone

Faxi

.)

Tolalgeral
Fonte de recursos : Vinculados

Fica empenhada a importânoa de l OOO 0OO'OO (um milháo de reâis)

Fundamenlo legal

Model. licitaÉo :

Contrato:

001i17cP

ConcoÍéncia P/ ComPras e Serviços

0 0'! /2 01 7-cG

AutoÍizo o emPenho dessâ despesa

Dala.1010712020

Falcáo d Silva Sentos

Número :001/17CP

Data

Delâ

Datâ

311O5t2017

3110512017

0710612017

Essa despesa íoiempenhada em crédito próprio

Oala:1010712020

Eleuzi

Secretána de Saúde



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

Praça da lndependência, s/n
cNPJ - 13.830.823l@01-96

OfÍcio no | 48 / 20 20 / G AY SÉSEU
São Francisco do Gonde, 25 de agosto ile 2O2O

Ão
Fundo Municipd da Saúde

Prezado Senhor,

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

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

Àssistência à Vida e Promoção Social - PROVIDÀ, que tem como valor totd
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), referente à parcela do 6o (sexto)

aditivo ao conttato de gestão no 001/2017, sob compêtência do mês de

agosto de 2020.

Posto isto, solicitemos o pagamento parcid de R$ 200.000,00

(duzentos mil reais), referentes ao pagamento de custêio de despesas

relativas á Pandemia do COVID l9 no Contrato de Gestão.

Por fim, elevamos votos de estirna e apreço, nos colocando sempre à

disposição paÍa juntos dirimirmos guaisguer dúvidas.

Ãtenciosamente,

n,n#/;J"*s Ribeiro
Sesret pd da Saúde

u?z*qciret
sidente da Comissão

ltrIeldon

Membro da Co ao

a



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PÍaça da lndependência, s/n
cNPJ - 13.830.823/0O01-96

Oíício no | 48/ 2O2O / G$/§ESÃU
São Erancisco do Gonde, 25 de agosto de 2020

.Éo

fundo Municipal da Saúde

Prezado Senhor,

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

Senhoria a liquidação de Nota Fiscal n" 2020123, em nome do Instituto de

Ãssistência à Vida e PÍomoção Social - PROVIDÀ', gue tem como vdor total

R$ I.OOO.OOO,O0 (um milhão de reais), referente à parcela do 6" (sexto)

aditivo ao contrato de gestão no 001/2017, sob competência do mês de

agosto de 2020.

Posto isto, soücitamos o Pagamento parcial de R$ 200.000'00

(duzentos mil reais), referentes ao pagamento de custeio de despesas

rêlativas á Pandemia do COVID 19 no Contreto de Gestão.

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

disposição pa.ra juntos dirimirmos guaisguer dúvidas.

Àtenciosatnente,

lrrt
Niwddo de fesus Rüeiro

Secret unicipal da Saúde

ÍedaC

llleldon o3 deO iÍa
Membro da Comissão



iiIUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS
Sscrotaria da Fazenda

Coordênação Tributárla

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS+

A aur.nujdãd. d.srã Nolá Frsrár d. S.tu'çG Elátbn@, p.d.é er diôâdá É páSiÉ dá MUNtCtPtO DE LÂURO OE FREITAS É hr..n.( m
ê.!ê.€9r ànp / rk ráuÍdeÍro@..b. !6v br @ aEvés dã l€iúE do oR c.ó€.

g
Número da Nota

2020121

Dâtâ e Horâ d6 Emissáo

1q0712020 15t20t57

ffiigo dê V€rif caÉo

77..26Se7

TOMADOR DE SERVTçOS

CPF/CNPJ/CRI : í3.E30.823/000í.96

lnscriÉo lnssiÉo Estaduat: 0

Nome/Rezão Í{UNlClPlO OE SAO FRÂXCISCO DO CONDE

Endereçô: Pracâ INDEPENDÊNCl,A, O

Baano: CENTRO MunicÍpio: São Franclsco Oo Condê UF: BA

CEP: 43900400 Emait: .Í-ânctaco@hotmãil.com

LOCA.L DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): Sao Francisco Do Conde

DrscRrMtNAçÃo Dos sERV|çOS
CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTES À PANDEMIA COVI}19 DO CONTRATO DE GESTÂO, ORGANI2AÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÔES
E sERvrÇos DE sAúDE No
HOSPITAL DOCÉNTE ASSISTENCIAI CELIA ALMEIDA LIMA (HDACAL) E PRONTO ATENDIMENIO OE MURIBECA, NO OOí/2017,
CONFORME PROCESSO ADMINISTRÂTIVO,I41412020.

ISENÍO ISS CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nô PROCESSO 6926/2016

VALOR TOTAL DA NOTA 1.000.000,00

o$ \
ü

CAL : R$

CREDITAR NO BANCO D BRÂstL (00í) -AGÊNch 2966-5 - coNTA CoRRENTE , o3oot-3

p,.9í.i;
í

q9

ATIVIOAOE

000í 160060 . Clinlcã l{edlca

ITEM DA LISTÂ DE SERVIçOS. ( L6i Hunicipal 1572t2O15 |
04.03 - Ho3pitais, clínic.3, leboratóÍio6, sanatóÍios, manicô i6, ca!a! de aaúdo, prontolsocoroa, âmbulatório. e congan.res

Valor Torâl Deduçôes (R$)

0,00

Ease de Cálcrlo (R$)

í.000.000,00
AlíquoLâ (%)

0,00

Valor do ISS (R$)

0,01)

ISSON Reüdo (RS)

l,tão

RETENçÃO DE TMPOSTOS

Prs (R3)

0,00

coFrNs (Rs)

0,00

rNSS (RS)

0,00

rRRF (R3):

0,00

csLL (R§):

0,00

OUÍRAS RETENçÕES (RI):
'0,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL : R$ 1.000.000,00

PRESTADOR DE SERVIçOS
CPFICNPJi 07.466.22810001-10 lnsc{iÉo Esraduâl:

lnscÍição 00'100í7907

Nome/Razáo INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PRO OCAO SOCIÂL+ROVIDA INSÍTÍUTO

Endereço' Rua Maria lsebel Dos, 332

Bairro: Cêntrc MunicÍpioi LAURO DE FREIÍAS UF: BA

CEP: 42700{00 Email:

INFORMAçÓES COiIPLEÍIIENTARES
Competência: 071020 - TÍibutado no Município de Lâuro de FÍeilâs - Rêsponsí/el RBcolhiÍiênlo: PÍestador

lsenlo

I

§q §



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Sêcrêtaria da Recêitâ Fêdêral do Brasil
PÍocuradoria-Cierâl da Fazenda Nacional

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

Nome: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - PROVIDA INSTITUTO
CNPJ: 07.466.2281000íí0

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima idêntificado que vierem a ser apuradas, é cêrtificádo quê:

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubÍo de '1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou obieto de decisáo judicial que detêrmina sua
desconsideração para fins de certiÍicação da Íegularidadê fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscriçóes em Dívida Ativa da Uniáo (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts.205 e 206 do CTN, este documento tôm os mêsmos efeitos dâ certidão
negativa.

Esta ceÍtidáo é válida para o estabelecimento matÍiz e suas Ílliais e, no caso de ente federaüvo, para
todos os órgáos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Referê-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçóes sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do aÍt. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 .

A aceitaçáo desta certidão êstá condicionada à vêrificação dê sua autênticidadê na lnternet, nos
endeÍeços < http://Ífu. gov. b r> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 211012014.
Emitida às 11:21:32 do dia 'l'll\Bl2020 <hoÍa e data de Brasília>
v álida até 07 I 02 I 2021.
Código de controle da certidão: 7D25.4644.0E07.'1848
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. I

+,c-à(

ht* *.

I

if l'



Emissão: 25108/2020 l3:17

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emlüda para oô etuito6 dos arts. 't í3 o í í,1 da Lêl 3.95ô dê íí do dêzembro dê í9E1 ' Código
TribuÉrio do E tado da Bahia)

Certidão N': 20202397173

RÁZÁO SOCTAL

INsr, DE Ass. Á SAUDE E pRoMoçÃo socIAL PRot'IDÂ rNsrr

INSCRIçÁO ESTADUÀL

o7 .1ú.22Uüm-10

Ficâ ceíificâdo que não constam, até a presentê data, pendências de responsabilidade da pessoa Íísica ou ju.ídica acima
identiÍicada, relativas aos tributos administrados poÍ esta Secreüaria.

Esta cenrdão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débilos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, dê competência da Procuradoria Geral do Estado, rEssalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormenle.

Emitida em 25108/2020, conÍorme Poíaíia n" 9'18/99, sendo váiida por 60 dias, contados a partiÍ da data de sua
€mtssao.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUÍIIENTO PODE SER COIIPROVAT'A NAS INSPETORIAS
FAZENDÁR|ÂS OU VLA INTERNET, NO ENDEREçO http:/lwxrw.rat z.ba.gov.br

': ',!
' :r 'l

GOVERNO DO ESTADO DÁ BÁHIÂ

SECRETARIA DA FAZENDÀ

Válida com a apresentaÉo conjunta do cartiio originalde inscdÉo no CPF ou no CNPJ da
Socrêtada da Recsita Fedeial do Ministário da Fazenda.
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Cr 3"::t",?L,ls"MUNlclPAL 
DE LAURo DE FREITAS

Lhriú-ôL Coordoneção Trlbutárie
FREITAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE
DÉBIToS MUNICIPATS E DA D|VIDAATIVA DO MUNICíPP

CADASTRO MOBILÁRIO

Certidão passeda em cumprimento ao despacho
do (a) Sr (â) Diretor (a) do Departamento de
Receita e AnecadaÉo, datada em 25lOBl202O,
sob processo de n" 112020.

CertiÍicamos para os devidos Íins de direito, que até a presente data, a Pessoa Física / Jurídica
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL-PROVIDA INSTITUTO , inscrita no
CPF/MF ou CNPJ/MF sob no. 07 466228000110 , possui débito (s) junlo ao Município, com a
exigibilidade suspensa êm virtude de Parcelamento do débito , rêÍerente à inscriÉo municipal no.

10017907. situado à RUA MARIA ISABEL DOS 332 CENTRO 42700000 LAURO DE FREITAS BA ,

apurado (s) conÍorme discriminaÉo abaixo:

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos
que venham a ser apurados posteriormênte, conforme estabelece o atl.210, §3o, da Lei Complemenlar
n". 62íl90 - Código TributáÍio e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Código de Controle: 409143000037730520200825
Emitida via lntemet, às 13:21:32 hs, do dia 2510812020
validade: 30 dias.

OBSERVAçÃO:
- A aceitação desta cêrtidão êstá condicionada à veÍificaÉo dê sua autenticidade na internet, no
endereço: htto://sefaz.laurodeÍreitas.ba.oov.br;
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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CERTIDÃO POSITIVÀ DE DÉBITOS TRâBÀTIIISTÀS
COM EEEITO DE NEGÀTI\TÀ

NOME: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCÀO SOC]AI - PROVIDA

,NS]ITUTO (MATRIZ E FILÍAIS )

CNPJ: 07 . 466.228/ 0007-10
Certidão n" : 20849661 /2Q20
Expedição: 25/08/2020, às 13:12:47
Validade: 20/02/202L - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expediçáo.

Certifica-se que INSTIÍUTO DE ÀSSISTENCIÀ À SÀODE E PROI.IOCÀO SOCIÀI -
PROVÍDÀ INSTITUTO (I,ÀTRÍZ E FILIÀIS) , inSCTiTO (A) NO CNPJ SOb O NO

0'1 .466 -228/OOOf-LO, coNsTÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas em face do inadimplêmento de obrigaÇÕes estabelecidas
no(s) processo(s) abaixo. com débito garantido ou exigibilidade
susPensa:
100OGL2-23.2013.5.05.0151 - TRT 05' Região *

0001381-65.2012.5.05.0161 - TRT 05" Regiâo r

" Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora
de bens suf ic.ientes.
Total dê processog: 2.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" L2.440, de 7 de julho dê 2071, e
i.ra ResoIuÇão Admlnistrativa n" 7410/2011 do Tribunaf Superj-or do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
0s dados constantes desta Certidão são de responsabj-lidade dos
Trj-bunais do Trabalho e estào atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a certidão atesta a empresa em re.Iação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitaÇão desta certidão condiciona-se à verificaÇão de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: //www.tst. jus.br) .

CerEidão emitida qratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTNITE
A Certidão Positiva de Débitôs Trabalhistas, com os mesmos efeitos
da negativa (art. 642-A, S 2", da Consolidação das LeÍs do
Trabalho) / atesta a existênc.ia de registro do CPF ou do CNP.I da
pessoa sobre quem versa a cerLidão no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibifidade suspensa Õu
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de numerário ou penhora de bensgarant.ido s Por
suficientês.
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25t08D020 Consulta Rsgularidade do Empregador

Ci['XA
:ÀIXA 

=CC)NÕMiCA 
FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 07.466.22a/ooot-to
RAZãO SOCiAI: TNSTTTUTO DE ÂSSISTENCIA A SAUDE E PROMOCÁO SOCIAL

Endereço: RUA MARIA ISABEL 332 / cENTRo / LÂuRo DE FRETTAS / aA / 427oo-ooo

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

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

Validade:23108 /2020 a 2l/09l2O2O

Certificação Número: 202008230422138047 3704

Informação obtida em 25/08/2020 13:03:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caíxa:
www.caíxa.gov.br
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14r10 Oficial do
MUNTCTPIO

a /

en@ntrâ-se no

a

em

Frefeitura Municipal de
São FranciscodoConde publica:

Contrato de Gestiio de no 001/2017 - Contrato de Gestáo que entre si.
celebranr o Município de sáo Francisco do conde - Ba, por intermédio do
Fundo Municipal de saúde de sâo Francisco do conde, e o rnstituto de
assistência a saúde e promoçáo sociar - provida rnsiituto, quarificado
como Organizaçáo Social para Gestáo, Organizaçáo e Execução das
Açóes e serviços de saúde no Hospitar bocenie Assistenciãr ceria
Almeida Lima e Pronto Atendimento de úuribeca, na forma abaixo.

lm üficial
Gestão transparente.

os âtos do gestor são trubijcados
no Diário Oficral próprio do rlunrcípi<.r.

::!

i,.f5rÉíê;*
; ir* ;.

Gestor - Evandro Sântos Almeida / SeaÍelário - Govemo / Editor - Ass. de ComunicáÉo

Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde

cERTrFrcAÇÃo DrGrrAL: ywzwoecBzro5TLMI\rLoToA



OuaÁa-feire
5 de Julho de 2017
2-AnoV'N'1720 São Francisco do Conde Drurio Oticia I do

MUNICIPIO

Contratos

.@.
sÀii-RiÊstu@gt.f

ESÍADO OA BAHIA
pREFE|TURA iiuNtctpaL DE sÃo FRANctsco Do coNDE

coNTRÂTo oE GEsrÃo DE N.. ooí/zoiz

SIGA O K EM:

coNTRÂTo oE GEsrÃo ouE ENTRE st
CELEBRÁM o MuNtcipto oE sÃo
FRÂNCISCO OO CONOE . BA, POR

TNTERMÉDIo Do FUNDo MUNtctpAL DE

sAúoE DE sÃo FRANcÍsco Do coNDE, E o
tNsrrruTo oE AsstsrÊNcta a sAúoE E
pRoMoÇÃo soctAL - pRovtDA tNsrtTUTo,
ouALrFrcaDo coMo oRGANtzaçÃo
socrÂL, PAR GESTÃo, oRGÂNtz^çÃo E

ExEcuçÃo DAs AçôEs E sERVtços DE

saüDE No HosptrAL oocENTE
ASSISTENCIAL CELIA ALMEIDA LIMA E

PRONTO ÂTENDITTÉNTO DE MURIEÉCA, NA

FORMÂ ABAIXO.

f

CONTRÁTANTE; Município de São Francisco do Conde - BA, por intermódio da

SacÍetarla Municipat de Saúdê e FUNOO ÍrtUNtCtpAL OE SAúDE, peEsoa iurídica de

dirello públlco lntemo, com ssde na prcça da Independéncia s/n.o, na cidade de São
Frdncisco do Cond€ - BA, inscrito no CNPJ sob n.ot 3.t|:]O.g2gOOOí -96, neste ato
rêprêsontado por sêu PrêÍeito Sr. Evandro SÊntos Almeldâ, bÊsileiÍo, solteiro,

engenheiro civil, inscÍito no CPF sob o n..OBg.39O.O7S.72 e portador RG n."67S.51&
66, expedida pela SSP/BA, tendo endereço ofiçial o mesmo da preÍeiturs, com
interveniência da SECRETÂRiA MUNlClpÁL DE SAúDE. através da BêcÍetária SrÀ
ELEUZTNA FALCÃO DA STLVA SANTOS, bresileirâ, baúârêt em Eníeínagem ê

ObstEtricia, inscrita no CPF Eob o n.'349.000.47$20, portado.a do RG n.oo1/+8876&
11 êrpedrcÍo p€le SSP/BA, rêsidentê ê domicjliade na CD. Estrela do Cabuta. n.-100.

bloco B, Ap. 02, Saboeiro, Sâlvâdor- B , CEP:41.18G2íO

coNTRATAOO: INSnTUTO DE ASSTSTÊNCtA À SAúDE E PROMOçÃO SOCTAL _
PROVIDA INSTITUTO, pêssoa jurídica ds direito privâdo s€m. íhs tucretivos.

\qualíicada como Orgânizaçáo Sociât da Sâúdê no Municipio de Sâo Francisco do

çonde mediante DecÍeto de n.ôí986 do 16,/05Í20í7, inscrito no CNPJ/MF no

-- .,r F ,. :i.l I
.. ; ,rl
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cERTtFICAÇÁO DtGtTAL: \4r'\ZWDQCBZTOsTLMTMLOTOA

Esta ediÉo encontra-se no site: www.saoÍranciscodocondê.ba.io.orE.br em servidor certificado ICP-BRASIL
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Diiirio ()llcial tl<r

HUNICIPTO São Francisco do Conde
QuanâJeiÍâ

5 de Julho de 2017
3-Anov-N"1720

ú
.@

qtr-fiifirn
ID TOE

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURÂ [TUNICIPAL DE SÀO FRANCISCO OO CONDE

07.466.22810001-10, com onderêço à Rua Maria lsab€|. n-"332, Centlo, CEP:42 70-

ooo, Lâuro de Freitâ§ - BA, rePresentedo conforme Estaluto Soc!ál registrado no 20

CaÍtóÍio do RegistÍo Civil de Pessoes Juridicas da Comarca d6 Lauro de Freitês sob

n "48235, ala da eleiÉo de Dlrêtorla ExecLrliva, Conselho Flscâl € Consêlho

D6lb€râtivo, deiada de 13/04/2015, devidarnente rêgistrada no CertóÍio do 20 Oficio

do Registro Civil daô Pessoas Juridicas de Lauro de Freitas, sob n.ô4E235, fls 10 e

".riiOao 
1". 28 e ata de po§3e dos mêmbros da Diretgria e Con6elhos, Pâra o perlodo

20'1312017. dalada de 1310412015, devidamente registradâ no Cartório do 2o Oíício do

Rêgl8úo Ciúl das PêEgoaa Juridica§ do LaLlro dê FíeitB§, §ob n.o48235, pela Sre.

cüntcp pttlHcl DlNlz GUERRA, pre§ldÊnta, brásilêira, portadorâ do cPF de

n.o02

Ost parlicipês acima idêntificâdos regolvêm celêbrsr o prqsentê COMfRATO DE
I

GESTÃO que sc rêgulerá pela base lsgal acimâ indicâda i, ainda Pelâs cláusulas e

Çondiçóes a seguiÍ dispostas.

3.685.52t53

BASE LEGALi Esto Çonlrato tem por laíro:

a) A Lei Municipal n.o4562016, que criou o Progrâma l\runicipal das

| ôrganizeçõeeSociais;

b) O procêsso de seleção de n.o00'1/2017, de 2910312017 e seus respectivos

anex0s;

c) Prolocolos e noÍmas do Sistema Ünico de Saúde - SUs:

'd) Lei FedeÍal n.'8,666/93, de Íorma subsidiária,

cúUSULA PRIMEIRÂ - OO OBJETO

1 1 C pÍesentê CONÍRÂTO OE GESTÃO têm po. objôto a gestáo, operacionâlrzâÇão

e eiecuÉo das açóes e serviços de saúde â serêm executados pela CONTRAÍaoa

nolHospttaL DoCENTE ASsrsrENcrAL cELrA aLMETDA LrMÂ E p.Â DE

MURIBECA. em regime de 24 horaídia, que assegure assistêncía universa, e

graiuita à populaçáo, obseívados os princípios e normas emanadâs pelo SUS

Parâ etcndeí âo disposto nêste contato a CONTRÁTADA conslgna, sob as penas

iprevigtâs. que disÉê de súiciente niwl tácôico-as§stencial, capecidadê e

diçóes de prestação de seMços que perÍnitam o malor nlvol de qualidade nos

rJ''

t,1u4

12

"oJ
con

cERTlFlcAÇÁo DIGITAL: YWZ\^JDQCBZTOsTLMIMLoT0A

Esta ediÇâo encontrã-se no site: www.sâofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certiÍicado ICP-BRASIL



Quartâ-bira
5 de Julho de 2017
4,AnoV-N'1720 São Francisco do Conde

[) iri lio ()llcill do
MUNtCIPIO

I

I

.t EsrADo oA BAHta

'rO.ÊÊO PREFEMJRÂ I'UNICIPAL DE SÃO FRÂNCISCO DO CONDE
M dIIE--"r

I

senliços contratados conforme E espêcielidade ê câracterlsÜcas da 'demanda e qu€,

nãl está sujeita a nenhum tlpo de rostriÉo legal quê incâpacite 5êu titular Pare Íirmá-

lôl
I

l

1.3 
Faz 

pane integrante deste coNTRATo DE GEsTÀo oe seguintes anexos:

I

f,1 o Termo ao netcréncia que instruiu o Ediat de SeleÉo:

p) Termo dê Permissào de Uso;

) lnventário palrimoniel;

Modelo de Dêmonstrativo de RECEITA X DESPESA

usuLA SEGUNoA . oas coNorçôES GERÁrs

2.1 A CONÍRÂTADA oxecutará os seÍvrços assistêncieis digponíveis segundo e

câ ade op€racional do HOSPITAL DOCENTE ÁSSISTENGIAL CELIA

AL EIDA LIIUA É PROTJIO ANTENDIiTENTO DE HURIBECA. nas quantidades

mi imas estabelecidas no TERMO oE REFERÊNCIA anexo, a qualquer pessoa quê

del necessitar e de âcordo com as no.mas do SUS - Sistema Único de Saúde

2.2lOs seÍviços ora contratados estáo reíeridos a uma bago teíitoriel - populacional de
I

Sãô Franqsco do Conde - Bahia, conÍorme planejamento de saúde da

co!rnnuxre (ppypoR)

23

*

lTodas as metas estábêlecidas no Termo de Refêrência anexo sêráo as metâs
L

limas exigidas para e avallação contratual, o que náo exclui a realização dos

nais procêdimenlos que edvenhâm do cuidado ao c.liênte dâ unidâde hospitalaí (a

mplo dê Alendimenlos de Eníêrmâgem em geral e/ou pÍoc6dlmento8 e consultâs

ipativeis com o perÍll e CBO) para frm de iníormaçáo da produÉo nos Relalórios

lnío.maçáo Ho8pitÊlar, no Sistema d6 IníormâÇáo Ahbularorial (SlA) e Sistema de

rmeçiio HospitalâÍ (SlH)-

"r;
.o'l
o']
lnÍd

.ii ?

cL.lÁusuLA TERcETRA - oos coMpRoMtssos Dos pARTIctpEs

3.1 São obrtlaçóes da CONÍRATAOÂ, além de odras píevistes no presente

in

,)
j//'l

.l-

. CERTIFICAÇÃO DlGlTA]-: WVZWDQCBZTO5TLMIMLoToA

Esta ediÇão enconlra-se no site: www.saoÍranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor cerliÍic€do ICP-BRASIL



I)iàr'io 0ficial tlo
HUNTCIPTO São Francisco do Conde

Ouana_Íerra
5 de Julho de 2017
5-AnoV'N'1720

00 Írxf,
.@. ESTAOO DA BAHIA

PREFEIÍURA uNlclPÀL DE sÁo FR^Nclsco Do coNoÉ

l. Assegurar a gestáo. opêÍaclonslizeção e êxecuÉo des ações ê servlços

de sãúdê e que se prop6e através do desenvolümento de téçnicâ3

modemas ê âdequâdas que permitêm a adequaçào da esttulura íuncional'

a manutenÉo fÍsica e dos equipamento§ da Uridad6' âlém do provirh6nto

dos insumos (matêÍieis) nócessário§ e garantia do Plêno íuncionamênto do

HOSPITAL DOCENTE ASSISÍENCIAL CELIA ALiIIEIOA LIMA É

PRONÍO ANTENDIMÉNTO OÉ MURIBÉCÀ

ll. Assistir aÚangentamentê a clientela que demandê o HOSPITAL

OOCENTE ASSISTENCIAL CELIA ALMEIDA LIMA E PRONTO

ANTENDIMENTO DÉ MURIBECA' de foíme espontânea, sem exclusões'

píoced€ndo ao6 d6vÉos Íggigtros e êxPedldas as AutorÊaçóes de

lnt rnâç6ês Ho§pitalares (A|I-USUS), Eegundo os cntéÍics de

CONTRÂTANÍE ê do Ministério da Saúde

lll. Garêntir, em atividede no HOSPITAL DOCENTE ASSISTENCIaL cELIA

aLMEIOÂ UMA E PRONTO ANTENDIMENÍO DE MURIBECA, quadro dc

rocuíso3 humanos quslificados e compaÚveis ao porto da§ Unldades ê

com os servços combinados, conforme estabelecido no pÍêGente contrato

ê anexos, e ainda nas normas manisteriais atinentês à esÉcie' lendo

definida como parte de sua infraestrutura lécnico-administrativa, nas 24

(vinte € quatro) horas die, poí plantóes, a presenÇã de píofissionais da

mgdicina que íêsponderâo têgalmente pela atenção oíerecida à clientela'

lv.Adotar uma identific€çáo especiâl (cjachá) e fardamenlo de boa quâlidede

paía todos os seus êmpregâdos, àssim como, assegurar a suá Írequência

pontuslidad6 6 boâ condute profiEsionâl.

V. lmplantâr imagem corporaÜva no HOSPÍTAL DOCENTE ASSISTENCIAL

CEUA ALIIEIOA LlilA E PRONTO ANTENDIIIENTO oE MURIBECA e

nos unlformes dos trabalhadores, exibindo os logotipos da PreÍeitura

Municipal de Sâo Francisco do Conde'BA, do Ministédo da Saúde e do

Vl. Responsabitizar-se intggrâlmenle por todos os compíomissos á6sumidos

nêstê contrâlo.

Vll. Manter reglstro atualizado dê todos os alendlmentos efetuados no

HOSPITAL DOCENTE ASSISTENCIAL CELIA ALMEIDA LIMA E

PRONTO ANTENOIMENTO DE TIURIBECA, disponibilizando a qualqueí

momento à CONTRÂÍANTE ê auditorias do SUS, as fichas e pronluários

da clienlela, assim como todos os dernais documentos que comprovem a

i \\
i\ l'1.
\\/ \

yl

!

cERTlFtcAÇÁo DlGlrAL: YVvzwDQcBzro5TLM lML070A

Esta edição encontra-se no site: www.sâofÍanciscodoconde.ba.io.org.br êm servidor certiÍicado lcP-BRASIL
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Ouarta-íei€
5 cle Julho oe 2017
6-AnoV.N'1720 São Francisco do Conde

[) iiilio ( ) lle rul Llr,

MUNTCIPTO

ESTAOO OA BAHIA
pREFÉrruRÁ MUNtc|PAL DE sÃo FRANclsco oo coNDE

coníiâbilidade e segurança dos servrÇos presladoa

Vlll. Apresêôtar à CONTRÂTANTÊ, na forma Prêvsta no presente contrato'

as prestaçóes de oontes do! atendimentos das molâ§ ê da utilizeÉo dos

recurgo! íinenceiros.

lx.Nos casos de prestação de seNiço6 terceirizados de mânulenção de

equipamenlos e cle infÍaest ufura (gerador, centrais de geses dent'e

oulrôs) € aindâ dê sérvlços médrco-hospitalares. íicâ a CONTRATADA

OBRIGADÀ a celebíar esles contratos com empresas píêferenclâlmente

àulorlzadâs pelo Íabricánte, disponibilizando â CONTRATÂNTE cópla de

todos os contratos clm âtestado que comprove a condiçào de auionzâda

dos tercêirizados.

X. Arcaí com todo e qualquer dano ou prejuizo de qualqLler nâlureza ceusado

ao ooNTRÁTA].|TE e/ou terc8iros. por sua culpa ou dolo, ou êm

consequência de erros, impericja pÍópria ou de auxiliares que estelam sob

sua responsabrlrdade. nos termos do que pÍevá os artjgos 186 e 927 do

Codigo Cúil. (LBi n'4320/02).

Xl.Ressarcir o equivatente a tgdos os danos demrentes de peralisaÇão ou

interrupçáo dos serviços contratados que ocoÍerem em desacoldo com as

cláusulas que rÊgulêm êsrê instrrrm€nto e coírl e lêgisleÉo âphcável

excelo quando islo ocoíer por exigéncia do coNTRÂTANÍÉ ou aiôda poí

cáso íortúito ou Íorçe mãior, ciÍcunstânoes qLre dêvêráo ser comunicadas

no PÍazo máximo de 48 (quarenta e oito) hgras, êm cârátq dê urgência,

após a sua ocofi6nciê.

Xll. Ressarcir as despesas çonsiderada§ ilegítlmâs ê/ou náo comprovadas

xlll. consoftdar e imâgem do HoSPITAL DocÉNTE AsslsTENclAL cELIA

ALMÉIDA LIMA E PRONTO ANTENDIMENTO DE MURIBECA como

EnlidadB prEstedora de sgrviços pÚblicls, da rêdê assBtencial do Slstema

Único de Saúde - SUS, comprometido com sua missão de atender às

necessidades teraPêúicãs dos pacienles, primando Pela melhoria na

quatidade da assistência. . .l]ill
Xlv, Manler em adeqr.Jadas condiçóes de higienê e conseNação es área6'"' - ' 

ll,

íisic€s e instelâçóês do HOSPITAL DOCENTE ÂSSISTENCIÁL CELIÂ t

ALi'EIOA LIMA E PRONTO ANTENDII{Éi'TO OE MURIBECÀ T

XV. Preslâr ássislência técnica e menútênçáo Prevenliva e conetivâ dê

Íorma @ntinua aos equtpamentos e instalaÉes hidráulicâs, elétricás e de

gases em geral.
14*s+x.'r I
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XVl. Oevolvêr à CONTRATANTE, após ténnino do contrato. tocÍa áÍea.

êquipementos. insleleçóes e úlensÍlios em p€rfeilas condiçóes de uso- Os

bens dêvêráo ser .ecábidos por um preposto d6signado pela

CONTRATÂDA, dgvidâmêhte inventeíiados quando da assinatura do

conlaalo e, dê íorma tdênticô, deveráo ser dôvolvidos à CONTRATANTE,

na oportunidade do seu enc€ÍÍamenlo, poÍ qualquer moÍvo, inclusivê

aqi.Jêles incorporados posteriorm6nle no transcorreí do conkâtg.

XVll. lmplânier protocolos mecíicos, dê enfermagêm, ãdministrativos, de

alendimentos e movimenlaçáo de paciêntes.

XVlll, Por razôes de planejamento das atividade8 assistenciais deverá dispor

da informâçáo opoÍtuna sobre o local de residêncja dos pacienles

atondidos ou que lhe sejem aeÍerenciedos para atendimento. registrando

minimamontê. e definiçáo do municipio de residência dos mesmos.

XlX. Em relaÉo aos diÍeitos dos paciêntes, a CONTRÁTADA obrigs-sô al

a- Mãnter s€mprê etualizado o prôôtuário málico dos paciêntes e o arqLlvo

médrcg considerando os prazos píevistos em lei;

b. Náo utjlizar nem Dermiiir que terceiros utilizêm o paciente para flns de

exp€rlmentaçáo;

c, Juslifioáí ao paciênle ou ao sêr, rêpresentânte, [rc,r escíilo, es rezóe6

técnicás álegàdas quardo da declsão da náo íEslizaÉo de qualquer ato

profissronal prêvisto neste Contralo:

d. Permitir a visitâ ao pâciente jntemado, diariemÉnte, respeitando-sê a

rotina do serviço, por p€rÍodo mlnimo de 02 (duas) horasi

e. Esc.larecer aos paclentes sobre seus direitos o âssuntos peninentes âos

serviços ofer€cidos;

f. Rêspêitâí a decisão do pâ61ênt€ ão consenliÍ ou recusar prestêçáo de

servrços de saúdê, sâlvo nos casos de iminenle perigo do vida ou

obrigação legal;

g. GâÍantjr e confidêncielidade dos dados e Informaçóes relativas aos

paciêntês;

h. Assêgurar aos peci6ntes o direito de §eÍem assistidos .etigiosa e

êspiritualmente por ministro de quatqueí culto religioso,

r. Na3 inlemâÉês de cÍienças, adoloscêntês, gestantês, puéryeras e idosos

âssêgurar a presenç€ de um Scompanhânto, ôm tempo inlegÍal no

Hospitâ|, com direito a algjamento e alrmentâçáo:

j. Fomôcêí ao pacionte, poÍ ocâsiáo dê sua alta hospitalar .etalório

t ^tr

AJ
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circunstanciedo do atendimento que lhê foi prestedo. denominado

'lNFORME DE ALTA HOSPITALAR", do qual devom constaÍ no mínimo,

os seguint6s dádos'

i. Nom€ do pâcrente:

ir. Nome do Hospitái:

rii. Localizaçáo do Hosprlal (endereço. município, êstado);

iv Motivo da internaçáo (ClD-10);

v. Deta de admissão ê dáta da altai

vi. Proc€dimoÍÍtos rêâlizâdos s tipo dê óítêsê, prólesê e/ou

metêriais emprêgados, quando for o caso:

vii. Diagnóstico píinÇipal de alta e diagnósticos seclndários de alle

(clo 10).

k- A CONTRATAOA deverá, quando do íornecimento do lníorme ds Alte

Hospilalar, colher a assinalurâ do pâciente, ou de seus representantes

legais, na segunda via dg documento. que deveÉ ser arquivado no

pÍontuário do paseÍde. coÍÍorme a ,eglslaÉo ügoÍíe-
j. A CONTRÁTA0A dêverá, quendo for o cáso. referenciar o peciente. após a

alta, para oufos seNiços da íede, obietrvando a continuiclade do cuidado

e. consêquenlemente, â integraLdade da assistêncie

X)(. lncênlivar o uso seguro de medicamentos tanto ao pacilnto intemado

como ambulatoriel, píoc€dendo à nolificeçáo de suspeita de reâçóes

âdversas, atrevés dos Íormulários e sistemáticâs da SECRETARIA

MUNlcrpAL DE SAúDE DE sÀo FRANctsco oo coNDE - BÂ.

XXl. lmplanlal um modelo normatizêdo de pesquisa de saljsíação pós-

êtendimento, previamente aprovâdo pola SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE DE SÃO FRANCTSCO OO CONDE - BA, desdo o início das

atividades previstas nêste Conlralo.

XXll. R€alizaí â leiturâ. enálise e adoção de medidas dê melhoria, no prazo

máximo de 30 dias úlêis. em relaÉo ás sugêstôes, às qu€ixas e às

reclamaÇões que receber atrâvés da êplicáção da pesquisa de satisíação

dos usuários, visendo à qualldade no atendrmentoi

Xxlll. Os rêlatóíios píoduzidos sobre essas âlividêdês dêveráo seí

arqurvádos pâre ser objêto de âveliação em vasrta técnica rêalazâdâ pela

CONTRATANTE,

XXw. ldenUÍcãr suas cerên.iâs ern matéria diagnôsticâ e/ou terapêutica que

jirstiÍicam a necessrdade de eicâminhamento a oulros serviços de saúde,

..|".' ili
l'

':"rA
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apresentanoo à SECRETARIA MUNICIPAL or SaÚoe oe sÃo

FRANCISCO OO CONDE ' BA' mensalmente' relatóno mensal dos

enc€minhamentos ocoíidgs-

)(XV. Não adotaí nênhuma modicla unilateíal dê mudanças na carteira de

serviços nem no6 flLrxos dê âtênÉo consolidados peía medra

complexidade, nem na estrulura Íisica do HosPlÍaL oOcENTÉ

ÂSSISTENCIAL CELIA ALMEIDA LIMA E PRONTO ANTENDIMENÍO

oE MURIBECA, sem prévias solicitaÉo e aprovsçào da SECRETARIA

MUN|CIPAL oE SAÚDE oE sÃo FRANclsco oo coNDÊ ' BA'

XXvl. Alc€nçar os indices d' produtividade e quâlidâde deÍinidos no ÍERMO

CE REFERÊNctl anexo desle conlrglo

Xxvll. Acompânhar e monitoraÍ o t€mpo dê espera dos pecienles'

deíinido pelas diferentes Llstas de Espêra de lntemaçáo e cirÚrgiâ Eletiva'

enviando relatóno mensal à SEcRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE

sÂo FRÂNclsco oo coNDE ' BA'

LYVlll. Manter mensalmonte atualizádo o Sistema de lnfoímaÇóes

Hospitalares (SIH'SUS) e o Si§tema de lnformaÉes Ambulatoriais (SlA-

sus).

XXlx. Em se tralando cle sêrviÇo de hospltalizaÇáo possuir e mânlêí em pleno

funcionamento, no mlnrmo, âs 3eguintes Comissões Clínicas ê 9rupos dê

trabalho:

rffi

a. comissão lnterna de Prevençáo de Acidenles de Trabalho-CIPA;

b. Comissáo de Controle dB lníêcçáo Hospitalar - CCIH|

c- Comissáo de AvalieÇâo e Revisão de Prontuários do Pâciente'

d. Comissâo dê AvalraÇão e Revisáo dê Óbitos;

e- Comissáo de EtiÇa;

í NúcJêo Quâlidade;

9. Coíniâôáo dê Farmáoa e Terapéutica

XXX. PaÍa reahzar os ssrviços de regulação' Ê CONTRAÍAoÂ deverá

e. DestinâÍ sala para regulaçào' com no mlnimo 01 cornPutador' i'ternet..

impíessoía sparelho de íax telefone e 
'ecürsos 

humanos parà'

funoonamenlo nas 24 horas'

\ b. R6cêber, nas 24 horas/? dias da semana' pacientes para intemaçâo

hosPhalerl

Aderir ao si§temâ dê rêgulâçãÔ do muôicípio e do Estâdo dã Behiâ pâre

atendtmenlo da Píogramaçáo Pactuâda lntogreda de acordo com as /
ry*:&;:,w \-

.44

J
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cotas prêviamente estabêlecldas:

d, Disponibilizar mensalmênte a agende dos serviços contratueltzados ao

G€stor Municipa,;

e. OÍicializar ao Gesto. Municipal semânelmente as vegas disponibilizâdas
ê não utilizadas pêlô município:

í. utilizâr lodos os protocolos dê regulaçáo do acêSso âprovados peta

Sacrôtâna Munrcipel de Saúde;

9. implanter no Pronto Atendimenlo o Acolhimento com ClassiÍlcaÇáo de

Risco,

h- Estábelecer que o paoiEntô só seÉ reÍerÊnoiado pals ou.tra unidadê na

âusêncie ou inguticiência do serviço, explicitando o moüvo de recusa nâ
ficha de contra Íêfer6ncie ou êm reiatório.

. EslÊbêlecer e executar os planos, programas e sistemãs constantes d€ suâ
proposta técnice por ocasião da seÍ€çáo. íntegratmenle, cujo conteúdo está
reproduzdo no ANEXO_

l. Movimcntar os Recursos Finânceiros TrânsÍêddos pôlo Municlpiô de São
Francisco do Conde - BA, à exeÇução do obieto do CONTRAÍO OE

GESÍÃO em conta banérie esp€ciltca e erclusiva, aberta em instituiçáo
banàária oficiât, vlncutada ao CONTRATO DE GESTÃO / HOSP|TAL

DOCENÍE ASSISTENCTAL CEL|Â ALMEIDA LtMÀ de modo a que os
reaJÍsos transleridos náo ser6m coníundidos com os recursos próprios dâ
OÍgenizaçáo Sociâ1, obsêrvando eue:

a. Todos os pagamentos deverão ser reelÉados exchrsjvamente

mediante cheque nominetivo, ordem bancáÍlâ e/ou Transferência
Elelrônica Disponívet (TEfr), em que fique regiskadâ e destinaçáo

do valoÍ e idêntficaçáo do respêctivo credor ou beneíiciário, náo
sendo p€rmitido sâque em espécie de qualquer valor.

XXXlll. Contratar pessoat paía e exec!ção do objsto do presente CONTRATO DE
GESTÃO exclu6ivsmente por meio dê processo seletjvo. com a

obsêrváncia aos principios da legaldade, cÍa impessoalldâde, da
publlcidade. da moÉtidade e de isonomia, previstos no artigo 3? da

Constituição FêdêÍat .
V.Promover e eleboraçào do pPRA - Programa de prêvençôes oe R,scos

Ambiêntâis e o PCMSO - Programa dê Controtê Médico de Saúdê

Ocupacional.

kXXV. Promover a eLaboraÉo, alé o primeiro tnmestre de vtgêncla deste conlrato

1,1'

J

r,/,ll
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do MAPA DE RISCO. bem como o pÍojeto e a sinalizaÉo dâs ROTAS OE

FtJGA,

XXXV|.Designâr para a Íunçáa de Oiretor Geral (Gestor) do HOSPIÍAL DOCENTE

ASSISTENCIAL CELIA ALMEIDA LIMA, profissionâl dE escolaridade

superioÍ com comproveda experiêncie ne gestáo dÊ serviço de Sâúde ou

cóm êspecializaçáo em Adminístraçáo Hospitalar.

)O(Xvll, Reelizâr a gestáo da unidade, seguindo as diretrizês da Politica

Nacronei dê Humânizaçáo do SUS, definídas pelo lúinistério dâ Saúde,

dando ên{ase à clinicâ ampliada

XXXVlll. RealÊar a gestáo dos lEitos dâ unidade, Iendo em vistê o

aproveitame o mâis eficiente e êÍicaz dos mesmos.

Xxxlx.Realizar açóes que colaborem çom a articulaÉo da rede de servrços,

objetivando asseguíaí a integralidade do cuidado.

XL. A quelquer alleraçáo ne estruturê da unjdade, bom como píoílssiona s

aluantes, deveÍáo ser informados a CONTRÁTÀNTE üsándo manter

âtuâlizádo mensalmenlê o CNES (Cadastro Nâcionsl de Estábêlecimêntos

de Saúde) deunidade;

XLl. lmplântar um Programa de Gerênciamênlo de Resldúos Sólidos de Saúde

(PGRSS), mEntendo-o atualizado de acordo com as normas do CONA[4A.

3.2 Sáo obrigaçôes da CONTRÂTÂi'ITE, além de oukas pÍevistas no presênle

rnstrumenlol

l, Disponibilizar à CONTRÁTADA adequada estruturâ ,lsica, meteriais

permânentes, equipementos e instrumenlos pata â gestão

operacionalizaçào e execuÉc das açóes e serviços de saúde do

HOSPITAL DOCENTE ASSISTENCIAL CELIA ALMEIOA LIMA.
confome conjunto de plantas arquitêtônicás e inventàflo petnmonral que

nestê sê integÍam indepêndente de transcaiçâo;

ll. ProveÍ a CONTRATADA dos meios FTNANCEIROS necessários à

exeÇução destê contÍato. conforme pactuado entre as partes e à
programar, nos exercÍcios súbsequentes, os rêcursos necessários no

orçêmento do Municipio. nos elemeotos Íinanceiros espêcificos pera

cusleaí os seus obietivos, de êcordo com o sistema de pâgamento

prêvisloi

lll, EliminaÍ ÍatorÊs restritivos à fleíbilidade ds aÉo administrativa e gerenciel

Pâgint 10d.19

§ ,ri
,11

\

,l,l
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da CONTRATAOA com vislâs a p@piciaí côndiçôes paíâ o alcance de

seus obielivos, essegurando-lhô â necessáriâ âutonomiâ âdrninisÍâtive,

denlro dos limitês estabêlêcidos por esle hstrumento do contrato:

Prestar esclarecimentos e iníôííneÇóes à CONTRATADA. que visem

orientâla na correta pÍestaçáo dos serviços pactuacÍo§, sempre qúe

soiicitádo, dirimlndo as questÕes omissas neste instlumonlo assim como

lho d6r ciência de qualqueí âheraÉo no presente Contratoi

DesenvolycÍ controle e ayaliaçáo p€nódicâ da Unidadê. com gêraÉo de

relalório (s), atrevés de umâ COMTSSÃO DE FISCALTZAÇÃO E

ACOMPANHAMENTO constituide por alo do SecÍetáÍio [Iunicipa] da

Sâúdê, obs6rvendo 'in loco' o desenvolvimento das atividêdes de

assistência á cliêntela - alvo de âtenção do HOSPITAL OOCENÍE

ASSISTENCIÂL CELIA ÀLMEIOA LtMÂ. inspecionando documemos ou

qualquer outro procedimenlo necessário pâaá â vêíificaÉo de sue

pêninênoa.

cúusuLA ouaRTA - oA cApraçÃo oE REcuRsos

4.1 .Os recursos llnanc€iros paíe a execução do objero do CONTRATO oE GEsTÀo
pele Organrzaçào Soci6l serão obtidos mediante trensferênciãs prov6nientes do poder

Públlco, doaÇóes e cont ibuições de Entidades nacionais e estrangeiras, rendimentos

des aplicaçóes Ílnancei.eG dos recursos postos sob à gestão da Oíganização Sociat.

4.2 E expressamente proibida a celebraÉo pela CONTRATADA, de contratos de

cesÊáo fiduciária de créditqs oriundos da execuçáo deste cont-ato, em quatquer

hipdtese, ou a ünq.Jlaçãg de recebÍvêis para o pagafiento de conlralos de

frnancrarnenlo eventuâlmente celebrados pelâ mesma

cúusuLÂ ourNTA - oos REpÂssÉs FtNANcEtRos

de referência, parte integrante deste instíumento

5.í Pela erecuçâo do objêto do presente avençâ, a CONTRATANTE repâssêÍá á

CONÍRATAOA, no prazo e condrÇôes constantes deste instrumento. ê rmportáôcrâ- _a

global eshmada em R$24 591.104,59 (vrnte e quatÍo mrhóes quinhentos e novenrâ ê
um mrlcento e quatro reais e cinquentâ e nove cenlavos) para Ílns dê cumpnmento do

ií1"

I'
I

t.

/h
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Os rscuísos destinados a cobír e êxecução do presênte CONTRATO DE

STÀOseráo empenhados globelrnentô ê íepessados p€le SECRETARIA

!lClPAL OE SÂUOE. mgnsalmênte dê acordo com o cronograme de desembôlso

lrsto nesle contraro, no tópico sobre CONDIÇÔES DE REPASSE.

GE

"l
pÍe1

5,3i A gestào do IiOSPITÂL OOCENTE ÂSSISTENCIAL CÊLIA ALMEIDA
I

LlMApoderá contaí com recu.so financeiro âdiclonel. mediantê Termo Aditivo, de alé

'O% oo valcí global do contrâto. lá píevrslo em planirha orçamenlána, para real,zaÇào

de Fmpliaçâo e reíormâ de hfÍâêstrüurâ, obras e aquisiçáo do equipamêntos em cáso
I

de FubslituiÉo devido à t6cnologla obsoleta ou por ampliação e modêrnizaçáo de

ç!sss

l
I

5 4'os ÍecLÍsos íepassedos à CONTRÁTADA, não utilizãdos de rmedrato, deverão se.

invéstidos em eplicáçóes ÍinanceiÍas, e os resultados revertidos, êxclusivamente aos

objçlivos deste CONTRÁTO OEGESTÃO.
I

cLfusuLA sExTA - oA DoTAÇAO ORçAMENTARTA
I

I

6.1les despesas pera o pagamento deste contrato coneÍáo por contâ dos recursos da
I

DoFÉo Orçamenlária, no eterclcio de 2017, a seguir especiÍlcada:

uNloaDE oRcaitENTÁRtA:06.30 - FUNDo MUNtctpAL DE sAUoE.t'
PRôJÉTO/ÁTIVIDAOE:6019 _GESTÃO DAS AÇÔES DO HOSPITÂL MUNICIPAL

I

5.3 1 O .ecurso tinancêiro que kata o llêm ânterior será liberado epós análise e

apí vaçáo da espêciílcáÇão ou projeto apresêntedo pêla CONTRATADA à

c TRATANTE

E MENTO OE DESPESA:

90.39 oLrrRos sERVrÇos oE TERcElRos - pEssoA JURiDtcA.

3.3 0,34 OUTRAS DESP, DE PESS- OECCRR DE CONÍRATOS DE TERCIRO

F ÍEt 02.

/, ^.:'-.
l-tl* '

6.2

de
lMecrante 

apostitamento, a dotaÇão orÉ

êxecuÉo no referido êxercioo ÍlnânÇêrío

I

mêntárie de 2017 seÉ alua[zada pâra Íins

i\ 1J,1

cERTrFrcAÇÁo DrcrrAr: YwzwDocBzro5TLMlML0T0A
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cúusuLA sÉTtMA - DAs coNDlÇóEs DE REPASSE

7.1 Os repâsses à CONÍRÂTADA serâo efelivâdos mensâlmente, em conta coíenle

espêcifica eberta parã este conkalo, rhediante a liberação de 12 (doze) parcelas

mensars, cujo valor corrêsPonde a um vêlor Íixo (80% do orçamenlo mensal), e um

valoÍ correspondênte à parte veriável do contreto (209o do orçamento mensal)

7 -2 A petle vatiável é vinculadã à avaliaçáo trimestrel dos indic€dorcs de desempenho

qualitativo e quantitativo, conÍorme sua valoraÉo êstabêlecida no ANEXO TÉCNICO

deste CONTRÂTO DE GESTÃO.

7 3 ô repessê mênsâl tem velor estimedo dê RS 2 049.259,72 (dois milhóes. quarenta

e nove mil. duzêntos e cinquenta e oito rea,s e sêtenta € c,ois centavos) ê será

efetivado âté o 5" dia útil do mês, sendo a prímeira ê e segundê parcela

correspondente a 100% do valoÍ estimado e as demais parÇelas mediante a

apÍesentaÉo da PrestaÉo de Contes da primeirê parcela e assim sucessivamente.

As mêtes conlEtuais serão âvaliadas trimêstrâlmente (pârtê variável), na formâ

ajuslada no ANEXO d6slê CONTRÂTO DE GESTÃO, e êm cáso de rão

cumprimento seÍá êíêtuâdo o desconto compativel ao valor. por cada més de

descumprimento confgrme se apresenlâ em quâdro abaixo:

;i .

* §\'
tl?

M

ATIVIDADE REALIZÂDA VALOR A PAGAR (R§I

s
6'
.L

o
<l

oo
o
É.

t-
)
=d)

=

Acima do volumê estabelecido 100% do orç€mento pactuado íixo

Entre 95% e 100% do voume
estâbelecido

10O% do orçâmêôlo pactuado fixo

Entre 90% ê 94,99 do volume
estabelecido

Diminuiçáo de 3% do orçâmenlo
pactuedo ,ixo

Entre 85% e 89,99% do volume
estabelecido

DiminuiÉo de 6% do o.çamento
pactuado Íixo

Entre 80% e 84,99% do volLrme
estabelecido

Diminuição de 9% do orÇâmento
o Íixo

Entre 75% e 79.99% do volume
êstabêl€cido

DiminuiÉo de '12% do orÇamento
o Íxo

Entre 70oÁ e 7,t,99% Co volumê
estabelecido

DiminuiÉo de 15% do oÍçamento
cllrado fixo

Entre 65% ê 69,99% Co volume

Éntrê 600/o e 64,9970 do voluniê
estabeiecido

O,minuiçáo de 18% do orçamento

DiminuiÉo de 21% do cíÇamento
pacluado fixo

EntÍe 50% e 59.99% do volumê DiminuiÉo dê 24% do orçamenlo

cERTIFICAÇÁO DlGlrAL Y\^ZWDQCBZTOSTLMIML0T0A
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estabelecido pâcluado fixo

'100% do oíçamento pâctuado fixo

Enlre E5% e 89,99% do volume Diminujçáo de 6% do orçamênto
estabelecido actuado Íixo

DiminuiÇáo de 12% do orçamenlo
actuêdo íixo

cERTrFtcAçÁo orGr-, AL; íwzwDecBzrosrlMrMLoToA
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Entre 40% e 49,99oÁ do volume
estabelecrdo

DiminLriÇáo de 30% do orçâmento
pactuado Íixo

Entre 30oÁ e 39,99% do volumê
ê§labelecido

Diminuiçáo de 40% do orçamenlo
pactLrado ílxo

Menoí do quê 29.99cÁ Glosa
Acimê do voiume Étabêlêcido 1o0% do orçamento pâc'tuado fixo

Entre 95% e 1000Á do volume
ê61ab6lêcido

100% do orçâmento pacluado fixo

Entrô 90oÁ e 94.99% dô volume
estabeleodo

DimlnulÇáo de 3% do orçamenlo
pactuado Írxo

Entre E5% e 89,99% do volume
estabelecido

Diminurçáo de 6% do orÇamento
pactuado íixo

Entre 80% ê 84,99% do volume
estabelecrdo

Diminuição de 9% do oíçemenio
pactuado flxo

EnVe 75o/o e 79,99% do volumê
estabêlêcido

DiminuiÉo de 127ô do oÍçamento
pactuado Íxo

EntÍe 70% a 74,99% do volume
estabelecido

DiminuiÉo de 150Á do oÍçarnento
pactuado íxo

Entre 650Á e 69,99% do volume
estâbelocrdo

DiminuiÉo de í8% do orçemenlo
pectuado flxo

Enlre 60% e 64,99% do volume
estabelecido

D;min'JiÉo de 2'1% do orçamenlo
pactuado Ílxo

Enke 50% e 59,99% do volume
êstabêlêcido

Diminuição de 2áoÁ do orçamento
pâctuado ílrô

[,lenoí do que 50% Pagamento poÍ ptoduçáo
Entre 400Á e 49.99% do volumê
êstâbêlecido

Diminuiçâo de 30% do orçamento
pactuado ,lxo

Enlre 30o/o e 39,99% do volume
estabêlecido

DiminuiÉo de 40% do oíçamenlo
pactuado Íixo

!

0ê
o
L}

2
É.
IJJFz

MenoÍ do que 29,99% Glo6a

Acima do volume eslabelecido 100% do orÇ€mento pactuado Ílto
Entre 95% e 1OO% do volume
êstâbelêcido
Enkê 90Yo e 94,99% do voÍume
estabelêcido

Enke 80% e 84,99% do vo,ume
eslabelecido

Dimrnuiçáo de 3% do orÇêrnênlo

Dimlnuiçáo de 9oÁ do orçamento
actuado l'ixo

o Ílxo

Enlte 75oÁ e 79,99Yo do votume
eslabelecido
Enlfe 7O'/o e 74,99% do volume
e6tebelecido âdo Ílxo

Diminuiçáo de 15q6 do orçamenlG

EnlÍe 659ô e 69,99% do votume
eslabelecido

DjminulÇâo de 16% do orcâmento
pãcluedo fito

Entre 60% e 64,99% do volumê
eslebelecido

DiminuiÇào de 21% do orçemento
pectúedo Í1xo

le

!

.o

o
É.

É,
t,

Entre 50% e 59,99% do volume
êslabêlecido

Diminuiçâo de 24% do orçamenlo
Pactuado Íxo

rl
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Mênor do que 50% P amenlo poí uÉo

I

l

I
Iúd

áa*
fd
áa
,J:aiá
9<IloàFu 11,
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I

I

i

DimínujÉo de 40% do oÍçamento

As etas qualitativâs sêráo avaliadâs de acoído com o Anexo I do presente contrato

I

7.4lAs parc€las de valor variável serâo pagas mensalmente. junlo com a perte fixã. e
I

os evenluais ajusles Íjnancelros a menor, deconentes da avaliaÇáo do desempenho,

serág reâlizâdos no mês subsequente ao trimestre avaliado_

7.5 Os valorês dê âiuíe Íinanceiro citado no item anterior serào apuràdos na íorma
,.uu,.,'

d"rsla no ANEXO, que integra o present€ instrumenlo

7.6 indicadores do úllimo tdmestre do conlrato seráo avaliados no úllimo més do

té ste

.ru

Enlre 40oÁ 6 49,99'Á do volume
estabelecido

Diminrrição de 30% do orÇemento
paduado Ílxo

EÍrlre 30% e 39.99% do volume
cstabelecido

Diminuição de 40oÁ do orçamenlo
paqtuado Íixo

Menor do que 29,99% Glosa

Âcima do volume estebelôcido í00% do oÍçemento pactuado Ílxo

100% do orç€mento pectuado firovolumeEntr6 95% e 100% do
estabelêcido
Éntre 90% e 94,99'Á do volume
estabelecido

Diminuição dê 30Á do orçamento
pactuaclo Íxo

Enlre 85% e 89,99oÁ do volumê
estabêlêcido

Diminuição do 6% do orÉmento
pacluedo ,lxo

Entre 80% e 84,99% do volume
eslab€leCrd0

Orminuiçáo de 9% do orÇaínento
pactuado Ílxo

Enlíe 75oA 9 79.99% do volume
estabelecido

Diminuiçáo de í27o do orÇâmento
pacluado fixo

Entre 70% e 74,99% do volume
estabelecido

Oiminuiçào de 15Yo do orçamento
pacluadg flxo

Éntre 65% e 69,99% do volúme
estabelecido

DiminuiÉo de 18% do orçamento
pacluâdo ílxo

Enke 60% e 64,99% do volume
estabeiecido

DiminuiÇáo de 21olo do orçamento
pactuado Íxo

Entre 50oÂ e 59.99% do volume
êslabelecido

Dirninuição de 2tloÁ do orçãmenlo
pectuado ,ixo

Menor do que 50% Pegamento por produçáo
Entre 40% ê 49,99% do volume
estabolecido

Diminuição do 30% do orçámenlo
pectuado fixo

Entre 30% e 39,99% do volume
eÊtabelecido

Menor do que 29,99% Glosa

cERTtFtCAÇÃO DtctTAL yT zwDQCBZTCSTLMtMLoTOA
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7.7 A CONTRATANTE. ilo processo de accmpânhemento ê s,Jpervisáo dêstê

contrato, poclêra recomêndâr a aheíâÉo de vêtores, que implicará na revisâo dâs

íneias pàctuedas, ou recomenCar revisáo dâs metes, o que implicârá na alteraÉo do

valoí globêl pactuado, tendo cômo base o cuslo relativo, desde que devidâmente

iustificada e ec€hâ pelas partês, de cainum acordo, devendo, nestes casos, sêrem

celebrados Termos Aditivos-

7.8 tjavendo etrâ3os nos desembolsos prêvislos no cronograma eslabelecido pela

CONTRÂTANTE, a CONTRATADA podetá têalizeí aoiantamentos ccm Íêcuísos

pópnos á conta bâncána indicadá paae recebimênto dos paoamenlgs mensai§, tendo

reconhecido as dêspêEas eÍôtivadas, desde que em montânte igual ou inferior aos

valores ainda nág desembolsodos que eslêjam previsto6 ngstê contrato.

cúusur-a otrava . Dos REcuRsos HUMANos

8 1 A CONIRATADA conkâtâíá pessc,at pata a erecuçáa de suas at;viCêdes se.d.
dê sua inlerrâ responsabilidade os encargos trabalhistas, previdenciários Íiscâis.

com--rciais ê securilárioÊ, rêsultãntes dâ execuÉo do objeto do prEsenle CONTRÂTO
oE GESTÂo.

8.2 O limite e critório utilizado p616 ss 6ua*sas com reíhuneração de venlagem Cos

profissíonais deverão estar de âcoÍdo com o preço de mercado de cáda rêgiáo e a
iocaiizêÇà., Câ unidade.

3.3 Os sêryidcacs públicos muniqpaig de caago êfêtivo, ou os conlratâdos
lêmpoÍeriam€nte, que êstivercm vinculados ao serviço t/ansfêrido, poderào ser
coloa€dos à disoo8içág para.têíem êrefcicio na OígânÊâÉo Sociâ1, msdiânte a suâ
aquiescénciâ e alo do Prefêito Municipa..

8.4. O ,/aloí pagg pelo Poder público, ê tiluto de remuneraçáoe de-.i3
coitribuiçáoptevidenciáÍia do sen/idoí cotocac,o à d:sposiÉo Ca Organizaçáo Sociar,'
deveÍá será abatido do valo. consideiádc ne plenilha dê estimaliva de custos, incluída
na prgposta de prêços apresentada pelê CONTRÂTAúA durante a licitaçáo

--"-l!\i: irl

íT
J,FI

iI
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oo ÂcoMpANHAMENTo E DA AvALtAÇÀo oÉcúusuLA NoNA

RE§ULTADOS

I 1 A cONTRATANTE, através de comissào d6 Frscalizêçáo e Acompânhamenlo do

COUtnarO DE GESTÃO, é Íesponsével pela slrpêrvisáo fiscallz:,çÁo e avaliaçào

deste CONTRATo OE GESTÃo, e emitirá relatório técnlco sobre o cumprimento das

clàusulas contrâtuais ê das mel6s pecluadas, bem comô sobrg a gcônomiodade no

dêSenvolvimento das r€spectrvas atrvicjadês/serviços.

9 2 A CONTRATANTE teÉ o acompanhamento especlÍico da ContÍoladoria GeÍal do

Municípro, no qLre respeita à regulandade dà realizaçeo dâ3 despesas e das

preirtaçôes de conte6 flnanceiras e orçâmôntárias.

9.3i4 Comissáo de Fiscalizaçâo e Acompanhamento do CONTRAÍO OE GESTÃO

eniaminhará trimegtÍalmente, o relatório técnico sobíe o cumpÍimento das cláusulâs

cotitratuais e des metas pactuadas ao Gestor do Fundo Munlclpal de Saúde, ao

ór9ão deliberativo da CONTRÂTADA e à SecÍelarie Execr.rtiva do Conselho de

Geitão das Organizações Socials, alé o últlíno dla do mês s,Jbsêquente ao

enierramento de câda lrimeske do oxercicio financÉiro.

l
9.4i Os r€sultados alcançados devêráo ser objetos d€ análise cÍiteriose pela

Seêretaria de SaúdB, que proced€r á às corÍeÉes ê encâminhamentos que

ev6ítualmente se façam necessários paÍa gêíênIí a plena eficâcia do inslrumenlo.

I5 Seré elaborada, eo final de cadâ exerclcio íinanceiro, a conso|daçáo dos

rel?lônos lécnicos trimêstrais, dêvendo a CONTRATANTE encaminháJo no pÍazo

máximo de 30 Ciâs, acompanhado oe 9eu pâreôcr conclusivo, ao Íribunal dê Conlas

doi Municipios do Estedo da Bahia.

I6 A CONÍRATAOA será aveliadâ quânto ao aprimo.âmênto dã gestiio na execução

d€stê , com base em metodologra especiíica apíesentada na Proposta Técnrca .Ja

daê ATADÂ
F

s
!
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usuLÂ oÉctit^ - Do PRÁzo

10 o prazo de vigênda do coNTRATo DE GEgTÁo seÉ de 12 (doze meses)

p gáveis por iguâis e sucessivos peílodos, tendo por termo iniciel a data de

assinatura ou emis6ão da Ordem de Pagamento

UsuLÀ DÉcIMA PRIiâEIRÁ - OA REVISÀO, REPACTUAçÃO E REAJUSTÊ.

11 Na hipótêse de comprouado o desequilíbrio €conómico-Ílnanc€iro do êonlrato

inviebilizê a sue boa execuçâo nas tondiçóes inrcialmênle pactLladas e

"{
corl

do

ATI

pré

par

[rnauHte. obíiga-6ô â reprssaÍ à CoNTRATADA' outros rôcursos

bignados no orçamento muntctpal, deslinados a garantir a capaotaçáo oPeÍacionaÍ

lro"",roa oocÉNTE AssrsrENcraL cELtA ALttEtDA uMA E PRoNTo
I

ENOIMEMÍO oE MURIBECA, pãra Í]ns dê cumpnmento das mela6 mediânte

Lis justrficetiva poí escflto. que conterá a declareÉo ale inteÍesse dê embas as
I

les 
e deverÉ ser sutorizado pelo Secreláriô de Sãúde.

I

11 A camprovaÉo, a que se refeíe o'câpua desta cláusula, dcveé ser feita atravês

prêEentaÉo dog d€monstÍallvoB de cuíos da operacignalizaÉo da unidadê, culo

lhe Íora pcrmiüdo. além daqueles relativoe à rscaite eúerida em dêconêncla dê

da

u

nio firmedo com o SUS

1'l Este CONTRATO DE GESTÁO podêrá s€r alterado, parcial ou totelmente,

ant€ a consecução d6 proc€sso admlnistíâtivo especiflco para esle Íim ondem

aráo as declaÉçóca de lntelê66e de ambas as parles e deverá ser autoÍizado

pe Secretário Municipal dâ Saúd6 de Sáo Francisco do Conde

11 QualqueÍ alteÍação ou modmcaÉo das coôdiçô€s iniciais do âjuste. decorrentes 
f

oc€siáo do

Sula dêcrma, , i;iL
go orur"nt".o 

"'3],\l:

de má Oestào, culpa e/ou dolo da CONTRAÍADA, verificada por

en rrêmento do píazo inicial d€ vigéncie previslo no'câput'da cláu

êrá enseiar e não dilaÉo de prazo, repacluaçáo ou renovâçáo

rato

11 - Em qualquer hipótese é assegurado à CONTRATADA ao contreditório e a

a deíesa, nos termos da Constiturção Federal.am

i.t
ir ,\rl4
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1 1 6 - Vis6ndo a adequâÇão ãos novo§ prêços p'aticados no mer'âdo desde que

solicitado p€le CoNTRATADA o valor consignâdo nesle Termo de ContÍâto seÍá

íepactuado ê rêrocêderá sté â deta demonskada do desequilíbrio' competindo à

CONÍRATAOA iu6tiflcáí 6 comprovar a variaÉo dos custos' aprosentando mêmóda

cle cálculo e planilhas apíopíiaclas Para anahse o posterior aprovaçáo da

CONTRAÍANTÉ.

11.7 - Havendo alteraÇóes lega's que possibilitem a aplic€Éo de reaiuslamento o

mesmo ocorrwá anualment€, a psrtiÍ da data da propo§ta aprcsêntada Para este

instrumento, com bãss no Índlce Geral de Preço de Mercado (lGPi'vFGV)' ou por

outro indicê de venha a Eubstit'Ji-lo'

cLÁusuLA DÉclMA sEGUNDA - DA PREsraÇÃo DE coNTAs

12.1 A Prsísitura Municipal de Sáo Franclsco do Condo' mEdiant€ decreto' clnstituiÍá

uma corutssÃo DE FISCALIZAÇÃo E ACOMPANHAMENTO - CFA', comPoslá por

membros da Secíelana Municipal de Saúde - SMS' do Fundo Ltunlcipal de Sâúde -

FMS, com a finalidade de acompanhar ê íiscalizar a execuÉo do oONÍR'ATo oE

GESTÃO deconenle do presente p'ocesso de seleçáo com o seguinte esÇopo:

a) A 6xecuçào orçamentárra e llnanceira avaliando a consistência do plano

íinanceiro apÍescniado pela oS contratada e a execuçág eÍeliva' além dos

aspectos da legêlidâde legitimidade razoabilidede eclnomicidâdo dâs

desPesas. dentÍe oulros:

b) o êlcancê daô metae de produçáo e efetlvidade dos indicádorê§ dê

desempênho' com a consequênte rep€Ícussão sÔbre o rePÊrse da pârte

variável:

c) E as PrÊstaÉes de conta6

enterioíe6

rEíeÍentâs eos aspêctos indicados nas letras

12.2 Todas as decisóes, intermediánas ou definitiYas' da CFA' que lenham

repeícussão flnance sobÍe o re9asse ou diretamenle sobr6 a OS (re6sarcimentos ou

devoluções)

contÍatado-

submeüdas ao coôtraditôno e permitida a ampla deíesa do

.ti)'
6Hí,

t
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12.3. A OS se obrige a prestar contas eo CoNTRÂTAOO' nos Prazos e 
'orma 

â'tienle

indir€des'

I - MENSaLMENTE - Prestaí contas. mensalmente' alé o ÚllimÔ da do mês

post€noí âo qu. se rêíêrir, dos ÍecuÉo§ repaesado' € das mêtag' êm píeÊtaÉo

composta dos seguintes documenlos

a. Ofício de êncâmtnhamento da prestação de contls à Comissão de

FiscalizaÉo e Acompanhamenro do CONTRATo DÉ GESTÃO'

inÍarmando peíÍodo, Parcela e valor:

b. Éxtrsto banério oÍiginal das contras @íentes, de movimentaÉo e de

eplicáçáo, devidamente detalhados;

c Oocumgntos Í§cais, devidameote âtêltâdos p€lo setor comPetente'

cortiíiçando que o meterial Íoi enlregue ou que o sêrviÇo íoi prestado'

refeíentos às despêsas (notas flscâis, íêcibos) em original, na mesma

ordem do exúalo bancário. As dospe§as com §erviços e obías e

eôgenhaíie dêvêrão vir acomPanhado§, ainda, das m€diÉ6 assinÊda§

por engenherro e alestadâ3 pelo 6elor competênte da OS;

d. Demonsústivo cÍonológico, na mesma ordem do exlrato bancàrio'

cortando nome do credor, data, obleto, valor. nÚmoro da nota flscãl:

e OemonsEaüvo de Íeceita e de de§pêsa, e da execuÉo orÇamentária e

Ílnancei.e. conÍorme modelo constante do ANÉXO lX d6stê cgntrato:

Í cóPia de todo8 os conlratos firmados, sendo obrlgatóÍiâ a íofiallzacÁo

de instrumento conlÍalual no caso de despesas continLras ô nas

nipólases d€ contÍâteção de serviços:

g. RelaÉo dos dirig6ntes do HOSPIÍAL OOCENTE ASSISTENCIAL

CELIA ALÍsElOA LIMA, vrnculados à OS. com a remLrneraçáo

íec€bidê;

h. Ém separado: cópia da folha de pagamenlo do mês em quesláo; cópia

dos comprovanlêg, dcvidâmênte pagos, dos €ncârgos sociais e

kabalhiste§ (lNSS, FGTS, PiS e outros);

i Ém sêparado conlas de fornecimenlo de água' energia eletrca É

tclêÍonia do mês imedlatamenle entêrioc

j. Comprovante dê recôlhrmênto dâs retenÉes Ílscais^ribúáriâs

eÍôtuÊdaB no8 pagamêntos de Íohêcêdores e prestádores de se iços,

na hipótesê de suhstituiÉo lributáÍlâs, mediantê apte§entraÉo das

guias devidamente psgas;

\'J

l,rL"

... tr

À
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k. Certidôês negaüves dê débrtos em íâc€ do INSS e do FGTS;

l. Relatório de âcompanhamento do âlcanc€ das metas de produçáo e

dos indicádores de desemp€nho, comparando o estimado ê o

eÍetivamente rêallzado,

m. Reletório de toda I pÍoduÉo ambulatorial e hospitalar nos SisteíÍas

oícials do Ministério da Saúde (Sistemâ de inÍormaÉo ambulatoriâl -
S|ÁJSLrS, Sistêma de lnformaÉo Hospitâlar - SIH/SUS, em meio

magnético, para processamento na Secretaria Municipál de Saúde,

obêdecendo ao cronograma oficiel (datas acordadas ente O.S. e SMS)'

fiprovaaas, sejam aquêtas qu6 nâo estejam de acoÍcto com a nalureza dg reíêrido

fo, devendo 6êr dêvolvidoE. cm quahuer das hipótesos. oE rêqJr§o§ resPectivos' á

Ite do coNTRATo og gesrÃo, clm recu^ios proprios da os,exc€to em casos

at âsos dos repags€6 financeiros, previslos ne cláusula T item 7.3 dêste

lrumento;

Ot+rervâçó6s:

t. I Comissao de FiscálÊaÉo e A@mpsnhamsnto do CONTRÂTO OE GESÍÃO

poderá requerer a aprês€ntação de oulíos documentos além dos âcime hslados;

I

I

2. É vedado o pagamento de encârgo6 moratórios em íazão dê atraso de cumpnrnBnlo

de 
lobrigaçóes, 

cujo6 velor€s devêrâo ser devolvidos à conta do CONÍRATo DÉ

c$TÃO com rec,.rrsos píóprios da oS
I

I

3. lÊ veaaOa ê realizaÉo dg despeses rlegitrmÊs, sejam ãquelas que mêsmo

"oJdir"nt"" 
com o objeto do CONTRÁTo oE GESTÃO, nâo estejam devi.lemêFtê

-,1
o"l

:l
4. Caso a OS opte por solicltaí à Secretana de Saúdê e seja autorizada a âbertura de

I

coilta corÍenta .íraordináÍia. para r€ceblmônto da§ veíbas dc Piovisáo (13.', lsrço de
I

íérhs) ou das verbas pâra rcscisões lrabêlh,stas. d€verá juntar à Píestaçáo de contâs

m+sal os eníatos bancários originâis e a ÍelaÉo dê enkadas e seidas na mesme

cadores de dêsemp€nho seráo avaliedos êm seperedo e fêchados tnmleslralmente

t)'
-ÉLq ""-""'.s

i

1.,
1!

í
ri

sol

m dos extralos e outÍos que a Comissáo de Fiscal'zação e AcompanhameErp

itar:

elalório mêôsal de âcompânhsmento do âlcancc dss met6! da produçáo I doê5
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âplicando-se a fórmula de Íêpercussão financeira sobre a pâíte varlável dos repasses

pactuados.

cLÁusuLA DÉctMA TERCEIRÁ

TRANSFERIOO

oa TNTERVENçÃo No sERvlço

13.1 Na hipótese de ÍisÇg quanto à conlinuidáde dos sê.viço§ de saúde prestádos à

populaÉo. o Municlpio poderá es§umir lmediatamente a execriçáo dgs serviços que

Íoram transferidas, na Íorma prevista nâ Lei Municipal n.0456,2016

cLÁusuLA oÉctMÂ ouaRTA - DA RESclsÃo

'14. í A ÍBEcjsáo deste contrato poderá s6r €íotjvada:

a. por ato unilaterel da CONTRÂTANTE na hiPotesê de dêsqJmPrlmento, Por

pâ.tê dâ CONTRÂTADA, ainda que parciel, des cláu§ula§ que inviabilEem a

execução de seus objetivg§ e melas previstas no Presente Contrato

decorÍerúes de má gesláo, culpa ê/ou dolo:

b. por acordo entre as partes reduzjdo â lermo, tendo em vista o Interesse

público:

Ç. poÍ ato unilateral da CONTRÂTADA na hiPÓtese de atrasos dos repasse§

devidos pela CONTRATANÍE, cab€ndo à CONTRÂTADA noliÍlcâr ê

Secrêtáíia Municrpal dê Saúde, ÍoÍmalizândo a irescrsâo e molivândo-a

devidamente, informando do fim da píêstaçáo dos serviços contÍâtádos sem

prejuÍzo de indenização a quê a CONTRATADA faça lus, bem como dâ

obngaloÍiêdâde clo Municipto de Sáo Frâncisco do Conde em arcar com os

custos relalivos à dispense do pessoal contrelado Pelâ Orgsnizeção para

execuÉo do objeto dêste contrato:

d. poratounilateraldaCONTRAÍADA,nahipótesedecomprovadodesequilÍbrio

econômicotinanceiro doconl.elo.quêinviâbiliz€ôcúmprimêntodasmelês 
,,1. u .

êstabelecidas noPlanoopeÉcional, semquetenhahavidoârepactuaÉoda fq11'-
-r r', .!L

avença,observadoodispostonoit€m13.4deStacláUsUla,

\,.
L,

.2 Verificáda uma das hipótesoG previBtes nes alínêas a I b desta cláusuÍa, o Poder

ecutivo providenciará a imedtata revogaçáo do Dêcreto de conc639áo de uso dos

b€ns públicos, a @ssaçâo dos aíestemeÍrtos dos seryidores públicos colocados à

disposiÉo da Organização, náo c€bendo à Entidede de direito privado sem fins
pí[!i/ r, dc it

!,.d
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lucrativos dirêilo e qualquer indenizaÉo

14i3 Em câso de rescisão unllateral poÍ parte da CONTRÁTANTÉ, que não decoría de

má Oestáo. culpa ou dolo da CONTRATÂDA, a Secretaria de Saúde âÍcará com os

custos relâlivos à dispensa do pessoal contralado pela CONTRATANTE para

êxêc1JÉo do objeto desl6 conbâto. independentemenle de indenizaÇáo â que a

CONTRATADA façâ jL's.

14.4 A comproveÉo a que se refere ê elineê d desla cláusula daÊse'á medrente

reelização de auditoria, que fica.á a cargo da CoNTRATADA. devendo demoosl.âí

deiequilibrio entre os custos havidos com a operacionalizeÇáo de unidade, a receita

por êla aufeíida, desde quo atêstada pela CONÍRATANÍE.

14i5 A CONÍRAÍADA terá g p€zo máximo de 60 (sessenta) dias, a contár da data da
L

Íê3cisão do Contrato. para qutâr suas obrigaçõês ê pregtâr @Í{aa de 6ua gestão à

c{urnnrrrre.

cúusuua DÉcrMA ourNTÂ

CONTRÂÍÂDA

DA RESPONSABILIDAOE CIVIL OA

15j1 A CONTRATAOA é resPonsável pela indenizaçáo ds dano decorÍontô de êção

ou.omissão voluntária, ou dê negligêncla, lmperícia ou lmpÍudância, que seu6 agentes,

nessa qualidade. cÍlusaÍem a paciente, aos óÍgáos do SUS e a terceiros a estes

viíEulados, bem como aos bens públicos móveis e imóveis objetos do concessáo de

uso, assegurando-se o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou

cuFa, sem preiuizo da aplicâÉo das dêmâis sançÔes cabiveis.

'Í5j2 A responsabilidade d€ que treta esta cláusula êslênde-sê âos casos de dãnos

caúsac,os poÍ Íâlhas relaüvas à píestaÇão dos seNiÇos, nos egtrltos teímos do qÚê

pr€vê os arligos 186 e 927 do Código Civil, (Ler n" 4320/02) çl

\cúusuL^ oÉctMA sErrA - oÂ PUBLlcaçÃo

1611 O eírsto dêste CONTRAÍO OE GESTÃO será publicâdo no Diário Ollciel do

Mqriclpio o nos mêlos elgtrônicos municipajs.

U/L
,j,;{
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