
ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO
FRANCISCO DO CONDE

EXERCtCtO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO NO 2600

lecursos: Rec de lmpostos e Transf de lmpostos - S

DATA:2711112020

oRçAMENTÁRrO

cÍedor 346 |NST DE ÂSSTST À SAUOE E PROMOÇÃO SOCTAL . PROVTDA

ÓT9áo 06 . SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

IJnidad€ 06 30 . FUNOO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcionel 10 122 0003 , Oês6nvolvimento Rurâlê MêioAmbrêntê
projerdArrvidade: 6 296 . AÇÔÊs DE ENFRENTAT,TENTo EMERGÊNCh DE saÚDE PÜBLrcA DE r

Elemento. 3.3 90 39 00.00 00 00 - OutÍos Serviços de Terceiros - Pessoa Jurjdica

Conta
63232

Banco
BB - r3.3as-x -aFc PFôPFios (FrR 2)

Valor

11r.000,00

Banco
BB - 13.385.X -REC PRÔPRTOS (FTR 2)

Reçursos Contâ
63232

ValoÍ

í1í.000,00

Rocursos

Co sn Plenre N.-r AÇ,{o §o vÁL(J P. T Õ TAL §o clo MPRovÁN-
Tã Dg PAGAViEU-I<] DES.9ç PR.OC-ESÉ<, €N€ÓNT-R4-j)^< N€
PRoôesso (, R'-AM€ §\-r-ÀR-(<r N I J6Ôl-



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos
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E|jjeqapliçêcgs-agiela.!ó(!9

Núri'cro do processor 04053EA202O

N,rlÍ,eÍo clo processo:

Sr:iiitirÇalo:

l.lii,i,,_r o Co üocurner)to:

Raquêren:sl

Endlreço:

Coínpl?r'j9nto:

i-olaarnento'

TeteÍone:

É-rí.air:

l-ocal Ca prolocDiização

l-L\crlizaÇão atual;

Crg. de üestino:

f iotoaoiado por:

SiiurÇão:

FroiocoladLr em:

S(irr,ulâ:

Cbscrvaçã,

00053821202tJ

1 - PACAI,IENTOS

INSTITUTO PROVIDA NF. N" 2O2O'i62

10294 - TNSTTTUTO OE ASSTSTÊNCrA À SAÚDE E PROMOÇÁO

6511 . SECRETARiA MUNICIPAL OE SAUDE . SESAU,

Número únlco: 300.KAQ.0ô447

Número do protocolo: 49060

CPFlCNPJ do !'equerente:

CPF/CNPJ do beneficiário:

Bairro:

Condomínio:

Celular:

021.OO5,OOO . SESAU- DIRETORIA ADMINISTRA TIVA

021.OC5.OOO - SESAU- DIRETORIA ADMINISTRÂTIVA

Município:

Fax:

Notificado por: E-mail

Jobson Teixeira de.lesus Atualmente com: Jobson Teixeira de Jesus

Não ânalisado Em trâmite: Não Procedénciâ: lnlema Priondade: Normâl

271111202011:55 Previslo para Concluído em:

SOLICITAÇÀO DE PAGAMENTO REFEREN'I'E AO SERVIÇO DE GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇOES E

sERV|ÇOS DE SAÚDE OO HOSPTTAL DOCÊNTE ASSTSTENCTAL CÉLrA ALMETDA LrMA DE SÃO FRANCTSCO DO COIJDE -
BA, CONTRATO OS GESTAO N" OO1/2017

coRRESPONOENTE A 1. PARCELA, DO 7" ADiTTVO CONTRATUAL (COVtD,19)
NOTA FTSCAL No 2020162
VALOR TOÍÂL : 1.500.000,00
VALOR DA 1' PARCELA: 680.000,00

SECRETARIA DE ORIGEM: SESAU

Mat.65.072
-SESÀU7"

Jobson Teixeiía de Jesus

(Protocolado por)
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E PROMOÇÁO

(Requeíente)



ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO DO CONDE

Dala:

N da Ordem

Parcial

27 t1lt2020

2699

ORDEM DE PAGAMENTO

órgáo: 06

Unidade: 06.30

Funoonal: 10.122.0003

Proielo/Atividade: 6.296

Elementor 3.3.90.39.00.00.00.00

Sub-Etemento: 3.3.90.39.99.00.00.00.0002

Fonle: 0002

- SECREÍARIA MUNICIPAL DE SAUDE

- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- SAÚDE EM AÇÁO

, AÇÔES DE ENFRENTAMENTo EMERGÊNcIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACION

. Oulros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldicá

- Outros Serviços de Tercêiros - Pessoa JuÍidicá

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

Número do empenho

Valor do empenho .

ValoÍ anulado:
Totar (A):

966

420.000,00

0,00

420.000.00

0,00

111.000.00

0,00

111 000,00

309 000.00

Pagamentos anteriores

ValoÍ da oídem :

Valor Anulado:

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

Credor:

Endereç.

C,N, PJ,:

346 |NST DE ASSTST À SAUOE E PROMOçÂO SOCTAL. PROVTOA

RUA 1" DE ABRIL 7,|.3"ANOAR Crdade: SALVADOR

07-466-228i0001- 10 lnscr.Est./ldenl ProÍ.:

UFi BA

EspeciltcaÉo:

DESTINADO A OPERACIONALIDADE E EXECUCAO DASACÓES E SERVIÇOS DE SAÚDE EI\,I REGII\,IE DE 24 HORAS/DIA OUE ASSEGURE ASSISTENCIA
UNIVERSAL A POPULAÇÁO DE SÂO FRANCISCO OO CONDE/BA NO HOSPITAL DOCENTE CÊLIAALMEIDA LIMA,CONCORRÊNCIA PÚBLICA N' OO1/2017
CONTRATO OO1/2017, TERMO ADITIVO I , II ,III, IV,VVI,VII , ACRESCIMO LEGAL DE 1,5OO,OOO,OO, ELEVANDO 29,35E,348,88 (VINTE E NOVE MILHOES,
TREZENÍOS E CINOUENTA E OITO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS),
COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL N 2020162
PROCESSO N 53822020

Fonte de recursos : Vinculados Totalgeral 1't1.000.00

Fica autcnzado o pagamenlo de 111.000,00 (cento e onze mil íeais)

Desconlos

Total de descontos.

Liquido a pagar

0,00

111.000.00

Recursos
Conta

63232

Bânco

BB - 13.385-X -REC PRÓPRtOS (FTR 2)

Cheque/Doclo

11í.000,00

O processo íoi pago coníorme aulorizaÉo

Oala:2711112020

tl
Rft"M",i"úQ",8ãffi

Direlora Financcira



27 /77/2O2A - BÁNCo OO BRÂSIL - L4i41tg2
1i t- |-AAS17 SEGUNDÂ vIÁ ggOI

COIIIPROVANTE OE TRÁIISFERENCIÂ
OE CONTÂ CORRENTE P/ CONÍÂ CORRENTE

CLIENTE; PlíSFC-FUNOO fl 0E SÂUoE-RP
ÂGENCIÂ: 4577-2 CoNÍÂ: 13.385-X

DÂTA OA TRÂNSFERENCIÁ 27111./2020
NR. DOCUT,IENÍo 552.A65,0A9 .703 .gO4
VALoR ÍoTAL 6Ae.OeO,Oe
.'*Ê** TRANSFERIDO PARÂ:

CLIETJÍE: INSTIÍUTO - PRoVIDA
AGE CIA: 2866-5 CoNÍA: 7gZ.O04-3
tfR. Docut4ENTo 554.577,eee.O73.355

NR. AUTETÍTICACAO 5. 136,Á60.482.6FC. E6E



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO DO CONDE

Dala:

N. da Ordem

Pârcial

26t11t2020

2699/20

AUTORIZAçÃO DE PAGAMENTO

Órgão: Oo

Unidade: 06 30

Funcione;: 10.122.0003

Proje,J/Arividadei 6.296

Etemento 3.3.90.39.00.00.00.00

Sub-Elemento: 3.3.90 39.99.00.00.00.0002

Fonle 0002

, SECREÍARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

. SAÜDE EM AÇÁO

. AÇÔES DE ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÀNCIA INTERNACIO

- Oulros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica

- Oulros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
, Rec de lmpostos e TransÍ de lmposlos - Saúde 15%

NúmeÍo do empenho

Valor do empenho :

Valoí anulado:
Tolal ( A) :

966

420.000,00

0,00

420 000.00

Pagamenlos anleriores

Valor da ordem '

ValorAnulado.

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

0.00

111.000.00

0,00

111000,00

309 000,00

CÍedor:

Endereço

CNPJ,

346 |NST OE ASSTST À SAUDE E PROMOçÃO SOCTAL - PROVTOA

RUA 1ô DE ABRIL 74.3OANDAR Cidade] SALVADOR

o7-466-228i0001.10 lnscr.Est./ldent.Prof l

UF: BA

EspecificaÉo.

DESTINADO A OPERACIONALIDADE E EXECUCAO DAS ACÔES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORASi OIA OUE ASSEGURE
ASSISTENCIA UNIVERSAL A POPULAÇÃO DE SÃO FRÁNCISCO DO CONOE/8A NO HOSPITAL DOCENTE CELIAALMEIDA LIMA,CONCORRÊNCIA
PUBLICA N" 001/2017 CONTRATO 001/2017 TERMO ADTTTVO r , lr , t, TV V VT. VlL ACRESCTMO LEGAL DE 1.500.000.00 . ELEVANDO 29.358.348,88 (

VINTEENOVEMILHOES,ÍREZENTOSECINOUENTAEOIÍOMIL.ÍREZENÍOSÉQUARENÍAEOIÍOREAISEOITENTAEOITOCENTAVOS).
COMPLEMENIO OA NOTA FISCAL N 2020162
PROCESSO fi 53E2/2020

Fonle d€ req.irsos : Vlnculados Totalgerâl 111.000,00

Ficá arii"rizado o pagamento de 1 ,1.000,00 (cento e onze mil reais)

Descontos

Tolal de descontos

Llquido a pagar

0,00

111.000,00

Aulorizo o pagamenlo desse processo

Dat.a.2611112020

1

Nivaldo Jesus

Secretário de Saúde

ro



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO DO CONDE

Data 26t1112020

LroutDAçÃo N. 2699

ôrgâo:

Unidedê:

Funcional:

Pro,elo/Atlvidade:

Elemeàto:

SuUElemento

Fonle de recursos:

Código reduzido;

06

06.30

10 122 0003

6.296

3.3.90.39.99.00.00.00 0002

33903999000000

0002 - 20

000217

. SECRETARIA [.4UNICIPAL DE SAÚDE

. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

. SAÚDE EM AÇÃO

. AÇÔES DE ENFRENTAMÉNTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA OE IMPORTÀNCIA INTERNACK

- Outíos Serviços de Terc6iÍos - Pessoa JuridEá

- Õutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

- Receitas de lmpostos e Transferêncras de lmpostos - 15% Saúde

Número do empenho

\610r c,o empenho :

/alorAnulado:

Tolal(A):

96620

420.000,00

0,00

420.000,00

Liquidaçóes Ânteriores

Valor da liquidaÉo:

ValorAnuladol

Total(B):

Saldo (A- B):

0,00

11't.000,00

0,00

111.000,00

309.000,00

Credori

Endereço

C.N,PJ.]

3,a6 |NST OE ASS|SÍ À SAUDE E PROHOçÃO SOCTAL - PROVTOA

RUA 1" DEABRIL,74,3"ANDAR Cidade: SALVADOR

074ô6-22E/0001.10 lnscr.Esl./ldent.Proí.1 UFI BA

EspecificaÉo: 1

T,ESTINADO A OPERÁCIONALIDAOE E EXECUCAO OAS ACÔES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORÂS/DIA QUE ASSEGURE
T.SSISTEN.:IA UNIVERSAL A POPULAÇÃO DE SÃO FRANCISCO DO CONDUBA NO HOSPITAL OOCENTE CÉLIA ALMEIDÂ LTMA,CONCORRÊNCA
PUSLICANOOOIzOí7CONTRATOOO1zOI7, TERMO ADITIVO I , II ,III, IV.V.VI,VII ACRESCIMO LEGAL DÉ 1,500 OOO.OO , ELEVANDO 29,356,348.E8 (

VINTEENOVEMILHOES,TREZENTOSECINOUENTAEOITOMIL,TRÉZENTOSEOUARENTAEOITOREAISEOITÊNTAEOITOCENTAVOS)
COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL N 2O2OI62
PROCESSO N 53E2/2020

-rquidaÉo:

Fica liquidada a importância de í 11.000,00 (cento e onze mil reais)

DECLARAÇÃO

Oêdaramos que os maleriais Íoram recebiclos ey'ou serviços preslados

Data'. 26h112020

A despêsá Íoi devidamenle liquidada podendo s€r paga

Oala : 26111nO20

3rÇ, r-.l. \l a

.à\

\
\



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO DO CONDE
Nota de, Empenho

C.N.P J.: 12.773.821/0001-40

Municípioi Sáo Francisco do Conde - Ba

Data

No do empenho

Global

24t11t2020

966/20

órgã0.

Unic,adel

Funoonal

ProjetQ/Atividade

Elemenlo:

Código Íeduzido:

06

06.30

10.122.0003

6.296

3.3.90.39 99.00.00 00.0002

000211

. SECRETARIA MUNICIPAL OE SAUDE

. FUNOO MUNICIPAL DE SAÚDE

. SAÚOE EM AÇÁO

. AÇÔES DE ENFRENÍAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÜDE PÚBLICA OE IMPORTÂNCIA INTERNACIC

. Outros Serviçós de Teíceiros - Pessoa Jurídica

CotaÉo lnicial:

Suplemêntações

Anulaçôes:

Total(A):

0.00

428.000,00

0,00

428.000.00

Empênhos anteriores

Valor do empenho .

ValorAnuladoi

To[al(B):

0,00

120.000,00

0.00

420.000.00

Sâldo (A- B ) E.000,00

credori 3.16 lNsT oE AssrsT À sAUoE E PRO OçÁO SOCIAL - PROVIOA

Endereçor RUA 1" DEABRIL. T4,3oANDAR Cidâde: SALVADOR

I.N.PJ.: 07-466-228/0001-10 lnscr.Est /ldenl.Prof i

Sanco: Agênoai

Conla Correnle:

UF: BA

Fone

Fax:

Esp€cificaÉor 1

DESTINÂOO A OPERÂCIONALIDADE E EXECUCAO DAS ACÔES E SERVIÇOS OE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORÁS,OIA OUE ASSEGURE ASSISTENCIA
UNwERSAL A pOpUtÁÇÁO DE SÃO FRANCTSCO DO CONDE/BA NO HOSPTTAL DOCENTE CÉLIA ALMETDA LIMA.CONCORRÊNCrA PÚBLICA N'OO12017
CONTRATO 0012017, TERMO ADITIVO I , II ,III, IV,V,VI,VII , ACRESC IMO LEGAL DE 1 ,5OO,OOO,OO , ELEVANDO 29,358,348,88 ( VINTE E NOVE
MILHOES, TREZENTOS E CINQUENTÂ E OITO MIL, TREZENTOS E OUARENTA E OITO REAIS E OITENÍA E OITO CENTAVOS),

Tolal gerâl 420.000,00Fonle de iecursos : Vinculados

Fica empenhada a importáncia de 420-000,00 (qualrocentos e vinte mtl reats)

Fundámenlo legal

Modal licj[aÉo :

Contrato .

Número:001/17CP

Data

Oata

Dâtâ

31t05t2017

31t05t2017

07 t06t2017

001/17CP

Coôcoíéncia p/ Compras e Serviços

o01n017 -cG

Autorizo o empenho dessa despesa

Oala:24111n020

Essa despesa foi empenhada em cráJito próprio

Oala 24111 n020

Nivâldo Jesus Ribeiro

Secrelário de Saúde

il àt



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

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

Ofício n" 239 / 2O2O / G Ãl /SESÀü

São francisco do Conde, 27 de novembto de 2020

llo
fundo Municipal da Saúde

Prezado Senhor,

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

Senhoria a liquidação da Nota Fiscal no 2020162, em nome do Instituto dê

i4ssistência à Vida e Promoção Social - PROVIDÃ, que tem como valor total R$

I.500.000,00 (um milhão e guinhentos mil reais), referentes ao 7o (sétimo)

aditivo ao contrato de gestão ÍP 001/2017.

Posto isto, solicitamos o pagamento de R$ 680.000,00 (seiscentos e

oitenta mil reais), referentes a l" parcela do valor global.

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

disposição para juntos dirimirmos quaisquer dúvidas.

Àtenciosamente,

Ntva,oW;sRibeiro
Secretário da Saúde

0u-t-2
arlos E{çu.ivelc

ente da Comissão

Weldon Marc os

Membro da Comissão

lÍa



MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Sêcrêtaria da Fazenda

Coordênãção Tributária

Nota Fiscal dê Sêrviços ElêtÍônica - NFS-e
0

a aubnri.ldád€ d6E NoL Frs.ár dê s.tuiç.. EbúôniÉ poóêrá ú 6f,Mi. na p&i adã MUNlclPlo DE LÂuRo oÉ FRÊlÍas M lnlêru, rc
.nd.6çc hnt:IÁs* iâurôdêiBt ..b..gov.b. d ât-âvó! d. rÔí,rá .ro oR cod.

Núm6ro da Nota

2020162

Datia e Hora de Emissáo

27l11nO2O íí:06:,17

Código de VêdficaÉo

A9066BAFB

PRESTADOR DE SERVIçOS

CPF/CNPJT 07./t66228/oO0í.íO lnscÍiçáo Esleduel :

lnscíiçáo 0010017907

Nome/Ra*o INSTITUTO DE ASSISTENCTA A SAUDE E PROTTOCAO SOCIAL-PROVIDA INSTITUTO

Endereçoi Ruâ llârla lseb€l Oor, 332

Beino: CenlÍo Município: LAURO DE FREITAS UF: BA

cÉP: 42700{oo Emaili

TOMADOR DE SERVTçOS

CPF/CNPJ/CRI : t3.830.823/000í46

lnscrição lnscriÇ.ào Estadual: 0

Nome/Raáo UNlClPlo oE sAO FRANCISCO DO coNDE

Endereço: Pr.câ INDEPENDÊNClA, 0

BaiíÍo: CENTRO Município: São Frâncisco Do Condc UF: BA

CEP: €SOO{OO Email: afrancirco@hotmãll.com

LOCAL DA PRESTAçÃO DO(S) SERVIÇO(S): Sao Francisco Do Condê

DrscRrMrNAçÁo Dos sERVtços
7. ADtIVo Ao coNTRATo DE GEsrÃo N'ooí/2017, CELEBRÂDo coM o MUNrcÍpro DE sÁo FRÂNCtsco Do coNDE-BA, PARÂ
CUSTEIO DAS AÇOES E MEOIDAS DE COMBATE À DISSEMINAÇÁO DO CORONAVÍRUS, NA UNIDADE CÉL|A ALMEIDA LIMÁ E PRONTO
lrexotueNro óe uuRrBECA (pEssoAL, MÉDtco, tNsuMos, MEDTCAMENToS E Eou|PAMENTos DE sAúDE), coNFoRME
pRocEsso AoMINtsrRÂTtvo N" 442712020, euE DEMoNSTRoU A NEoESSTDADE DE AÇôEs oE RETAGUARDA HosplrALAR FRENÍE
Ao cor\,4BATE Do coRoNAVÍRUS ourE TEM sEUs EFErros EM ESoALA GLoBAL

I.
Sa\$eüe

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : RS í.500.000,00

ATIVIDAOE

0001í60060 . Cllnicâ I.dlcr
ITEM DA LISÍA DE SERVIçOS: ( Loi Municipal 1572i2015 |
04.03 . HGpitai8, clínica3, laboretórios, aânalóaioa, manicômio3, case3 ds saúde, prontos3ocorÍos, ambulatóaios ê congônêÍ€s

Valor Íotal Dêduçõ.s (R$)

0,00

Base de Cálculo (R$)

í.500.000,00
Aliquota (%)

0,00

Valor do ISS (R$)

0,00
ISSON Retjdo (R$)

Não

RETENçÃo DE IMPosTos

Prs (Ri)

0,00

coFrNs (R3)

0,00

INSS (R6)

0,00

rRRF (R3):

0,00

csLL (Rt)

0,00

OÚTRAS RETENçÓES (Ri)

0,00

VALoR LÍQUIDo DA NoTA FISCAL : R$ 1.500.000,00

TNFoRMAçôEs compt-eueHrÀneE
CômpêtêÉiâi 112020 - Tnuíiad,o no MunicÍpio de Lsuro de Freitas - Rêspoírrávet Recothim€nto: pí€srâctor

Isenlo



GO!'ERIiO DO ESTADO DA BÀHIA

SECRETARIA DÁ FÀZENDÂ

Emissão: 03/l 1/2020 l0:29

ii

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitlda para os eÍeltos dos aÉs. 113 ê 'l í4 da Lei 3,956 do í I de dezêmbro de '1981 - Códlgo
Tributário do EEtâdo da Bahia)

Certidão No: 202032288ô1

INsr. DE 
^ss. 

a SAUDE E pRoMoÇÃo soclAr- pRovIDA l\srr

tNscRrÇÃo EsTAouÁL CNPJ

01.166.724t00/,1-10

Fic€ certjfic€do qus não constam, até a prêsentê data, pêndências de rêsponsabilidade da pessoa tísica ou juridica acima
identific€da, relativas aos tÍibutos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus êslabelecimentos quanto à inexislência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, dê competência da ProcuEdoria G6l-al do Estado, rêssalvado o direito da Fazenda Públicâ do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a seÍ apurados posteriormente.

Emitida em 03/'1112020, conÍorme Porlaria no 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a parlir da data de sua
emEsao.

A AUTETITICIOADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADÂ NAS INSPETORIAS
FAZENOÁRIAS OU VtA INTERNET, NO ENDEREçO http/ww.sêfazba.gov.br

Válidâ com a apresentaÉo conjunla do caítiio original de inscriÉo no Cp
SecretâÍia de Receitâ Fêderatdo Mínistério da Fazenda.

ldoCa
Mat. 65.072'5ESÂU/-

ft+ rr/+.ao

C^;
íosS.As@t

Págúâ I d€ I

F ou no CNPJ da
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=CONCMICA 
FEDERAL

CertiÍicado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 07.466.2zalooot-Lo
RAZãO SOCiAI: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROI4OCAO SOCIAL

Endereço: RUA MARIA ISABEL 332 / CENTRO / LAURO DE FREITAS / BA. / 42700-OOO

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 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:26111/2020 a 25/ 12/2020

Certificação I{úmero: 212llt2623l7 557787 6603

Informação obtida em 27/7L/2O2O L7:L7:43

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

hths://consulta-cí.caixa.gov.br/consultacÍl/pageVconsultaEmpíegador.jsÍ
1t



TRIBUNAL DE CONTÂS DOS MT]NICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA

Certidão Negativa

Número: 20201127 07 466220E17 45

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia CERTIFICA que, até a presente data, NÁO
CONSTA EM INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAI]DE E PROMOÇÁO SOCIAL - PROVIDA,
CNPJ N." 07.466.22810001-10, registro de Tomada de Contas Especial, Prestação de Contas ou Tomada de

Contas Irregular.

Obscrvações

. Ceíidão expeúdâ eratullemente, aÍavés da lntemet;

. A consulta para a emissào desta ceíidâo foi efetuada nos registros do Cadastro dc Contas Julgadas IrregulaÍes do Sistema de Controle de

Contas do TCM-BA, excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda trão foram objeto de delibeÍ'ação poÍ paíe deste

Tribunal:
. A informação do no do CNPJ acima é de respoDsabilidâde do solicitante da Certidâo, devendo a timlaridade ser conferida pelo interessado e

destinatário;
. A aulenticidade desta certidão podeú ser verificada na página do Tribunal de Contas dos Municipios do Estado da Búia

(wrvw.tcm.ba.gov.bÍ), ahavés do número da certidão e do trúmero do CNPJ;
. Certidão emitidâ às (08h17) do dia 27ll l/2020, com validade de 30 (trintâ) dias a conrar dâ suâ emissão.

A autenticldade desta cenrdào podeú
ser venficada na página do Tribunal de

Coútas dos Mudcipios do Estado da

Bahia (w1vw.tcm.ba.gov.bÍ), através do

número da ceúidão e do númeÍo do
CNPJ

]'tt,(Xr.tt'

Salvador, Búi4 27ll 1,/2020.

Endercço- Àvcnida 4, x'495, Ed. Coos. Joaquim Batista Neles,
CenEo AdminisEativo da Baha - CAB. CEP:41.745-002, SâlvÂdor, Bahre

n t]
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g PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
Secretaria da Fazenda
Coordênação TÍibutáriaLÁT'PO OE

FRETÍA§

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA
DíUDA ATIVA DO MUNICíPIO

CADASTRO MOBILIÁRIO

Certidão passada em cumprimento ao despacho
do (a) Sr (â) Diretor (a) do Departamento de
Receita e Arrecadação, datada em 2110912020,
sob pÍocesso de no

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica
INSTITUTC DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL-PROVIDA INSTITUTO, inscrita no

CPF/MF ou CNPJ/MF sob o no. 07466228000110, encontra-se quite com os lributos municipais
Íefêrentes à inscriÉo municipal no. 10017907.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos
que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1o, da Lei no.1.57212015
do Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em Íirmeza de que eu, , lavrei a presente em 21109120?0 Í7:00:03, a qual vai
asssinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e
Anecâdâçâo.

Código de Controle: 409143000038065920200921
Emitida via lntemêt, às 17:00:03 hs, do dia 2'1109/2020
Validade: 90 dias.

OBSERVAçÃO:
- A aceitaÉo desta certidáo está condicionada à verificâÉo de sua autênticidade na internet, no
endereço: htto://seÍaz.laurodef reitas.ba.qov.br;
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

0sw
-)41 t / -ttt

.-ic,c: €,l+
klo Carlos S EsEitEl

Mat.65.072. SESAU



' Jf

GOVERNO DO ESTADO DÁ. BAHIA

SECRETÀRIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários

Emissão: 2l /09/2020 l6:56

;!
,i

(Emltlda para os êÍêlloe doa arts. 113 e ííit da Lêi 3.956 do 1í de dezombro de í98í - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidáo No: 202027í í223

RÂzÁ,O SOCIAL

INsr. DE Ass. A SAUDE E pRoMoÇÁo socrÀL pRotmA rNsrl

tNscRtçÀo EsraDUA!

07.,í66.226/000r-t0

Fica cerlific€do que não constam, até a presente data, pêndências de responsabilidade dâ pessoa íisica ou jurídica acima
identific€da, relativas aos tributos administrados por esta SecÍetaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, dê compotência da Procuradoria Gêral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia

cobrar quaisquêr débitos que vierem a sêr apurados posteriormênte.

Emiida eín 2110912020, conÍorme Portaria n' 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emrssao_

A AUTENTICIDADE DESTE OOCUÍrlENTO PODE SER COITPROVAD^ NAS INSPETORIAS
FÁZENDÁRtAs ou vtA tNTERNET, NO ENDEREÇO httpr/wrvw.lefaz.ba.goy.br

Válida com a apresentaçáo conjunta do cârtão original de jnscrição no CPF ou no CNPJ dâ
Secíetaíia da Rece a Fêderal do Ministério da Fazenda.

JlÍr r
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CERTIDÃO POSITIVÀ DE DÉBITOS TR.ABAIIIISTÀS
COM EEEITO DE I{EGÀTTVÀ

Nome: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SÀUDE E PROMOCÀO SOCIAL _ PROVIDA

INSTÍTUTO (MÀTRIZ E FILIAIS )

CNPJ: 07 . 466.228 /00A1-70
Certidão n": 11636591 /2020
Expedição: 3A/01 /202A, às i2:14:51
validade: 25/0\/2A2L - 180 (centc e oitenta) dias. contados da data
de sua expediÇão.

Certifica-se que INSTITUTO DE ÀSSISTENCÍÀ À SÀUDE E PROMOCÀO SOCIAI -
PROVIDÀ INSTITT,TO (IíÀTRIZ E EILIÀIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nO

07. f66 .228/0O0f-70, coNsTÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigaÇÕes estabelecidas
no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade

00OO6L2-23 .2013 . 5. 05 . 0161 - TRT 05' Região *

0001381-65.2012.5.05.0161 - TR? 05' Região r
* Débito garantido por depósito, bloquêio de numerário ou penhora
de bens suficientes.
Total de processos: 2.
Certidão emitida com base no art. 642-A da ConsofidaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 72.440, de 7 de julho de 2011 , e

na ResofuÇão Administratlva n" 1410/2011 do Tribunal Superior do
TrabaIho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anterlores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agênci-as ou f i-Iiais.
À aceitaÇão desta certidáo condiciona-se à verificação de sua
autenticj-dade no portal do TribunaL Superior do Trabalho na
fnternet (http: //www.tst. jus.br) .

Cert idão emitida gratuiramente.

INEORMÀÇÃO IMPORTÀNTE
A Certadão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos
da negativa (art. 642-A, S 2', da Consolidação das Leis do
Trabalho), atesta a exis+-ência de regisEro do CpF ou do CNPJ da
pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores
Trabafhistas, cujos débitos estejam com exrgibilidade suspensa ou

)l lt' t't':z:
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garantidos pon depÓs ito,
suf icientes.

:r ':.--.:._-

bloqueio de numerário ou penhora de bens
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
SecÍetaria da Receite FedeÍal do Brasil
Procuradorla€êÍal da Fazenda Nacionâl

CERTIOÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBIOS RELATIVOS AOS TRIBUÍOS
FEDERAIS E À OÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL - PROVIDA INSTITUTO
CNPJ: 07.466.2281000í -í0

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

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidadê suspensa nos têrmos do art. í51 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto dê decisáo judicial que determina sua
desconsiderâção parâ lins de certificaÉo da regularidade fisc€1, ou ainda não vencidos; e

2. não constiam inscriçôes em Dívida Ativa da Uniáo (DAU) nâ Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

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

Esta certidáo é válida paía o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do aí. 1'l da Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitaÉo desta certidáo está condicionada à veriÍicaçáo de suâ autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://Ífu .gov.bÊ ou <httpr/www.pgfn.gov.bP.

Certidão emitida gratuilamente com basê na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 211012014
Emitida às 12'.12:45 do dia 3010712020 <hoÍa e data de Brasília>.
Vâlide eté 2610112021.
Código de controle da ceÍtidão: B03F.8F60.8BFB.F3AF
Qualquer rasura ou êmenda invalidará este documento.
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iário Oficial do
MUNlGTPIO

-se no ro rem

o

Prefeitura Municipal de
São Francisco do Gonde publica:

Contrato de Gestiio de no 001/2017 - Contrato de Gestão que entre si,
celebram o Município de Sáo Francisco do Conde - Ba, por intermédio do
Fundo Municipal de Saúde de São Francisco do Conde, e o lnstituto de
assistência a Saúde e Promoçáo Social - Provida lnstituto, qualificado
como Organizaçáo Social para Gestáo, Organização e Execuçáo das
Açóes e Serviços de Saúde no Hospital Docente Assistencial Celia
Almeida Lima e Pronto Atendimento de Muribeca, na forma abaixo.

lm nsa Oficial
Gestão transparente.

Os atos do gestor são publicados
no Diário OÍiclal próprio do município.

4ê
tE,
§a

.r§ í.

Í

Gestoí - EvendrD Santos Almeida / SecÍetáno - Govemo / Edlor - Ass. de ComunicaÉo

Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde
1 (àJârta-tgr€ . 5 de J,b de 2Or7 . AÍp V . tl" 1 720

cERTtFtcAÇÂo DrGtrAL: yv\zwDecBzrosrlMrMLoToA
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Quartajeirâ
5 ê Julho de 2017
2-AnoV-No't720 São Francisco do Conde

I)irilio ()Ílcill rlo
ltuNlclPlo

Contratos

.!E. EsÍaoo DA BAHTA
.r;ffiOD PREFEITURA I'UNICIPAL DÉ SÃO FRANCISCO DO CONDE

lI, «IIE

coNTRATo oE GEsrÃo DE N.'ool/20í7

SIGA OK EM:

coNTRATo DE GEsrÃo QUE ENTRE sl

CELEBRAM o MUNtclPlo DE sÁo

FRANCISCO DO CONOE - BA, POR

rNrenuÉoro Do FuNoo MUNtctPAL DE

SAúDE DE sÁo FRANclsco Do coNoE, E o
rNsrruro DE assrsrÊNclA A saúoE E

pRoitoçÃo soctAL - PRovtDA tNsrrruÍo,
ouALtFtcADo cottlo oRGANIzAçÃo

socrAL, PÂRA GEsrÃo, oRGANtzAç^o E

ExEcUçÃo DAs AçÔES E SERVIÇOS DE

SAúDE No HosPtrAL DoCENTE

ASSISTENCIAL CELIÂ ALTIÊIDA LIMA E

PRONTO ATENDITENTO DE f,URIBÉCA, NA

FORMA ABAIXO.

,l

CONTRATANTE; MunicÍpio de São Francisco do Condê - BA, Por intermédio de

Secíetaia Municipal dê Saúde e FUNOO MUNICIPÂL DE SAÚDE, Péssoa juíídica de

di.6ilo públlco rntsmo, com sede na Praça de lndependéncia s/n.', na cidade de Sáo

Francirp do Corde - BA, ins{rito no CNPJ sob n."13.830.8230@1-96, neste 8to

íeprêsêntado por seu Prúrito Sr. EvsndÍo Senlos Almêlda, brasileiro, sollêiro,

€ngenheiro civil, inscÍlto no CPF sob o n.'083.390.07s72 e porlador RG n.oô75.51&

66, expedida p€la SSP/BA, tendo endereço oílcial o mesmo dã Preíêitura, com

interveniánciâ dâ SECRÊTARIA MUNICIPAL OE SAÚDE. atravé. da EecrêtáÍiê Srá.

ELEUZ|NA FALCÃO DA stLVA SANTOS, brasileira, bâchãret em EnÍermagem e

Obstetricia, inscrità no CPF sob o n.'349.000.47S20, portadoÍa do RG n.c014t1876&

1'1 expedido pela SSP/BA, íe3idrnte e domiciliada na CD. Estrela do Cabula, n.'100,

bloco B, Ap.02, Sabociro, Salvador- BÀ CEP|4'I.18G2'10 ,-n.ri:
\'*_ i'I

CONTRATADO; IT{STITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E PRO OÇÃO SOCIAL -
PROVID INSTITUÍO, pessoa jurídrca dê dirÊito pÍivado 6.m íns luc.atlvos.

qualiíiceda como Orgsnizaçáo Social da Saúde no Municlpio de Sáo Francisco do

nde mediante Decírto dr n.oí986 de í6/05120í7, inscÍito no CNPJ/MF no

cERTtFtcAÇÀo DtG|TAL: yv\zwDecBzrosrLMtMLoToA

Esta ediçáo encontra-se no site: www.saoÍrânciscodoconde.ba.io.org.br em servidor ceíificado ICP-BRASIL



Diario Of icial <lo

TUNrcIPlO São Francisco do Conde
OuariâJeiÍa

5 de Julho de 20'!7
3'AnoV-Nô1720

E
çrn #EimMEIE

ESÍADO DA BAHIA
PREFEITURÂ trUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

07 468.228/000í-10, com êndereço à Ruâ iraíia lsabôl. n.'332, Centro, CEP:{2 7s

OOO. Lauro de Freitas - BA, representedo conforme EBtatuto Social reglstrado no 2o

Canório d€ Registro Civil dê Pesgoss Jurídicas da Comârcâ de Lauío de Freitâs sob

n.',18235, ata de eleiÉo de Dirêtoria Execltiva. Consêlho Fiscel 6 ConE€lho

Deiberativo, dalada de 13104t2015. devidamente registrada no Cartório do 2o OÍicio

do Registro CMI das Pessoas Jurídlcas de LauÍo de Freilas, sob n c'íE235, ís 10 e

c€ítidão fls. 28 e ata dê poEg€ dos mcmbros da Diretoria e ConBelho6, para o perlodo

20'1312017, datada dê 13/04/2015, devidamênte registrsda no Cãrtório do 2ô Oficio do

Registro Ciül das Pessoa8 Juridicá3 de Leuro dê Freitas, sob n.o48235, pêlâ sra.

CLARICE PITANGA Dltllz GUERRA, presidenta, bÍesilêira, portadora do cPF de

n..ôzg.egs.szçsg.

BASE LEGAL: Eío conlralo tem poÍ lastro:

s) A Lei Municipôl n.o456/20í6, que cnou o Prcgrama Municipâl da3

Orgânizaçô€B Soci€i6;

b) O processo dê seleçâo de n.o001/2017, de 2910312017 ê seu§ respectivos

anexos;

c) Prctocolos e normâs do Sistema Único de Saúdc - SUS;

d) Lei Federal n.o8.66ry93, d€ Íorma subsidiária.

Os psrticip€3 acimB idênüfic.dos Íesolvem cêlebrâr o presentê CONTRÂTO DE

GESTÃO que se írgutaÉ pela baso l6gel scime indcáda e aindâ pelas cláusulas e

condiçôes a seguir dispostas,

cúUSULÂ PRIMEIRA - Do oBJETo

1.1 O presente CONTRATO DE GESTÂO tem por obj6to a gôstâo, operacionafizaçáo

€ 6xocuÉo dâ6 eçóes e seÍviços de saúde a scrêm lxecutados Í)elâ CONTFATADA

no HOSPITAL DOCENTE ASSISTENCIAL CELIA ÂLMEIDA LlirA E P.A DE

MURIBECA, em rEgiÍfle d€ 24 horas/dia, quo ãsB€gurE âs8l6tência universal e

gEiuits à populaÉo, obaeryedos os principios e normas emanadas pelo SUS.

1.2 Para atêndor ao diEposto n€st€ cgntralo a CONTRATADA consigna, sob as p€nas
i

aqúi pÍêvistes, que dispóô dê suÍiciente niwl técnlco-assistênciâ|. c€pacidade e

coídiÉe! de prestaÉo de s€rviços quc permitam o maior nívol de qualidade nos
p.8_írlá($

1
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CERTTFTCAÇÁO DtG|TAL: yI ZWDQCBZTO5TLMtMLOTOA

Esta ediÉo encontÍa-se no site: www.saoÍrânciscodoconde.ba.io.org.br em servidor ceíiíicado lCp-BRASIL



OuertâJeire
5 (b Julho dê 2017
4-AnoV-Nô1720 São Francisco do Conde
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ESÍADO DA BAHIÂ
pREFEtruR iruNlclPAL DE sÃo FRANClsco Do coNDE

E,
sen

nào

lo.

li"o" contr"tados coríoÍme a espcciatidade ê câractêristicas da'demanda e que

e6tá sujeitâ a nenhum tlpo de reírição legal quE incápacite seu titulâr para Íirmá-

1.3 [az parto iI'legrante dsste CONTRÂÍO DE GESTÃO os slgulntes aneros

F) 
O Termo de Referêncla que instruiu o Edital de Seleçáo:

P) 
Termo de PeÍmiBsáo dE Uso:

F) 
lnveÍ ário pírimonial;

É) i/todelo dê Oemonstrativo de RECÉ|TA X OESPESA.

;

lusuu sseuroa - DAs coNoçôEs GERÂts

A CONfRATADA êxeqJtaÉ oB sorviços assistsnciais disponlveis segundo a

acidad6 op€racioral do HOSPITAL DOCENTE ASSISTENC:AL CELIA

A EID LI A E PROTaTO ANTENOIMENTO DE iIURIBECA, nâs quentidâdes

mt as estebôleciús no TER o DE REFERÊNCIA an€xo, a quahueí pe8soe quô

necessitar e d6 âcordo com as normas do SUS - Sbtema Únlco de Saúde.

09 sêrviços ora contratado6 estão reÍeridos e uma basa tenitoriâ, - populacionâl de

s Franesco do Conde - Bahia, conforme planejamento de saúde da

ÍANIE (PPI/PDR).

2 Todas ãs melas estabelecidas no Temo dc Re{êrência anexo seráo as metas

mí imas Bxigidas pâra a a\âliaÉo cpntratual, o que náo exclui a reaÍzaÉo do8

de 3 procedimeÍÍos qur edvonham do cuidado ao clisnte da unkjade hospitalar (â

de Atendimentos d€ EníeÍmagom em gsral €y'ou pÍocedimenlos e consuttas

veis cDm o peÍfd e CBO) pâre 11m de iníormaçáo de p.oduçáo nos Relatórios

de HoBpitalar, no Sietema de lnfoíneÉo Âmbuláorial (SlA) e Sistêma dê

açào Hospitalar (SlH) i^

*nÍ: ''
Àlr-ic USULA TERCEIRÀ - DOS COMPROTTISSOS DO§ PARTÍCIPES

' 3.1 Sáo obíigaçô6 da CONTRATÁOA, atém de odrâs pÍEviEtas no pÍesenle

ln

,rl

cERTrFrcAÇÃo DIGITAI: YIMWDQCBZTO5TLMTMLOTOA

Esta edição encontra-se no site: www.saoÍranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor cêrtiÍicado lCp-BRASIL



Diário OÍicial dcr

HUMCIPIO São Francisco do Conde
Quertâ,bire

5 de Julho de 20'17
5-AnoV-Noí720
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ESTADO DA BAHIÂ
PREFEITURÁ UNICIPAL DE SÃO FRÂNCISCO DO CONOÉ

l. Assegurár a g€stão. operacionalizáÉo e êxecuÉo das açóes e serviços

de seúd€ a que se propóe através dg dêsonvolvimenlo de técnicás

modemas € adequades quê permitam e adêquaçàô da estrufura funcional,

a manutenÉo ltrice e dos equipámento6 da Unidade, além do provlm6nto

dos ínsumos (matêtieis) nec€ssários a garanlia do Pleno Íuncionamento do

HOSPITAL DOCENTE ASSISTENCIAL CELIA ALTEIDA LIMA E

PRONTO ANTENDIMENTO DE TIURIBECÀ

ll. ÂssistiÍ abrangentcmeÍrte a dientela que demande o HOSPITAL

DOCENTE ASSISTENCIAL CELIÂ ÂLMEIDA LIiIA E PRONTO

ANTENOIMENTO DE uuRIBECÁ, dê Íorma espootânea, sem exclusóes,

procedendo ao6 devÍdos registros e expediias as AutoÍiaçóes de

lnternaÉes Hospitalams (A|H/SUS), segundo os critérios da

CONTRÂTANTE c do Mirl6tário da Saudê.

lll.Garsnür, em aüvidade no HOSPIÍAL DOCEIIÍE ASSISTENCIAL cEUA

ALiIEIOA UtlÁ E PRONTO ANTENDIMENTO DE UURIBECA, quadro de

.eGJrsos humanos qualificados e compaüwis eo porte das Unidades o

com os servrços @mbinedos, conÍoríne estabelecido no pÍesente contÍato

e anexos. e aindã nas normes ministeíais aünentss â esÉde, lendo

dêfinida como psÍte de sua infraestruture lécniqo-adminiírativa, nas 24

(vinte e quatro) hores diâ, por plêntóês. a prêsênça de profiBÊionek da

medicina que rêspondêráo lggalmênte p€la etênçáo ofeÍgcHa à cllentela.

N.Adotar umr identiÍc€Éo especiel (crachá) ê íardamento de boa qualidade

paiá tgdos 6 seus êmpÍggados, assim como, asseguÍar a Eua hequência,

pontualidadê e boâ condúa pÍol5ssiongl.

V. lmplântar imagem corporaliva no HOSPIÍAL DOCENTE ASSISTENCIÀL

CEUA ALIIEIOA LlilÀ E PRONTO ANTEXDIUENTO DE MURIBECA e

nos unifoÍmês dos lrabelhedores, exibindo os loootipos dã Prgfeitura

Municipal de Sáo Fràncisco do Conde - BA, do Minislério da Saúde ê do

SUS.

Vl.ResponsEbilizarc€ inlêgrâlmenle poÍ todos 09 compromigsos ãssumidos

neste @ntráo.

Vll. MenteÍ registÍo atualizado de todos oE atendknentos efetuados no

HOSPITAL OOCENTE ASSISTENCIAL CELI.A ALIEIDÂ UIIA E

PRONTO ANTENDIUEMÍO DE MURIBECA, disponíblltsando a qualqueÍ

momento à CONTRATANTE e âuditorias do SUS, as fichas e prontuários

da cliêntêle, assbn como todoB os demai! documêntos quo somprcvem a

Ptid. d. r5

.t
i,l
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corÍliebilidade e segurança dos seMços prostadG-

Vlll. Âpresentar à GONTRÂTANTE, na Íorma prevista no Presente conlrato,

as prestegõe6 de oontas dos etcndimenlos dâs metes e dâ úilizaçáo do6

Í€cursos ÍlnanceÍos.

lx.Nos casos dê prestaÉo dg serviços têrc€irizâdos de manutenÇáo de

equipamer os e de infÍaestrutura (geredoí, centreis de gases, dentÍe

oulros) e ainda de serviÇos médico-hospitalares, fica a CONTRATADA

OBRIGAOA a celêbier esles coííratos qr empresas preÍerenclalmente

autorizadas pelo Íabric€nb, disponibilizando â CONÍRÁT NTÉ cópla dê

todos os conratos com atestado que comp.ovê a condiÉo do aúoízádâ

do5 trÍcei.izado3.

X, AÍcaÍ Çôm tgdo ê qualquer deng ou preJuÍzo de quâhuer natureza causacÍo

ao CONTR TANTE e,/ou tercairos, por sua culpa ou dolo, ou em

cgnsequência de erÍos. impeÍícia própÍiâ ou dE auxiliares que estoJem sob

sua Íasponsabildade, nos termos do qug prgvé os arligos 186 e 927 do

Código Cúil, (Lri n" 4320/02).

Xl.Ressarcir o equivâlênte a todos os danos decorÍent6 de peralisação ou

interrupção dos seMços @ntralados que ocorrsíom êm desâcordo com as

cláusulas que regulam esse ingtrumento e com ã lggislaÉo ap[cável,

exceto quando islo ocoíer poí exigência do CONTRÂTANTE ou ainda por

caso íortulto ou ÍgÍça maior, circunstÂncias que dêverão ser @municadas

no prazo máximo do 48 (quarenta 6 oito) hoías, êm caráte( dê uígência,

após a lua ocoíênciâ.

Xll, Re$arcir Bs desp€§ss consideradas il€gltlma8 e/ou náo comprovadas.

Xlli. Consolidar a imaEem do HOSPITÂI- DOCENTE ASSISTÉNCIAL CELIA

ALMEIDA LIMA E PRONTO ANTÊNDIMENTO DE MURIBECA como

Entidadê pÍestadoÍs de s€rviços públicos, da redê assistêncial dg Sistema

Único d9 Saúd€ - SUS, co.nprometido com aua missáo de alender às

necessidades teraÉdicas dos pecienteg, primando pelâ mêlhorie nã t. i
qualidado da aBsistêncie. .. \1t-.

XlV. Mantêr sm edequadas condições de higienê e conservaÉo a" aorg2.'*l-'i n[
íisicãs e insielaçóÊE do HOSPITA! DOCENTE ASIiISTENCIAL 

"aa^ 
" I

AI-HEIDA LI A E PRONTO ANTENDIIEI{TO DE I'URIBECÀ .
XV. 'Prestgr ss3istêncie técnica e manutenÉo preventive e coÍetiva de

íorma cDntlnua aos equipsmeôtos e inBtalaçõ€r hidráulicás, gtét icás e de

gases em gêral.

U
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XVI. Oêvolver à CONÍRATANTE, apôE término do conlrato, toda área.

equipamerÍoE, iníalaçaês e utensllios em peíeitas condiÉês de uso. os

bens deveráo ser Écebldos por um preposto designádo pela

CONTRATADA, devidamenle Inventariados quando da a66inatura do

conkelo e, de Íorma idêntica, deverão 6er devolvidos à CONTRATANTE,

na oportunidade do seu en@íam€nto, poÍ qualquêr motivo, inclusive

aquêles lncorporados postoriormente no transcoÍer do conlrato.

XVll. lmplantâr protocolos médicos. de enfermagem, admini§tÍativoB, de

alcndimentos e movimenlaçào de paclentes.

Xvlll. Por rezôês dê planejamênto das atividades assi§tenciais deverá dlrpor

da iníoÍmaçáo opoíuna Êobre o local de rssidáncia dgs pacientes

âtsndidos ou qur Íhe sejam reÍerencjados par-a atendimento, registGndo

minlmamshtê, a d€fniÉo do municÍpio de Íesidência dos mesmos.

XIL Em relaÉo âos direitos dos pacientcs, a COI{TRAÍADA obíiga-se a.

ã, Mantcr scmprÊ atualÊado o píontuário mâJico dos paciêntos e o a.guivo

mádico considsrando os prazos previstos em lei;

b. Não utilizaÍ nem parmitir que terceiros utilizem o paciente para Ílns de

exp€ÍimentEçáo;

c. Justilicar ao paciente ou ao seu rspíesentante. poÍ escrito, as razôes

técoicas alegadas quando da decisâo da nâo GalízaÉo de qualquer ato

proÍissignal pcvisto neste Contratoi

d. PermitiÍ a visila áo paciênte intemado, diariâmente, respeúando-se a

rotina do serviço, por periodo mínimo de 02 {duas) horas;

e. Esclerecôr sos pâcientes 3obrc seuE diÍeitgs € as6uôtos perlinentes aos

§erviçoE oíêrecldos;

Í. Respeitar a decisáo do paciente ao cons€ntir ou recJsar presiaçâo de

seNiços de saúd€, salvo nos casos de iminente pengo dê vlda ou

obrlgeÉo lêgal;

g, GarandÍ e confidencialidade dos dâdos ê inÍorínaÉes relativas aos

pacientês:

h. À§o€gurar so8 pacienlec o direito de sêÍem essisudos roligiosa 6 
,"lfi|")-'espirilualmentê por minislro ds qualquer qjto religioso; \" ._- 

\i. Nas intemaçóes de crianç€s, adolesc€ntês, geslantes, puérperas e idosos

Êssêgurer E pros€nça de um acompanhantô, êm tempg integÍal no \

Hogpital, co.n dirêito â alojamento e atimentaçáo:

j. FomscÉr eo paciente, por ocasiáo de sua slta hospitalar, .elaló.io

Êldiru É d. ra

!'I
,Lt'4
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cirÇunstandado do atendimento que lhê íoi p.egtado' denominado

'INFORME DE ALTA HOSPITAIáR". do quat devEm constaÍ, no mlnimo,

os seguint6s dados:

i. Nome do pacionte;

ii. Nome do Hospital;

iii. Localizaçáo do Hospital (enderêço, municipio. ê8tado)i

iv Motivo da interneçáo (ClD-10);

v. Data de admissâo e deta da altâ;

vi. PaocÊdimerdos r€alizâdos e tiPo de óítesê, prólese e/ou

mâtêriãis êmpregados, quendo Íor o caso,

vli. Diagnóstico píincipal de alta e diagnósticls sêdJndátios de âlta

(clD 10).

k. A CONTRÂTADÂ deverá, quando do íomeqjíEnlo do lríorme de Àta

Ho6pitalar, colhor a essinaturâ do paciente, ou de srus represêntantrs

legais, na s€gunda üa do documenlo, que deveÉ ser arquivado no

prontuário do pacênte, confoÍmê a legislaÉo ügêntg.

j. À CONTRATADA doverá, quando for o ceso, rof,eÉndar o pacicíltê. aÉs I
alla, pare outos s€MÇos da rede. objetivando e conünuidade do cuidado

ê, consequentemente, a lntegÍBlidadê da assistência.

U. lncenlivar o uso aeguro de medicamentos tanto ao pacienta intemado

como ambslatorlal, píocedendo á nolillcaÉo de suspeita dô reaçóe6

adversas, através dos formulários e sistemátices de SECRÉTARIA

rrruNrcrpAL DE sAúDE DE sÂo FRÂNctsco Do coNDE - BA.

XXl. lmplenter um modelo noímatizado de posquisa de satisÍação És-
atendrmento, previamerite âprovádo p€la SECRETARIÀ tluNlClPÂL DE

SAÚDE DE SÂO FRANCISCO DO CO'{DE - BA. dêsde o inicio das

atividadê6 pGvlatas neste Contrato.

XXll. Realizar a l€ilure, análisê e âdoçáo de mcdidas de melhoria, no píezo

máxímo de 30 dias úteis, em relaÉo às sugest6es, às quelxas e às

raclameçóes que rEceber através da aplicaçáo de pegquisa de sâtisíEÉo

dos usuários, vbândo a qualidade no stendimonlo;

Xxlll. Os relatóÍios pÍoduzjdos sobre êssa6 atividadÊs dgveÉo ser

arquivsdos para 86r obj€to de evaliaçáo em visita têcnica rêalizâda pela

COiITRATÂNTE

XXÍV, ldentmcar Euas c€rêncies em matérie diagnósüca ey'ou terapêúice que

justiíican a necsssidade de encâminhameolo a oúros serviços de saúd6,

dx
I

'iil'
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APTESENTANdO à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DÉ SÃO

FRANCISCO DO CONOE - BÀ mensalmente, relatório mensâl dos

encaminhamgntos OÇOÍÍidoS_

XXV, Não adotar nenhumâ medida unilateral de mudanças na cãrteira de

sêrviçls nem nos Íluxos de atenÉo consolidados, pa.a média

complexidadê, nem na eslrutura risicá do HOSPITAL DoCENTÉ

ASSISTENCIAL CELIA AL EIDA LIMA E PRONTO ANTENDIMENTO

DE MURIBECA, sem préyias soliciteçáo e âprovaÉo da SECRETARIA

uuHrctpaL oe seúDE DE sÃo FRANclsco oo coNDE - BA.

XXVI. Alc€nçar os índices dê prodúividad6 ê quâlldede delinidos no TER O

og nEfÉRÊNCtl anexo deste conlÍalo.

)(,xvll. Acompânhâr e monitorar o t6mpo de espeÍa dos pecientes,

d6finido pelas diÍerentes Ustas de Espera d. lntemaçáo ê Cirurgia EletNa,

ênüando relâtório mensal à SECREÍARIA UNICIPAL DE SAÚDE oÉ

sÃo FRANcrsco Do col{DE . BÂ.

)LYVlll. ManleÍ mcnsahBnte atualizado o Sistema de lÍúoÍmaÉes

Hospilalares (SIH-SUS) e o Sistêma de lnfoÍmaçÕes Ànbulatoriais (SlA-

sus).

XXIX. Em se lratando de serviço de hospitalizaçáo, possuir € menter em pleno

funcionamcrto, no mlnimo, âs seguintes Comirsóes Cllnicas s grupos de

lrâbalho:

a. Comissão Interna de Prevenção dê Acidênte8 dê Trsbalho-CIPA:

b. comissão de Controle da lníecÉo Hospitalar - CCIHI

c. Comissâo de AvalieÇào e Revisáo de Prontuáios do pacbnte;

d. Comlssáo d€ AvaliaÉg e Rêvrsáo dê Óbitos;

e. ComiEsão de Ética;

í. Núcleo Qualidade,

9. Comissáo de Farmácia e Terapêutica.

XXX. Para r€Elizar os serviços de regulaÉo, a CONTRATADÁ devêrá:

a. Destinaí 6ala pal.â r6gulaqáo, com no minlmo 0í computãdor, intemet, ..-
impresso.a, ap6relho de Íax, telefone e r6cur§os humanos parà?

funcionBmerúo nas 24 horas:

b. Rêc.b!r, nâs 24 horasL diaE da sernana, pacienteg p€re intemaÉo

hospltalai

c. Aderir ao sistrma dô .egulaçáo do municipio e do Estado dã Bahia parâ

atendimenlo da ProgramaÉo Pacluada lntggrâda de acordo Çom as _.,

rrF{ r a. rs/ '''.i
' hv
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cotas pÍeviãmentê estabelecidas;

d. Dispooibilizar mensâlmente a agcnda dos §erviÇos conbatuallzadog eo

Gestor Municipal;

6. oíicielizâr ao Gestor Municrpal semenalmênte as veges disponibilizadas

e náo úilEadas pêlo municÍpio;

í. Uülizar todos os protocolos de reguleção do acêsso aprovados pelâ

Sêcretaria Municipal de Saúde;

g lmplantar no Pronto Atêndimento o Acolhlm€nto com ClessiÍicâÇáo de

Risco;

h. Estabêlêcêr que o pacientê só seÉ refeí€nciado parâ oulra unidade na

ausêrlcia ou insuíiciência do serviço, explicitandg o moilvo de recusa na

íicha de contrâ refêrencia ou Em relatóÍio.

. Egtabêlêcar e executar os plano§, pÍogramas e sistemas constentes de suâ

proposte técnics por ocásião da seleÉo. integrálmente. cujo conteúdo está

reproduzjdo no ÂNEXO.

l. Movimentar os ReqJrsos Finânoeiros TÍan6ÍeÍidos pelo Municlpio de São

Francisco do Conde - BA, á execuçáo do objeto do CONTRATO DE

GESTÃO êm conla bancária sspecifica e exclusiva, ab€rta om insliluiÉo

bancéria oÍiciâ|, vlnculeda ao coMTRATo DE GESTÃO i HOSPIÍAL

DOCENTE ASSISTENCI,AL CELIA ALMEIDA LlLrA, de modo a que os

Íec rsqs tÍansíêridos não sejam coníundidos com os recu[tos próprios da

OrgenizaÉo Social, obseNando que:

a. Todos os pagamentos deverão 3êr realizados exclusivamente

mediante cheque nominativo, ordem báncária ê/ou TrãnsfeÍência

Eletrônlca Dispo.llvel ífED), em que,ique regist.ade a destinaÉo

do vslor e idenú{icaÉo do respectivo c.edor ou b€neficiário, náo

sendo permitido sequê êm esÉcie d6 qualquer valor.

XXXlll. Contratar p€ssoal para a execução do objeto do presents CONÍRÂTO OE

GESTÃO exclusivameríe por meio dc procEsso seletivo, com a

observância aos principios da legalidade, da imp€ssoâlidade, de

I publicidadê, da moralidadc ô de isonomla, previstos no artigo 37 da

ConstituiÉo F€d6ral. ,i
P(XXlV.Píomoyer e ehboraÉo do PPRA - Píograma dê PrevrnÉes de Riscos

Ambientais e o PCMSO - Programâ dê Controla Mêdico de Saúde

Ocupacional.

XXV. Promover e êlaboraÉo, até o primeiro trimBtÍe de vigência deste clnhato.
pt iÉrd.t !,)
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do MAPA DE RISCO, bam como o projeto e a §inálazaÉo das RoTAS DE

FUGA.

XXXvt.Dêsignar párâ ã tunÉo de Direlor Geral (Geslor) do HOSPITAL OOCENÍE

ASSISTENCIAL CELIA AL EIDA LlXlA, profis6ional dê e§colaridadê

superioÍ com coinprovade erperiênciâ na gestáo de seÍviço de SâÚde ou

com especislizaÉo em Âdminist açào Hospitalar.

)(XXVll. Realizar a gestão da unidade, seguindo as diretázqs de Politica

Nacronal do HumanizaÉo do SUS, definldas pelo Ministério dâ Saúd€,

dando ênfase à clinica ampliada.

XXXVlll. Realizar a gestão dos leitos da unidade, lendo em vlsla o

aproveitamGnto mais eftciente e êÍic€z dos mesmos.

XXXIX.Rêalizar açôes que colaborem com a articuleçáo da rrdê de serviços,

objêüvando assegurôr a integralidadê do culdado.

XL. A qualquer aheraÉo na esltuluía da unidade, bom como proÍlssloneis

etuentês. devBÉo 6ar inÍormadc a CONTRATANTE vÉândo manter

atualizâdo mgnsalment€ o CNES (Cadasfo Nacionâl de EElãbêlêcimenlos

de Saúde) daunidad€i

XLl. línplanlãr um Progrâma de Gêrenciamenlo d€ Residuos Sóldos de Saúde

(PGRSS), mantendo-o ahJalizado de àcoÍdo com as noÍmas do CONAi,lA.

3,2 Sáo obdgaçõss da CONTRÂTANTE, além dê oúras prevista6 no presente

instrumenloi

l. Disponibllizâr à CONTRÂTADA adequada eírúura íisica, materiais

pêrmaneÍ Bs, êquipamentos e insFumeítos para a gestão,

opGrãcionelizaçáo 6 êxscliÉo das açóEs e serviços de saúde do

HOSPIÍAL OOCÉNTE ASSISTEI.ICIAL CELIA ALMEIDÀ LIMA,

conÍorme conjunto de plantas arquitetônicás e inventáno patrimonial que

nÊ8te sc inlcgram indep€ndente de transcÍiÉo;

ll. ProveÍ e CONTRÂTADA dos meioE FINANCEIROS necessârios à

exeqrÉo deste @ntrato. conforme pecluâdo entrg as paíes, 6 á

prcgramar. nos exercÍcios subsequentes, os necursos necessários no

oíçamoflto do Municlpio. nos elementos financ€iros especÍÍlcos pere

custeaÍ os sêuB objetivos, de scordo com o sistema de pagamento

previsto;

lll. Elimmar Íatorês Estritivos à Ílexibilidade da açáo administraüva e geÍênciâl
pún. r0d. ü

,,: lii,f
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da COHTRÂTADÂ com vistas e propiciaÍ condiçóos pâra o alcânc€ de

seus obielivos, as§éguÍando_lhe e necessária autonomie administrativa,

deôtro dos limit6s estab€lêcidos por este instrumento de confato;

ÍV. Prestâr esclarêclmerÍos e inÍoímações à CONTRATADA' que visem

orientá-la na coíÍeta prestaçáo dos geÍviçgs pacluados, samp.e qug

solicitedo, dinmihdo as que6tóes omissas n93te instrumento assim como

lhs da. ciência de qualquer slteraçáo no pEsente ContÍatg;

'V. Desenvolver controle e avaliaçáo p€riódicq da Unidade, com gêrâÉo dê

relatório (s), alraGs de uma coMlssÁo DE FISCALIZAÇÀO É

ACOMPANHAMENTO constituldá por ato do SêcÍelário Municipal da

Saúdê, obgeívando'in laco' o desenvolvimento des atividades de

assiElência à dirôtela - alvo de alenção do HOSPITAL DOCENTE

ÂSSISTENCIAL CELIa aLMEIDA Llf,lA. inspecionando documenlos ou

qualquer oubo paocedimeíÍo ôecessário pará a vrriÍicáÉo de 3ua

pedinência.

CúUSULA OUARTA - DA CÂPTAçÀO DE RECURSOS

4.1 Os reÇursos llnanceiros para a execuÉo do objeto do CoNTRATO DE GESTAO

pela OrgenizaÉo Sociel sêráo obtidos mêdiantê transferências provcniêntes do Poder

PúUico. doaçóes e contsibuições de Entidades nacioneis e estrângeiras, rêndimentos

das aplicaÉes financeiras dos recursos poslos sob à gestáo da OrganizaÉo Social.

4.2 É cxpre8samentc pÍoibida a celebraÉo pela CONTRÁTÂDA, dê contrâtos de

cesôáo Ílduciária de c.óditos oriundos da exêcução dê8tê conFato, em gualquêr

hipótgse, ou e ünqJlaÉo de recêbiveis para o pagamêrúo de contratos de

llnenciamentg evenlualmente cêlebÍado6 pela fi esma.

cLiusutl ourr,tÍl - Dos REPASsES FrNANcErRos

nno de referência, paÍte integEnle deste instrumento

5-1 Pela execuÉo do objêto do presente avença, s CONTRÂTANTE repâssará â .*l.t:
CONTRATADA, no pnazo r condiçôes constentes dêste instrumenio, a importância 

.. 
"'-e 

jla
global estimâda em RS2il.591 . í 04.59 (üntê e quatro mllh6€e quinhentos e noventab?''ro I

I
um mil cento e quatro rsais e cinqu€nta e nove c€nlavos) para fins dê cumprimênto do I

A
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Os recursos dêgtinados a cobnr e execuÉo do presente CONTRATO DE

pfÀOseráo emp€nhados globalments e Gpassâdos pôla SEcRETARIa

llclPAL oE SAÚDE. mgnsalrnente cle acoÍdo com o cronogralma dê desêmbolso

/rslo nesie contrato. no tópico sobre CONDIÇÓES DE REPASSE.

5.3

.,J
,oi

A geslão do HOSPITAL DOCENTE ASSISTENCIAL CELIA ALMEIDA

fApoderá 
contar com recuÍso financeiro âdicional. mediant6 TeÍmo Adaivo, de ãté

b do valoÍ global do contrato, já pÍevisto em planilha orçamentária, pere realEaçáo

de

de

pliação e reÍorma de iníraesúríura, obras e âquisiçáo dê equipamentos em caso

devÊo à trcíologla obgoleta ou poÍ ampliaçào ê modêínizâÉo dê

ç.3

5.3 I O íeÇurso financelro que fata o item enterior seÉ liberado após análise e

a da especiÍcaÉo ou pro.i€to âpreslntado pela CONTRATADA à

c TRÁTANTE.

5.4 os resJrsoa Í€paasâdos à CONTRÂTADÂ. náo utrlizados de imediâto, deverão ser

s em apliceÉes financeiÍâs, e os resultados revertidos, cxclusivemente. aos

o iVOS dESIE CONTRÂTO DEGESTÃO

c usuLA sExr^ - DA DoraçÃo oRçamENTÁRn

6.1 as despesas para o pagârnenlo d€stê contreto corÍeÉo por @í a dos recursos da

çáo OÍçamentáríe, no exercic.io de 20í7, a seguiÍ especiÍicâda:

UN E oRça[ENTÁRtA:06.30 - FUNDo MUNtctpAL DE SAUDE

PR ETO/ÂTIVIDADE:6019 -GESTÁO OAS AÇÕES DO HGSPITAT MUNICIPAL

E illENÍO DE OÊSPESA:

39 ourRos sERVrços oE TERCEtRos . pEssoA JURlDrcA. l#
., itrl,''rl'

34 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR, DE CONTRÂTOS DE TERCIRO

FO TE: 02.

6.2

de

anle apostilamento, a dotaÉo oÍçámêntária de 2017 s€É atuãlizada psre íins

ção no refeÍüo gxercicio íinancêiro

i'\
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cLÁusuLA sÉTrMA - oas coNDtçÔEs DE RÉPAssE

7.'1 Os repasses à CONTRÂTADÂ sêráo eÍetivados mensalmêntê, em conla corÍenlê

especlfica aberta pare eBte contralo, mediante a liberaçáo dê 12 (dqz€) percelas

mensais, cujo valoí corÍespônde a um valôÍ fto (80% do orçãmento mensãl)' e um

valo. coÍrespôndênte à p9Ítê variável do contÍato (20% do orçamento mênsal)

7.2 A perte v-ariávêlé vinculada à ãvaliaÉo trimestraldo§ indicâdores de desempenho

quâlitalivo e quantiüativo, conÍorme suâ veloraÉo eslabelecida no ANEXO TÉCNICO

&ste CONTRÁTO DE GESTÃO.

7.3 O rÊpâ9sê m€nsal lem vãlor esúmado de R$ 2.049.258,72 (dois milhôe§, quarenta

e nove mll. duzentos e oinqúenla e oito rêais e set€nta ! dois c€ntavos) e seÉ

efetivado até o 5o dia úlll do mê§, sendo a primeiE 6 a segunda parcela

correspondente a 100% do valor eslimado e es dêmais patc€las medtante a

apreseÍüaÉo da P.estaÉo dê Contas da primeira parcela e assim suc€ssrvamônte.

7.3.1 As melas contratuais serão avaliadas trimgstFalmante (paÍte vaÍÉvel), na forma

ãjustada no ANEXO deste CONTRATO DE GESTÃO, ê êm ceso de não

cumprimEnto será eÍetuado o desconto comp€tÍvel ao valor, por c€dâ mês de

descumpÍimento coírfoíme se apresente êm quadro abaxo:

i

tiid\'

t

{

,u

ATIVIDADE REÁLIZÂDA VALOR A PAGAR (Rt)

s

oe
t!ltI

oe
I
ÉoF
J
fo
=

Acima do volumê estrbêlecido 100Yo do orçam€nto pacluado Íxo
Entre 95% ê 100% do volume
estabel6cido

'l0O% do orçamenlo pactuado fixo

EntÍe 90ôÁ c 94,99% do volume
estab€lecido

DiminurÉo de 3% do orçamenlo
pactuado Íixo

Entre 85oÁ ê 89,99 do volums
estabel€cido

Diminuiçao de 60Á do orç€menlo
pac{uado Íixo

Entre 80% e 84,99% do volume
estab6l€cldo

Dimlnulçáo de 9% do orç€mento
pâctuado fxo

Enb€ 75% ê 79,99% do wlume
êstabelecido

DiminuiÍáo d€ 12% do orçamento
pacluado Íxo :1

Entre 70% e 74,99% do volume
estabêlecidg

DiminuiÉo de 15% do orçamedto
pactuado lixo

Enhe 65% ê 69,99% do volume
estabglecldo

Oiminulçáo dB 18% do orÇamento
paÇ,tuado íixo

Entre 60% e 64,99% do volume
esteb€lêcido

Diminuição de 21% do orÇámento
pacluado Íixo

Entr€ 50% e 59,99% do volume DiminuiÉo de 24% do orçamento

cERTtFtcAÇÁo DtctrAL: ywz\ /DocBzrosTLMtMLoToA
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Entrê 40% e 49,99% do volume
estabelecido

Diminulçào de 30% do oíçamento
pacluâdo fixo

do orçemenloDiminuiÉo de 40%
paGluado Íxo

Entre 30oÁ ê 39,99% do volume
estabelecido

GlosaMenor do que 29,99%
100% dg orçãmento pactuado ÍixoAcima do volume estãbelecido

100% do orçamento pacluado ílxoEntre 95% e 100oÁ do volume
estabelecldo

Diminulçáo de 3% do orçamento
pactuado fixo

Entíê 900Á e 94,99Yo do volume
estabelecrdo

Diminuiçáo de 6% do oÍÇâmento
pactuado Íxo

Entre 85% e 99.99% do volume
estabelocido

DiminuiÉo de 9% do oÍçamento
pectuedo fixo

Entr€ 80% e 84,99% do volume
cstebebcido

DiminuiÉo de 12% do orçamento
pacluado fixo

Entre 75% e 79,99% do volums
estábelecido
Entrc 70% e 74.9YÁ do volume
estabelecido

Diminuiçáo de 15% do orçamento
paduado íixo

Entrê 65% ê 69,996Í do volume
rstabêlecido

DiminuiÉo de '18% do orçámenlo
,actuado fixo

Enlre 60% e 84,99% do volume
estabelecido

Diminulçáo dê 21% do orçemento
pectuedo Íxo

EntÍe 50% e 59,99% do volume
estabelecido

DiminuiÉo de 24o/o do orçamento
pãctuado Íixo

Menor do que 50% Pagamento poí pÍodr.Jçáo

Enke 40% ê 49,99% do volume
estâbêlecido

Dimjnuição de 30% do orçamento
pactuado tiro

Énlre 30oÁ e 39,990Á do volume
estâbelêcido

OiminuiÉo de 40% do orçamento
pactuado Íixo

s

!
E

ô.

Ig

b
t>
z
É
UJF

=

Menoí do que 29,99% Glosâ

Acima dg volume estabelecido '100% do orçsmento pecluâdo lixo
Entrê 95% s 100% do volume
êÊlâbôlêcido 100% do orFmento pacürado Íuo

Entre 90% e 94,99% do volume
estabe16cido

DiminuiÉo de 3% do oÍçamento
pacluado lixo

Enlre 85% e 89,990Á do volumê
eslabelecido

Diminuiçáo de 6% do orçamento
paÇtuado fixo

Enlrê 80oÁ e 84,99% do volume
estabelêÇido

Diminuição de 9% do orçamento
pectuado lixo

Entre 75% e 79,99% do volume
eslabelecido

Diminuigáo de 12oÂ do oÍçameÍío
pactuado Íxo

Enke 70% ê 74.99% do volume
c6tabêlêcido

OiminuiÉo de í596 do orgamentq
pactuado fixo

Entre 65% s 69,99% do volumÊ
estabelêcido

Dlmhulçáo de 18% do orçâm6nto
pacluãdo fixo

Entre 60% e Ê4,99% do volume
estabelecido

Dimínúção dê 21% do orçámento
pacluado Íxo

*

tl

E!
t
oê

É
=É.
IJ

Entre 50% e 59,99% do volume
gslabêlecido

DiminuiÉo de 24'h do oíçamento
pacluado íixo

.q
F-qg
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estiabelêcido pacluado fixo

.Ll

[I
t

tl I
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DimlnuiÉo dê 30% do oíÇãmenlo
pactuado fixo

Enke 40% e 49,9$Á do volume
estebelecido

DiminuiÉo dâ 40% do orçamenlo
pacluado íixo

Enlre 30% e 39,99 do volume
estabelecido

GlosaMenor do que 29,99%

Acime do volume estâb€locido 100% do orçamento pactuado íixo

Entrê 950Á e 100% do volumê
estâbelecido

Í00% do orç€msnto paqtuado firo

EntÍe 90% ê 94,99% do volume
estabelscido

DiminuiÉo dê 3% do oÍçêmenlo
pacluado fixo

EntG 85% e 89,990Á do volume
estabelecido

Oimlnuiçáo de 6% do oíçâmento
paçluado ílxo

EnEe 80oÁ e &4.99% do volume
estrabeleddo

Diminuição de 9% do oíçamento
paduado Íxo

Enúe 75% ê 79,99% do volum8
êstabelecido

DiminuiÉo da 12oÂ do orÇemêrio
paduado Írxo

Enlre 70% e 74,99% do volume
estebelêcido

Diminuiçáo dê 15% do orçâmento
pacluâdo fixo

EnbE 65% e 69,99% do volume
estabelscido

DiminuiÉo d€ 16% do orçamento
pactuado fiÍo

EntÍE 60% e ô4,99% do vqlume
estabelecido

DiminuiÉo de 21o,/. do orç€menlo
pacluedo fixo

Entre 50% e 59,99% do volume
estabelecido

Diminuiçáo de 24% do orçamento
pectuedo fixo

Mênor do que m% Pagamento por produÉo
Entre 40% e 49,99% do volume
estabôlecido

Diminuiçáo dê 30% do oÍçâmenlo
pacluado fixo

Entre 30% ê 39,9996 do volume
estebelecido

DiminuiÉo d€ 40% do orçamenlo
pactuado fixo

x

E
à
CI

o
l-
oz
o
o

=lrlrc

IJ,Jo
o
J

z
u

ê
ll
c
cc
À

Menoí do que 29,99% Glosa

ESÍADO DA BAHIA
pREFErruRÀ uNrcrpAl DE sÃo FRÂrctsco Do coNDÉ

Mcnor do que 50% menlo por píoduÉo

As eles qualitáva6 serão âvaliedas dê acordo com o Anexo I do presente contrâto.

7.4 A9 parcêlas de valor variável seráo pegas mensalmente, juntg com a perte fixa, e

os ntuaiE ajusles llnancÊircs a menor. decorent€s da avaliaçáo do desemp€nho,

.ealizados no mês subsequentc ao trimestre avaliado

7

d

Os valor6s d€ ajuste Ílnanceiro citado no item anlerior s€rãg apuEdos na Íorma tno ANEXO, que intêgÍa o presente instrumento
,.2

7.6 indicadores do último trimesue do contrato setão aveliedos no úllimo mês do

1,1
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7.7 A CONTRATANTE, no processo oe acompanhamento e supervisáo deste

cantrato, podêÉ recomêndar a atteraçáo de valorss, quê implicãrá na revisão des

metas pacluades, ou recomcndâr revisáo das mête3, o quc implicará na 6lt6ração do

valo. global paduado, tendo como base o custo relãúvo, desdo qus devideínênte

juslific€da e aceita pelas partes, de comum acordo, devendo, nestes casos, serem

celebrados Termos Aditryos.

7.8 Havendo atasos nos desembolsos previstos no cronograma estabelecido pela

CONTRATANTE, a CONTRATADÂ poderá realizar adienlamentos com recuísos

pÉprios à conta bancária iodiÇada paÉ rôcebimento dos pagamefltos mensâis, tendo

reconheÇido as despêsas eíetivadas, desde que em montente igual ou jnferior aos

valorês ainda náo desembol6ados qug eslêjam previstos nestê corúato.

cúusuLA olrAvA . Dos REcuRsos HUMANoS

8.1 A CONTRÂTADA contÍalaá pessoal para a.xlcuçáo de suss atividedes, sendo

de sua iÍteúa í€sponsabilidads os cncergos trabolhistas, pr€vldenciários, ,iscais.

comerciais e sêdrritáÍioE, resultartes de execuÉo do objelo do proserte CONTRÂTO

DE GESTÃo.

8.2. O limitê ê critério úilizado pera es despesas com remuneração de vantagem dos

pÍoíissioflais deveráo estar de acordo com o preço de merc€do de cada rsgião, e a

localizaÇáo de unidade.

8.3 Os gervidorê! públiqos municipais de c€rgo eÍetivo, ou os contrâtado§

temporariamente, que estivêrem vrnculados ao seíviço EansíêÍido, poderáo ser

colocados à dispoEiçáo para têrem êxercicio ne Oílanização Social, mediante a sua

aquieséncia e âto do PreÍeito Municipal.

8.4. O yalor pago polo Pqdêr Público, a título dê remunêreçãoe 
".(a',11.,\l

contribujçâoprevidênciána do servidoÍ colocado à disposiÉo dâ Organizaçáo Sdat,'- trr

deverá seÉ abatido do valor considerado na planilha de estimativa dê custos, incluida

na proposta de preços apÍes6ntadâ pela CoNTRATADA durantc a licitaÉo.

't
JA

I
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cúusuLA NoNA

RE§ULTAOOS

oo ACoMPANHAMENTo E oA AVALhÇÃo DE

9.1 A CONTRÂTANTE, através da Comissão dê Fiscâlizeçáo e Acompanhamento do

coNÍRÂTO DE GESTÃo, é responsável pela supeÍvisáo, fiscâlizâÉo e evalraÉo

deste CONTRATO DE GESTÂO, ê êmiúrá relatório técílco sobre o cumpÍimento das

cláu6ulas conlrâtuais e das metes pactuadas, bem como sobre a economicidade no

desenvolvimenlo das respectivas atividades/serviços.

9.2 A CONTRATANTE tecá o acompanhamento especlíico da Conlroladoria GeÍal do

Muiricípio, no que rEsp€ita à rogularidade da realizaÉo das despesas e das

pÍestàçãcs de contEs financêira3 c orçámentárias.

9.3r4 Comissáo de Fiscalizaçào e AcompanhameÍrto do CONTRATO DE GEsTÃo

enceminherá trimggtralmente, o relalório técnico sobê o cumpÍimonto das cláusulâs

conkatuaiE e das metas pacluadas ao Gêstor do Fundo Municipal de Saúde. ão

órgáo deliberativo da CONTRÂTAOA e â Secrelada Exocutiva do Conselho de

GêEUlo das OÍganizaçóes Sociais, até o úlümo dia do mês Eub€6quente ao

ence.ramento d6 cada trimeslre do oxeícicio financeiro.

9.4 Os Íesultados elcánçâdos deve.ão ser objeto8 dê análise criteÍiosâ pele

Seéretâria de Saúde. que procader á às coneçóês e encãminhamentos que

ev6ntualmente se feçam n€cessários para gârantir a plêna ofiécia do instrumento.

9.5 Será elaborada, âo Ínel de cade Exerclcio íinânceiro, e Çlnsolrdação dos

relatórios lécnicos trlmestrais, d€vendo a CONTRATANTE encâminhá-lo no pÍazo

máximo dê 30 dia3, acompânhadg de seu parecêr conclusivo, ao Tribunal de Conlas

dos Municipios do EÊtado da Bahia.

9.6 A CONTRATADA será avaliada quanto ao aprimô.âmento da gestáo na execuÉo

deste contrato , com basê em metodologiâ especÍtic€ apÍesentâda na Propostr Técnica \"
deC TADA.

I

il,li
I iltr '
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c SULA DECI A - DO PRÁzO

10 O prezo de vigénciâ do CONTRÂTO DE GESTÃO será dê 12 (doze meses)

p gáveis por iguais e sucessivos peílodos, tendo por teÍmo inicial a dala d6

sua assinatura ou emissáo da Ordem de Pagamento

CL.,/[usur-l oÉcrul parMErRÁ - DÁ REvrsÃo, REPAcTuAçÃo E REAJUSTE.

1í I tta tripótese de comprorrado o desequilibrio econômico-Íinanceiro do contrato,
L

I inüabilize a sua boa execução nas condiÉ€s inicislmente pactuadâs, a

IIRATANTE, obriga-6c a ropassar A CONTRATADA, outros recursos

Fignado3 no orçam€nto munidpal, deslinados a garântir a capacitaÉo operacional

HOSPITAL DOCEMÍE ASSISTENCIAL CELIA ALiIEIDA UIIÀ E PRONTO

ENDIiIEiITO DE IIURIBECA, para íins dê orrnprimento das metás, mediãntê

lrs justiÍicativa por êEcrilo, que cor eÉ â dcclaraÉo de interesse de ambas as

les e deveé ser âutorizado pelo Sêcretário dê Saúde,

ou,
co

".',]
do

^lprél

pr,l

,rl
oal

I A comprovaÉo. a que s€ refeíe o'caput" desla cláusula, dêveÉ seí íeita atíavés

rprelcnlaçáo dos demonstíativos de custos da operacionalizaÉo da ljnidade, cuio

lhe fora permiüdg, além daqueles Íelativos à r8ceita auÍeÍida em decorrêncra de

o firmado com o SUS

'tL

me

Este CONTRATO DE GESTÃO podêíá seí alleÍado, paÍciâl ou totalmente,

anb a consecução dÊ pÍocesso admlnlstrativo especifico para esle Ílm onde

co as dBclarações ds interesse de ambas as paíles e deverá ser autorizado

pel Secretário Municipal da Saúde de Sáo Francisco do Condê

1',l Qualquer alteraÉo ou modificaÉo das condiçóes lniciais do aju8te, decorrentes

de má gêstào, culpe e/ou dolo da GONTRATADÂ, veriícáde por oÇasiáo do

en rramsnlo do prâzo inicial do vigéncla prêvisto no'caput'da dáusula décima,

{F{ensejar a não dilaÉo de przo, repactuaÉo ou renovaçáo do prcsêr{êrÍ

co

11 . Em qualquêr hiÉtese é assegurado â COiITRÁTADA Eo contraditório e á

am defesa, nos t€mos da Constituição Fedgral

,l

LI"{
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11.6 - Visando a adequaçáo aos novos preÇo§ praticados no mercado, desde que

solicrtado pelâ CONTRÂTAOA, o valor cgnsignedo n65te Íermo de Contrato, será

repactuado ê íêlrocedêrá até â deta demonslrada do de§equilíbrio, comPetindo á

coNÍRATADA iuotilicar 6 compÍovar a vaÍiaÉo dos cuatos' aprgsêntãndo memória

de célculo e planilhas apropíiadas pâre anâlise e posterior aproveÉo da

CONTRATÂNTE.

11.7 - Havendo altGÍaçóes legais que possibilhem a aplicaÇão de reajustrâmento o

mesmo ocorrêrá anualmenlê, a parlÍr da datâ da proposta aprasenledâ paÍâ este

rnstÍum.nto, com bas€ no lndic€ Geral de Píêço de Mercado (IGPi/UFGV), ou por

oútÍo lndic€ de venha a substitui-lo.

cLÁusuLA DÉct A SEGUNDA - DA pREsraÇÃo DE coNTAs

12.'l A Preteiture Munbipalde São Francisco do conde. m€dienl€ dscreto, constituiá

uma coMlssÃo oE FlscAllzÂÇÂo E ACoMPAN}iAMENTO - CFA, compo§ta por

membros da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, do Fundo MuniciPâl de Saúde -
FMS, com a finalídadê de acompanhar e íiscalizaÍ a execuçáo do CONTRATO DE

GESTÃO deconente do presentr processo de seleÉo cam o 6eguinte escopo:

a) A execuçáo orçsmentáÍiâ e íinanceira, avaliando a consistêncja do plano

llnanceiro aprgsoriado pela oS contratada e a execuÉo efetivâ, além dos

aspeclos da legalidade. legitimidade. razoabllidade. economicidade das

despesas, dentÍe outro3i

b) O alcânce das metas d9 produçâo ê eÍetNkiade dos lndicado.es de

desempênho, com a consequent€ íspêrcussão sobre o repassê da paÍle

vaÍável;

c) E as preslaçóes de contas referentes eos aspectos indrÇados nas letras

anteriores,

12.2 Todas as decisóes, iítêrmêdiáíes ou delinitiras. da CFA, que tenham)

rÊpercussão

devoluÉ68)

contratado.

ÍlnanceiÍ sobre o repassê ou dirêlâmerrte sobre a OS (rBssarcimentos ou

r submetidas ao coríraditório e permitida a amda defesa do

. {.
í.t.' ..

..p.ir-" i-|

t/
I
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12 3. A OS se obriga a preslaí conlas ao CoNTRÂTADO, nos prazos e Íorma adlante

indiradas:

I - Í{ENSALMENTE - Prê6târ contas, mensslmenle, ate o úllimo die do mês

postenor ao que se refenr, dos Íecursos rêpassado! 6 des metas, em prestaÉo

cornpoía dos saguinles documeôlos:

e. Oflcio dê sncaminhamento da pÍestaÉo de clntgs à Comissâo de

FiscâlizaÉo e Acompanhamento do CoNTRATO DE GESTÃO,

iríormando peíodo, parcela e valor;

b. Extrato bancário original das contas @Íentes, de movimenteÉo ê de

aplic€çâo, deüdamente detalhados;

c. Doq.Jmontoô Í3cais, devidamente etesledos P€lo setor compelente.

c6rtificEndo qoe o maleíal Íôi enlÍêEue ou que o sôrviço íoi prestâdo,

reÍerentss às dospesás (notas fiscais, rscibos) em originâ|, na mesma

oídem do extrato bancário. As despesa§ com serviços é obras e

engenharia dewrão ür acompanhadoE, ainda, das mêdiçó€s âssrnâdas

por engenheiro e âtestadas pêlo sêtor compâtente da OS.

d. Demonshativo cípnglógico, na medra ordem do cííato b€ncário,

conlendo nome do crêdor, data, otjeto, vâloí, númôro da nota Íiscal;

e. Demonstrâtivo de Íecâite e de dEspesa, e da execuÉo oÍçamentária e

íinancêira. clnforme modêlo Çonslarte do ANEXO lX de6te contratoi

f, Cópia dê todos 06 conlratos firmedos. sendo obrigâtória a Íormalizaçáo

de inglrumenlo conúatual no caso de despesas contlnuas s nas

hipôlgg€s de contretação de servrços;

g. RelâÉo dos dirigentes do HOSPITAL DOCENTE ASSISTENCIAL

CELIA ALiIEIOA LllrA, vinculados à OS, com a remuneraçào

recebldai

h. Em leparado: cópia dB íolha de pagamento do mês em quêslão; códa

dos comprovantes, d6vidamentê pagos, dos encârgos sociais e

trabelhÉtas (lNSS. FGTS, PIS e outros):

i Em 6ôparado; contas de fomecimênto dê águe, energia elétíica.,â'

têlelonla do mês imediatamente anterior

l. Comprovante dr rBcolhim6nto Cas Íetençô€s ÍsÇaiMibutárias

eÍetuadas nos pagamerÍtos de íomec,edora§ e prestadores de seÍviços,

nâ hipólêse de subslituiÉo kibutárias. mediânte aprssentação das

guia6 devidamentE pagâs;

':

I1,4L
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k. Certidóes negativas dê dóbitos êm íace do INSS € do FGTS:

l. Reletório d€ acompenhamento do alcance das metas de produÇáa e

dos indrcadores dê desemponho, compârando o allimado e o

eÍetivamente rêalizado

m. Rêlatório de toda a p.oduçáo âmbulatorial e hospitalar nos Sistemas

oÍiciais do Ministério da Saúde (Sistema dÊ informaÉo ambulatorial -
SIÂJSUS. Sist6ma de Informaçáo HospitelaÍ - SIH/SL,S, em meio

magnético, para processamento na SecÍeteriâ Municipal de Saúde,

obedeçÊndo ao cronograma oÍiciel (detas acodadas entre O,S. e SMS).

rcrvaçóes:
q Comi63ão de Frscalizaçáo ê Acompanhamênto do CONTRATO DE GESTÃO

lerá rêquerer a apÍossntâçáo de oúros documentos além doB ecime listados;

aso â OS opte poí solicltar à Secrêtaria de Saúdê c seja aúorizada a abertura de

a corente e)draordináÍia, peÍa rêcebimento das verbas de píovisáo ('13.o, terÇo de

ou das verbâs pâÍâ rêscisõês trabalhistas, d€verá junkr à pÍestaçáo de cDntas

los extÍatos bancárioE originais e e rglaÉo de ertradas e saldas, na mesma

dos exkdos e oulros que a Comissão de FiscalizaÉo € AcompanhameDE

EiÊd
kÉ

I

I

2. f vedado o pagamento dê sncaígos moratórios êm razão de atÉ3o de cumprimenlo

de obrigaçóes, cujos yalores dêveráo ser devolvidos à conta do CONTRATO DE

TÁO com recursos própíios da oS;G

íé

sâ

sol ar,

É vedad8 a rcalizaçêo de despesas ilegítimag, sejam aquglas que, me8mo

Éentes com o objeto do CONTRÁTo DE GESTÃO, náo estêjam devjdemeÍrte

píovadas, sEam aqurlas que não 6tejam de acordo çom a naturezã do Íeferido

o, dêvêndo ser dovolüdos, em quahuer das hipóteses. os reêrrsos respêctivos. à

"o,it" 
ao cottÍRATo DE cEsTÃo, com recu.so6 púprios da os,exceto em casos

I

delatrâ8os dos rêpas36s financeiros, previslos na cláusula 7, item 7.3 dêstê

rnslrumeoto;

I

I

4

i .].

."1.$':

latório mênsal de aÇompanhãmento do alcanc€ das metag de pÍodução e dos

res de deBêmpênho s€râo aváliados em separado e feóadog trimesüalmenle,

))
.illl

cERTrFtcAÇÁo DIGITAL: YVVZ\ TDQCBZTOSTLMTMLOTOA

Este ediÉo encontra-se no site: www.saoftanciscodocondê.ba.io.org.bÍ em servidor certiricado lCp-BRASIL



Diário Olicial clrr

HUNICIPIO São Francisco do Conde
QuartaJêiÍe

5 cle Julho de 2017
23-AnoV-No1720

.@.
íó fiiiúü!

II' I(,.E

ESTADO OA EAHIÂ
PREFElruRÂ iruNlclPAL DE sÀo FRANclsco Do coNDE

aplicândo-se a fÔímuta de rêpêrcus$o íinencelra sobíe â paíte vaÍiável dos repasses

pacluados.

cúusuLA oÉcrirA TERcEtRA

TRANSFERIDO

DA TNTERVENÇÃo No sERvlço

13.1 Na hipótese de Íisco quanto á continuidade dos serviçoB de saÚde pre§tados à

pop'llaÉo. o Municlpio pod6rá assumir imediatamente e exeqJçáo dgs serviços que

foram transÍêridas, na forma pÍevrstâ na Lei Municipal n.'456/2016.

cúUSULA DÉcIuA oUARTA - DA RESCISÃO

í 4.1 A íescisão dest6 contrato podeÉ ser €fstivade:

a. por ato unilâteral da CONTRÁTÂNTE na hiÉte§€ de desármpímento, por

paíls dâ CONTRÂTADA. ainda que parcral, das cláusulas que inviabrlizem a

execuÉo de seus objetivos e melas pÍevislas no presente Conlrato.

deconentes do má gestâo, culpe ê/ou dolo;

b. poÍ acordo entse as partes reduzido a lermo, tendo em visla o inteÍesse

público;

c. por ato unilatarâl da CONTRÁTADA na hipóteso de atreGos dos repasses

devidos pôlâ CONTRÂTA TE, cab€ndo à CONTRÁTADA noliÍcãr a

SeqetáÀâ Municipel de Saúde, formalizando a rescisáo e motNando-a

devidamentB, iníormando do frm da prestaÉo dos serviços contrat8dos, s€m

prguÍzo de indenpaÉo a quÊ a CONTRAÍADA Íaçs jus, bem clmo da

obngatoriedadê do Município de Sáo Francisco do cond6 em arcar com os

custos relalivos à dispensa do pessoal contratado pela OÍganizeçào pare

êxecuçáo do objeto deste contÍato:

d poratounilateraldaCONTRATADA,nahipótesedêcomprovadodesequillbrio

econômico-financeiro docoírtrato,quehviabilizeocumpíimcntodasmetas

eslabelecidas noPlgnooperacioôal, semquetenhahsvidoerepacluaçâoda,.{

avençs, obsaÍvado o dispoío no item 13.4 dêsta cláusula. ',?1'..-+

14.2 Venficâda uma das hipóteses previstas nas alineâg a ê b deslâ cláusuls, o Poder

providenciaÉ a imediâtâ revogeÉo do DecÍsto de concessáo de uso dos

bens públicos, a @sseção dos afastramentos dos sêrvldores públicos Çolocãdos â

di8poslÉo da OrgenizaÉo, náo cabeôdo à ÉôHâde de direito Íyivadg sem ílns

:'-.
À),

i,

,.J

!1

!14
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lucrativos direito a qualquer indenizaÉo

14.3 Em caso de rescisáo unilâtÊrel por parte da CONTRATANTE, quê não decorÍe dê

má gestáo, culpa ou dolo da CONTRATADA, e SecÍetaria de Sâüde aícâÉ com os

custos relalivos á dispense do pê*soal cpntraledo pela CONÍRATANTE para

exedlÉo do objêto dêgle conbÊto, ind6pendenlemente de indenizaçáo ã que a

CONTRATÂDA Íaçâ Jus.

14,4 A comprovaÉo a que se reÍere a alinea d deste cláusula daÍ€e'á mediante

reâlizaçào de auditgÍa. que ficará a oargo da CONTRÃTÂOA, dev6ndo demonstrâ.

desequilibío entre os custos havidos com a opeGcionalizaçáo de Unidad€, ã rêceita

por ela aderida, desda qU3 atestada pela CONTRÂTANÍE.

tlis e coltrnlrloa teé o prazo máximo dê 60 (s6ssente) dlas. a conter da data da

íêicisáo do Contrato, para qurtar suas obagaçõos € píestar cor*as dc 8ua gestáo à

CONTRATANTE.

CúUSULA DÉCIIA QUIIITA

CONTRATÂOA

DA RESPONSÂBILIDÂDE CIVIL DA

í5:1 A CONTRÁTAITA é rÊsponsável pela indenizaÉo de dano decoríente de aÇão

ou omigsâo voluntáíiá, ou de negligêncla, Imperlcia ou Imprudência, que seus agentes,

nêssa qualídade, causarem a pacieme, aos ôrgáos do SUS e a terceiros a esles

vinculados, b€m coíÍlo aos bens públicos móvêis e imówis objêlos de concessáo de

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

cufn. sem prejuizo da aplicaçáo das demaiE sanções cabívsis.

|5,2 A responsabilidads de que trata e6ta cláusula eslende-E€ aos câsos de danos

câusedos por fâlhâE .elaüvâs à píestação dos serviço§, nos esúitos termos do que

pr€vê os artigos 186 e 927 do Código Civil, (Lei n" 4320/02).

f
\

"tcúusuLA DÉctrúA sErra - DA puBLrcaÇÂo

í6-1 O eírsto dêst6 CONTRÂÍO OÊ GESTÃO soÉ publicâdo no Oíário Oíiciat do
. Mrniclplo ô nos melos clatrônicos municipais.

I

(, ),
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c usuLA DÉcrMA sÉTr a - DÀs DrsposrçóEs GERAIS

17 A CONTRÂTAOA poderá a qualquer tempo e mediante iustiflcativâ âpresêntada

ecÍeláíio Municipal de Saúde e ao PreÍeilo Municjpal. píopor a devoluçâo de bensao

ao Poder Público Municipal, cujo tÍ9o foÍa a ela peÍmitido e que náo mei§ B6jam

n ssários ao cúmprimento da6 metes alcençâdâs.

17 Os bens móveis cedidos à CONTRATADA, nas condiÉes êstãbolecdas no

.T de Conc€ssáo de uso". mediante Févia avaliaÉo e expressa autoíizeÉo da

s
ig

reterie Municipal de Saúd6, poderào ser âllenados e substiluídos por outros de

I ou maior valor, os quais integrÊÉo o patÍimônio da CONTRATÂNTE.

c suLA oÉcrmÂ o[ava - Do FoRo

18 As partês elegem o FoÍo da Comarca de São FrancJsco do Conde - BA. com

o ds qualqus outro, por mâis privilegiado que ssja, pare dirimir quEstões

on as do CoNTRÂTO oE GESTÃO que náo puderem seÍ resolvidas peles padôs

E, Éor estarem assim justos e contratados, á o pÍesente assinado em 03 (três) vias de
l

lguàl leor e íorma na presença das lestemunhas, que aubsÇrevêm depois de lido e

actàdo coníorme. pars um eô eíeilo de direilo.

São F do Conde. BA, 07 de junho de 2017

uuirclpto oe s NCTSC CONOE

EV ORO SANTO

TRÂTANTE
.ri.

\
\?

SE RETARIA MUNI CIPAL DE SAÚoE

t{uztNA FALcÃo DA stLvA sÂNTos

VENIENTE
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CONTRATÂOA

TENCIAAVIDÂ.PROVIDA

TESTEIIUNHAS:
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Prefeitura Municipal de
São Francisco do Conde publica:

o Pregão Presencial No 009/20í8 Registro de Pregos - Reformulado 2
Aviso de Licitação - Objeto: Contratação de Pessoa JurÍdica
especializada na prestação de serviços de natureza continua de
terceirização de mão de obra de apoio administrativo abrangendo os
postos conforme Termo de Referência.

. 1o Termo Aditivo ao Contrato de Gestão N.o001/2017 - Objeto:
Renovação contratual com início em 07 de junho de 2018 e término em 07
de dezembro de 20í8.

,&

Yffi&ffi Efr*ffi§&
Âer?#ru* TffELIffi&§}ffi

lmprensa Ofi tá Egal t

L6l @E er Eo EtÉo,ll4 slotar
d6 n9sÉJ Eiijo dLtal Dârô q.E €
EE{lo s.F írlE lrel8grúÀ
A LÍWÉnEa Ofialâl afip.E * p5pd.

ImprensaOficial
&@liÊiaÍsdÊ.Í€Êl

lêrrds á Éb

Gêstor - Êvandro Santos Ameida / S€cr€tário - Govemo / Editoí - Ass. de ComunicaÉo

Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde
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Termos Aditivos

1'TERMo ADlTlvO AO CoNTRATo DE GESTÃO N.ooo1/20í7, celebrado entre o MUNIcíPlo
DE SÃO FRANCISCo Do CONDE e O INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAÚDE E
PROMOçÃO SOCTAL - PROVIDÀ SESAU. E,lgEig!qg9.,tgon!Ia!9:1.'l O presente CONTRATO
DE GESTAO tem por objeto discriminar as atribuiqóes, responsabilidades e obrigaçóes dos partícipes,
para a gestilo, operacionalizaÉo e execuÉo das ações e seÍviços de saúde a serem executados pela
CONTRATADA no HOSPITAL DOCENTE ASSISTENCIAL CELIA ALMEIOA LIMA E P.A DE
MURIBECA, em regime dê 24 horavdia, que assegure assistência universal ê gratuita à populaÉo,
observados os princlpios e normas emanadas pelo SUS.

1.2 Para atender ao disposto neste contrato a CONTRATADAconsigna, sob as penas aqui previstas,
que dispóe de suÍiciente nível técnico-âssistencial, capacidade e condiÉes de presteção de seÍviços
que permitam o maior nível de qualidâdê nos serviços contratados conformê a especialidade e
características da demanda e que náo está suieita a nenhum tioo de restição lêgal que incapacite seu
titular para firmá-lo.

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

a) O Termo de Referência que instruiu o Edital de Seleção;
b) Termo de Permissão de Uso;
c) lnventário patÍimonial;

Modelo de Demonstrativo de RECEITA x DESPESA.

Do Obiêto do Aditivo:Constitui objeto deste instrumento, a ÍenovaÉo contratual cominícioem 07 de
lunho d6 20'18 e tórmino êm 07 de dezêmbro de 20í8 nas mesmas condigões pactuadas
anteriormente, conÍorme a previsão na Cláusula Oécima do Contrato de Gestilo N.o001/2017 C/C com
o AÍt. 57, ll, da Lei N.o8.666/93.

ASSTNADO EM 06/06/2018
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚOE

ELEUZNA FALCÃO Oa StUVe SAXTOS

cERTrFtcAÇÃo DIGITAL: WEBEKXPETSEUUZGCT0GAO

Esta êdlÉo encontrase no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certiÍicado lCp-BRASIL



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCTSCO DO CONDE

1O TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.OOOI/2017.

E
E.

SIO FRáMISIO
MÍIIEE

í. TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO QUE
ENTRE SI CELEBRATí O MUNICÍPIO DE SÃO
FRANCISCO DO CONDE E O INSTITUTO DE
ASSTSTENCTA À SAÚDE E PROMOçÃO SOCTAL -
PROV|DA, QUALTFTCADO COMO ORGANTZAçÃO
socrAL, NA FORMA E COND|çÔES ABATXO.

o MUNICÍP|O DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA, Pessoa JurÍdica de Direito Público
lnterno, sediada na Praça da lndependência s/n.o, na cidade de São Francisco do Conde - BA,
inscrito no CNPJ sob n.o13.830.823/000'1-96, neste ato representado por sua sua SECRETARIA
I|IUNICIPAL DE SAÚDE, através da secretária Sra. Eleuzina Falcão Da Silva Santos,
brasilêira, bacharel em Enfermagem e Obstetrícia, inscrita no CPF sob o n.'349.000.475-20,
portadora do RG n."01488768-11 expedido pela SSP/BA, residentê e domiciliada na CD. Estrela
do Cabula, n.'100, bloco B, Ap. 02, Saboeiro, SalvadoÍ - BA, CEP: 41.180-210, doravante
denominado CONTRATANTE, e do oulro lado, o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E
PROMOçÃO SOCIAL - PROVIDA qualificado como OrganizaÉo Social através de Decreto
Governamental, inscrilo no CNPJ n." 07.466.22810001-í 0, com sede na Rua Maria lsabel, no

332, Centro, CEP: 42.70-000, Lauro de Freitas - BA, representado neste ato pela Sra, Clarice
Pitanga Dlnlz Guêrra, brasileira, divorciada, médica inscrita no CRM n.o 2251, inscrita no CPF
n.0023.685.525-53, portadora do RG n.o 0o.271.286-52, expedida pêla SSP/BA, com endereço
profissional acima citado, doravante denominada apenas CONTRATADA, resolvem Íirmar o
presente termo aditivo, conÍorme o conslante no Processo Administrativo N.o 2256/2018,
mediante as cláusulas e c!ndições seguintês:

cúUSULA PRIMEIRA - Do oBJETo Do coNTRATo.

1.1 O presente CONTRATO DE GESTÃO tem por objeto discriminaÍ as atribuiçôes,
responsabilidades e obrigações dos partÍcipes, para a gestão, operacionalizaÇâc e execuÉo
das ações e serviços de saúde a serem executados pela CONTRATADA no HOSPITAL
DOCENTE ASSISTENCIAL CELIA ALMEIDA LIMA E P.A DE lÍURIBECA, em regime de
24 horas/dia, que assegure assistência universal e gratuita à populaÉo, observados os
princípios e normas emanadas pelo SUS.

1.2 PaÍa alendeÍ ao disposto neste contrato a CONTRATADA consigna, sob as penas aqui
prêvistas, que dispôe de suÍiciente nível técnico-assistencial, capacidade ê condiçôes de
prestaÉo de serviços que permitam o maior nível de qualidade nos serviços contratados
conÍorme a especialidade e características da demanda e que náo está suieita a nenhum tipo de
restriÉo legal que incapacite seu tilular para firmá{o.

1 .3 Faz padte integrante deste CONTRATO DE GESTÃO os seguintes anexos:

a) O Termo de RefeÍência que instruiu o Edital de SeleÉo;
b) Termo de Permissão de Uso:
c) Inventáriopatrimonial;
d) Modelo de Oemonstrativo de RECEITA x DESPESA.

GúUSULA SEGUNDA - Do oBJETIvo Do TERMo ADITIVo,

Constitui objeto deste instrumento, a renovação contratual com início om 07 de junho de 20i8
e término em 07 de dezombro de 20'18 nas mesmas condiçôes pactuadas anteriormonte,

Praçe de lndepondônclâ, s/n.', Ccntro - Sáo Franckco do CondoíB , Cep: ,13.900{OO
DopaÍtamonto de Conrato! a Convanlos

T€leíono: (7í) 355í{0í7, 8053
I
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

conforme a pÍevisâo na Cláusula Décima do contrato de Gestão N.'00'l/2017 C/C com o Art.
57, ll, da Lei N.o8.666/93.

cúusuLA TERGEIRA - DA RATIFICAçÃO.

Permanê@m inalteradas e aqui ratificadas as demais cláusulas do contrato ora aditado que não
colidam com as alterações contidas no presente instrumento.

E, por assim estarem iustas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 05
(cinco) vias de igual teor e Íorma, na presenç€ das testemunhas que o subscrevem, para que
produza seus regulares eÍeltos.

São Francisco do Conde, 06 de junho de 2018.

PELO CONTRATANTE:
ELEUZINA F A SILVA SANTOS

RIASECRET

PELO CONTRATADO:
tLl , ;,, , t',. (L,Lr_(_

CLARICE P]TANGA DINIZ GUERRA
REPRESENTANTE

|NST|TUTO DE PROMOçÃO SOCTAL E

ASSISTENCIA A VIDA - PROVIDA

TESTEMU

c Oie í3t.o)s trt-

-líncc, &til<l'rro ofuwl§

3
E

1.

2
cPF N." Eo ?3J (ÉÍ-13

Pr.F da lndop€nd€ncla, srn.', Centro- São Franckco do CondÊ/BÀ Cep:43.900{OO
Dêparlamsnto da Contrâto! a Cotwônlo§

TêloIon€: (7í) 365í{0í7, 8053
2
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São Francisco do Conde
Dirário Oficial do
rmrHElPlo

-feça-Íelra

4 d6 Doz6m!.Ío dê 20'18
2 - Ano Vl - No 2890

Licita es

? TER}IO ADÍÍIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.OOOí/2017, CêIEbràdO êNfê O MUNICÍPIO
DE sÃo FRANctsco Do co DE ê o rNsrruro DE AsstsrENctA À SAúDE E
PROtrOçÃO SOClAr - PROVIDÀ SESAU. Do Obbto do ContrÍo:l.1 O pÍosontg CONTRATO
DE GESÍAO t€m poÍ objeto dlscÍimlnar as atrlbuiçÕos, r€sponsabllidadss e obÍigaçõ€s dos participss,
para â g€stâo, operacionalizâção € exscuÉo das aÉes e s€Mços de 6aúde a sêrBm ex€dJt8do6 pêle
CONTRATADA no HOSPITÂL DOCENTE ASSISTENCI,ÀL CELI,A ALIIEIDA LIMA E P.A DE
iIURIBECA,6m r6gimê d6 2,í horasy'dia, que assegura assistêncja unúeísal e gratJita à populaÉo,
obsaívados os princlplos o normas €manadas p€lo SUS.

1.2 Para atandeÍ ao dispoío nêsts conbalo a CONTRATAOAconsigna, 8ob as ponas aqui preüstas,
que disÉe de súcionte nlysl técnico-a$lstsnciâ1, capâcidadê E condiçõos d€ prêstaÉo ds seMços
que pcrmitam o mâior nlvôl d6 qualidâde nos seMços cDntatados @nfoÍme a sspêciâlldadê e
caraclodsticas da dsmandâ ê qu6 náo êstá sujoita e nenhum üpo de rBstiÉo logal que incapacite seu
titular par8 fiÍmá-lo.

1.3Faz pârtê lntêgrântô destê CONÍRATO DE GESTÃO os ssguintes anexos:

e) O Termo d6 ReÍsrância que insEulu o Edilal de S€lôçâo;
b) Târmo de Pcrmlssão do Uso;
c) lnvêntáriopetlmonial:

Modelo dê Demonsb'atvo de RECEITA x DESPESA.

Do Obloto do Adltivo:Constitul objeto dêstê lnsEumsnto, e rênovaÉo contratuâlcominlcio€n 07 do
dezembÍo d.20í8. tó]mlno em 07 dê lunho de 2019 nas mssmas condiÉ6s pâctuadas
anteriormente, coníormê a píevisáo na Cláusula Dócima do Contrato do Gesülo N.'001/20'17 C/C com
o Art. 57, ll, de L€l N.'6.666/93.

ASSTNAOO EM 30/í'tl20íE
SECRETAFTa HUN|CIPAL DE SAúDE

ELEUZNA FALcÃo DA sILvA sA TOs

cERTtFtcAÇÃo DtctrAL: /Aovt(wesôzturyEH8i xAEcxe
Esta edição encontra-se no site: www.saoÍranciscodoconde.ba.io.org.br em seMdor certificado ICP-BRASIL
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

rflvo Ao coNTRATo DE GESTÃo N.'001/2017.

o 2" TERIIO ADINVO AO CONTRATO DE GEST
ENTRE st CELEBRAM o MUNtcíPlo D

QUE
sÃo

[4at

\íat:
o ruuxtcÍPto SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA Pessoa Jurídica de Direito Público
lntemo, sediada na Praça da lndependência s/n.o, na cidade de São Francisco do Conde - BA,
inscrito no CNPJ sob n.o13.830.823/0001-96, neste ato representado por sua sua SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, através da secretária Sra. Eleuzina Falcão Da Silva Santos,
brasileira, bacharel em Enfermagem e Obstetrícia, inscrita no CPF sob o n."349.000.475-20,
portadora do RG n.o01488768-1í expedido pela SSPIBA, residente e domiciliada na CD. Estrela
do Cabula, n."í00, blom B, Ap. 02, Saboeiro, Salvador - BA, CEP: 41.180-210, doravante
denominado CoNTRATANTE, ê do outro lado, o lNsTlTUTo DE AsslSTÊNch À SAÚDE E
PROMOçÃO SOCIAL - PROVIDÀ qualiÍicado como Organizagão Social através de Decrêto
Govemamental, inscrito no CNPJ n." 07.466.22810001-10, com sede na Rua Meria lsabel, no
332, Centro, CEP: 42.70{00, Lauro de Freitas - BA, representado neste ato pela Sra. Clarice
Pitanga Diniz Guerra, brasileira, divorciada, médica inscrita no CRM n.o 2251, inscrita no CPF
n.o023.685.525-53, portadora do RG n.o 00.271.286-52, expedida pela SSP/BA, com endereço
proÍissional ecima citado, doravante denominada apenas CONTRATADA, resolvem tirmar o
presente termo aditivo, conforme o constante no Processo Administrativo N." 5439/2018,
mediante as cláusulas e condiÉes seguintes:

CúUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO DO CONTRATO.

1 . í O presente GONTRATO DE GESTÃO tem por objeto discriminar as atribuições,
responsabilidades e obrigações dos partícipes, para a gestão, operacionalização e execução
das açóes e serviços de saúde a serem executados pela CONTRATADA no HOSPITAL
DOCENTE ASSISTENCIAL CELIA ALMEIDA LIMA E P.A DE MURIBECA, em regime de
24 horas/dia, que asseguÍe assistência universal e gratuita à populaçáo, observados os
princípios e nornas emanadas pelo SUS.

1.2 PaÂ atender ao disposto neste contrato a CONTRATADA consigna, sob as penas aqui
preüstas, que dispõe de suficiente nível técnico-assistencial, capacidade e condições de
prestação de serviços que permitam o maior nível de qualidade nos serviços contratados
conforme a especialidade e ceracterísticas da demanda e que não está suieita a nenhum tipo de
restrição legal que incápacite seu ütular para firmá-lo.

í.3 Faz parte integrante deste CONTRATO DE GESTÃO os seguintes anexos:

a) O Termo de Referência que insfuiu o Edital de SeleÉo;
b) Termo de Permissão de Uso;
c) lnventáriopatrimonial;
d) ModeÍo de Demonstraüvo de RECEITA x DESPESA

GúUSULA SEGUNDA - Do oBJETIvo Do TERMo ADIT]vo.

Constitui objeto deste ínstrumenlo, a renovação contratual com início em 07 de dezembro de
20í8 e término êm 07 dê junho dê 20í9 nas mesmas condiçóes pactuadas anteriormente,

Pr.F da lndcpendâhel., sJn.', Cênts! -São Ftanclsco do Condr./BÀ C€p: t(L900{00

FRANCISCO DO CONDE E O INSTTTUTO DE
ASSTSTENGTA À SeÚOe E PROMOçÃO SOCIAL_ -
PROVIDÀ QUALIFICADO COMO ORGANIZAçAO
soctAL, NA FORIITAE CONDIçÔES ABAXO.

s(Depârtarnonto dê Cont-ato6 ê Convênios
Têlãfonê: (71) 3651 40í 7 / 8053

I
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conforme a preüsão na Cláusula
57, ll, da Lei N.'8.666/93.

Décima do Contrato de Gestiio N.o001/20í7 C/C com Art.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAçÁO.

Permanecem inalteradas e aqui ratiÍicadas as demais cláusulas do contrato ora aditado que náo
colidam com as alterações conüdas no presênte instrumento.

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

São Francisco do Conde, 30 de novembro de 2018.

PELO CONTRATANTE:
ELEUZINA FAL o ILVA SANTOS

SECRETÁRA

PELO CONTRÂTADO:

TESTEMUNHAS:

/Al I

lil,.W*l,K*w""CLARICE
REPRESENTANTE

INSTITUTO DE PROMOçÃO SOCTAL E
ASSISTENCIA A VIDA - PROVIDA

1

cPF N." Osa 133 5

G2.
c

s- (>o.
.ocv) ,\ -sar- !is

Pr.çâ dô lhd.p.hdêhcla, dn.', c.ntro - S:lo Frahdsco do CondêrBA Cêp: 43900{00
Depaítamento dê Conlralos c Coíyênio€

TêleÍone: f7í) 365140í7, E053
2
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OFílCIAL
Prefeituro Municipol de
Sõo Froncisco do Conde

30 TERIT O ADmVO AO CONTRÀTO DE GESTÃO No. (X11r2017, celebrado entre o' MUNIG|PIO DE SÃO FRÁNEISOO DO GONDE E O INSTITUTO DE ASSSTÊNCIA À
SAÚDE E PROMOçÃO SOCTAL - PROVIDÀ Do Obleto do Gontrato: O presente
CONTRATO DE GESTÃO tem por objeto dlscriminar as atribuigões, Responsabilidades e
obrigações dos paílcipes, para a gestâo, operacionalizagão e execução das ações e
serviços de saúde a serem executados pela GONTRATADA no HOSPITAL D@ENTE
ASSISTENGIAL CELIA ALIIIEIDA LIMA E P.A DE HURIBEGÀ em regime de 24
horas/dia, que assegure assistência universal e grafuita à população, observados os
princÍpios e normas emanadas pelo SUS.

-*1.2 Para atender ao disposto neste contratrc a CONTRATADA consigna, sob as penas
aqui previstas, que dispôe de suficiente nÍvel técnico-assistencial, capacidade e condi$es
de prestação de serviços que permitam o maior nlvel de quàlidade nos serviços
contratados conÍorme a €sp@ialidade e caracterÍslicas da demanda e que não está sujeita
a nenhum tipo de restr'ÍÉo legal que incapacite seu titular para Íirmá-lo.

1-3 Faz parte integrante deste GONTRATO DE GE§TÃO os sçguintes aíle)os:

a) O Termo de ReÍerôncia que insÍruiu o Eriitai cie SeleÉo;
b) Termo de Pennissão de Uso;
c) lnventário patrimonial;
d) l\4odelo de Demonstrativo de REGEITAx DESPESÀ

Do Obieto do Aditivo: Constitui objeto deste instrumento, a dteração do valor original do
contrato oom acrÉscimo legal de 433% (dois vlrgula trlnta e três por cento) ao
contÍato orlglnal na lmportâncla de R$571.804,84 (qulnhentos,ê 6êüêrta e um mil,

- oitocentos e sesaenta e quatro reals e oitenta e quatro centavos), elevando o valor
global do conkato para R$ 25.í62.969,/B (vlnte e cinco milhões, cento e sessenta e
dois mll, novecêntc e gessenta € nove reals e quarenta e tÉs Gentavos), conÍorrne a
previsão no Art.65, §1'da Lêi N.o8.666F9 e na cláusula quinta do contrato de Gestáo
N"001/2017.

AS§INADO EM?BflAzülg

EdiÇao 1 .251 - Ana 13
28 de íevereiro de 2019

Página 3

TERMO ADITIVO

SEGREIÂRI A H U N IC]FÁL D Ê'SAIDE
ELEUZINA FALGÃO DA SILVA SÂNTOS

Conitução Agibi : t \|OPHBN4QV EBT{WT-O7CMOOC63U KZ5 RW3
htlp !/wr* aesso i nío rm aa o. c o m. br/ba/ s o Í n n c i scod oc o n deld i a d o-oí lc I a t

Documento asslnado digltalmentÊ cotlío.me MP no 2.2tu2/2001 de 24/@/2üL que lnstttul a lnfra.estrutun de Chaves Públkas Braslletra - tlp B,asti
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3'TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.'OOí/2017.

on êiro Santos
ÃssEssoRA JURtDIcAÁDJuNTÁ

iBA 50.499

3' TERíIIO ADITIVO AO CONTRA E GESTÃO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O TUNICíPIO D SÃo FRANCISCO

:
í DO CONDE E O INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAÚDE E

PROmOçÃO SOCTAL - PROVIDA, QUALIFICAOO COrtO
oRGANZAçÃO SOCIAL, NA FORMA E CONDIÇÕES
ABAIXO.

O MUN|CIPIO DE SÃO FRANCTSCO DO CONDE - BA, Pessoa Jurldice de Direito Público lnterno,
sediada na Praça da lndependência s/n.o, na cidade de São Francisco do Conde - BA, inscrito no
CNPJ sob n.o13.830.823/0001-96, neste ato rêpresentado por sua SECRETARIA iIUNICIPAL DE
SAÚDE, através da secretária Sra. Elêuzine Falcão Da Silva Santos, brasileira, bacharel em
Enfermagem e ObstetrÍcia, inscrita no CPF sob o n.'349.000.475-20, portadora do RG n.o01488768-
11 expedido pela SSP/BA, residente e domiciliada na CD. Estrela do Cabula, n.'100, bloco B, Ap. 02,
Saboeiro, Salvador - BA, CEP: 41.180-210, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro
tado, o tNsTtTUTo DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E PROMOçÃO SOCIAL - PROVIDA, qualificado
como OrganizaÉo Social através de Decreto Govemamental, inscrito no CNPJ n." 07.466.22810001-
'10, com sede na Rua Maria lsabel, no 332, Centro, CEP: 42.70-000, Lauro de Freitas - BA,
reprêsentado neste ato pela Sra. Clarice Pitanga Diniz Guera, brasileira, divorciada, médica inscrita
no CRM n.o 2251, inscrita no CPF n.0023.685.525-53, portadora do RG n.o 00.271.286-52, expêdida
pela SSP/BA, com endereço profissional acima citado, doravante denominada apenas
CONTRATADA, resolvem firmar o presente termo aditivo, conforme o constante no Procqsso
Administrativo N.o 05í0/20't8, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CúUSULA PRIMEIRA- oo oBJETo Do GONTRATo.

'1.1 O presente CONTRATO DE GESTÃO tem por objeto discriminar as atribuiçÕes,
Íesponsabilidades e obrigaçôes dos partícipes, para a gestão, opeEcionalização e execuÉo das
açÕes e serviços de saúde a serem executados pela CONTRATADA no HOSPITAL DOCENTE
ASSISTENCIAL CELIA ALHEIDA LIMA E P.A DE IIURIBECA, em Íegime de 24 horas/dia, que
assegure assistência universal e gratuita à populaÉo, observedos os princÍpios e normas emanadas
pelo SUS.

1.2 Para atender ao disposto neste contrato a CONTRÂTADA consigna, sob as penas aqui previstas,
que dispõe de suficiente nÍvel técnico-assÍstencial, capacidade e condiçóes de prestaÉo de serviços
que permitam o maior nÍvel de qualidade nos serviços contratiados conforme a especialidade e
caracterlsticas da demanda e que não está sujeita a nenhum tipo de restriÉo legal que incapacite
seu titular peÍa firmá-lo.

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

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

CLÁUSULÂ SEGUNDA - DO OBJETIVO DO TERMO ADITIVO,

Constitui obieto deste instrumento, e alteraÉo do valor original do contrato com acrésclmo legal de
2,33%( dois virgula trinta e trôs por cento) ao contrato original na lmportáncia de R$ 57í.864,84
(quinhentos e setenta e um mil, oitocentos e sessenta e quatÍo reais e oitenta e quatro
centavos) elevando o valor global do contrato para R$ 25.í62.969,/8 (vinte e cinco mllhões,
cento e sessenta e dois mil, novecento§ e s6senta ê nove reais e quarênta e tÍês centâvos),

Prãç. da lídgp.ndâncla, s/n.', Cenúo -Sào F.âícbco do Conde,/BÀ C€p: r(l.gE{DO
t)êpartainênto de ContÍatoc e Convanlo6

TeloÍono: [rí) 386í40í7 , 8051,
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conforme a previsáo do Art-65, §1'da Lei no. 8.666i1993 e na Cláusula quinta do Contrato de Gestâo
N.o001/2017.

CúUSULA TERGEIRA - DA RATIFICAçÃo,

Permanecem inalteradas e aqui ratificadas as demais cláusulas do contrato oÍa aditado que não
colidam com as alterações contidas no presente instrumento.

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

Sáo Frencisco do Conde, 28 de dezembro de 2018

PELO CONTRATANTE:

PELO CONTRATADO:

TESTEIúUNHAS:

,t ur,^orgffivA sANros

CLARICE PITA
REPRESE

t- vLJ
GUÊRRA
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CPF ogs (i íi- q8E 5)
1
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Pr.9a da lndopondêrcls, dn,', Co ro - São Francbco do ConddBÀ Cap: 43,gx){Xro
Doplrtamênto de Contrlt6 a ConvCnios

Tolêfono: (7í) 3661€{,í7 / 8053
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TERMO ADÍT|VO DE PRAZO E VALOF DO COiTTRATO (Nr OO1|2O17)

4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO OE GESTÃO N.cOOl/2017, celebrado entre o MUNICíP|O
DE SÃO FRANCTSCO DO CONDE e o TNSTTTUTO DE ASSTSTENCIa À SAÚDE E PROMOçÃO
SOCIAL - PROVIDÀ
Do Obleto do Contrato: O presente CONTRATO DE GESTÁO tem por objelo discriminar as
alribuiçôes, responsabilidades e obrigaçóes dos partlcipes, para a gestáo, opeíacionalizaçág e
execução das açôes e serviços de saúde a seíem ex€culados pela CONTFATAOA no HOSPIÍAL
DOCENrE ASSISTENCIAL CELIA ALMEIDA LIMA E P.A DE MURIBECA, em regime de 24
horas/dia, que assegure assistência universal e gratuita à populaçáo, observados os princÍpios e
normas smanadas pelo SUS.
Do Obleto do adltlvo: Constitui objeto desl€ instrumento, a renovaÉo contratual com início €m
07 de junho de 2019 e término em 07 de Junho dê 2020, e a aheração do valor original do contrato
com âcrésclmo legal de 4,9/0580'É, que equlv6lo a lmportâncla de RS í.2í4.943,24 (um
mllhão duzentos e quatorize mll, novecêntos e quarenta e tés Í€als e vlnte e quatlo
centavos) eleyando o valor globsl do conlrâto para R$ 25-806.047,84 (vlnte e clnco mllhões,
oltocêntos ê gels mll, quarchta e lrtg rêrlc o ollcnta ê quatro centavo6), lêndo como
repasse monsrl dê R$ 2,í5O.5O3,99 (dol3 mllhõ€s, cênto e clnquenla mll, qulnhontoa o lrâs
reals ê noyenta e nove centavos), com bas€ do Íêajuste do Índice nacional de preço ao
consumidoí amplo - IPCA,/IBGE, e a pÍevisáo dos artigos 57, ll c]c Art.65, 'd, da Lei ne.

9.666/1993 e as Cláusulas décima e décima pflmôira do Contrato de Gestão ne OO1l2O17.

ASSTNADO EM 05/06/ã)19
SECRETAFIA i/tUNICIPAL DE SAÚDE

ELEUZINA FALCÂO DA SILVA SANTOS

http://pmsaoÍranciscodocondeba.imprensaoÍicial.org/
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40 TERMO ADÍTÍVO AO CONTRATO DE GESTÁO N."OO'I/2017.

M at:

4' TERIIO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÂO QUE
ENTRE SI CELEBRÂIIi O ÍIIUNICíPIO OE SÃO FRANCISCO
DO CONDE E O INSTTTUTO DE ASSISTENCIA À SAÚDE E
pRoMoçÁo soctAL - PRovtDA QUALIFTCADO COMO
oRGANTZAçÃO SOC|AL, NA FORMA E CONDIçÓES
ABAIXO.

o ÍlruNlcíPlo DE sÃo FRANclsco Do coNDE - BA, Pêssoa Jurídica de Direito PÚblico lntemo,
sediada na Praça da lndependência s/n.o, na cidade de Sáo Francisco do Condê - BA, inscrito no
CNPJ sob n.o'13.830.823/0001-96, neste ato representado por sua SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, alÍavés da secretária Sra. Eleuzina Falcão Da Silva Santos, brasileira, bacharel em
EnÍermagem e Obstêtrícia, inscrita no CPF sob o n.'349.000.475-20, portadora do RG n.rc1488768-
1l expedido pela SSP/BA, residenta e domiciliada na CD. Estrsla do Cabula, n.'100, bloco B, Ap. 02,
Saboeiro, Salvador - BA, CEP: 41j80-210, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro
tado, o |NSTÍTUTO DE ASSTSTÊNC|A À SAÚDE E PROMOçÃO SOCIAL - PROVIDA" qualificado
como Organizagão Social através de DecÍeto Govemamental, inscrito no CNPJ n." 07.466.22810001-
10, com sedê na Rua Maria lsabê|, no 332, Cenfo, CEP: 42.70{00, Lauro de Freitas - BA,
representado neste ato pela Sra. Clarico Pltanga Diniz GuêÍl?, bÍasileira, divorciada, médica inscrita
no CRM n.o 225'1, inscritâ no CPF n.o023.685.525-53, portadora do RG n.o 0O.271.286-52, êxpedida
pela SSP/BA, com endereço profissional acima citado, doÍavante denominada apenas
CONTRATADA, resolvem firmar o presente termo aditivo, conforme o constante no Processo
Admlnlstrativo N,'2260/2019, mediante as cláusulas e condiçõês seguintes:

cúusULA PRIMEIRA - Do oBJETo Do CONTRATO.

1.1 O prêsente CONTRATO DE GESTÃO tem por obleto discriminar as atíbuiçóes,
responsabilidades e obrigaçóes dos partÍcipes, para a gestão, operacionalizaÉo e execução das
ações e serviços de saúde a serem executados pela CONTRATADA no HOSPÍTAL DOCENTE
ASSISTENCIAL CELTA ALMEIDA LIMA E P.A DE MURIBECA, em regime de 24 horas/dia, que
assegure assistência universal e gratuita à populaÉo, obseívados os princípios e noírnas emanadas
pelo SUS.

1.2 Para atender ao disposto nesto contrato a GONTRATADA consigna, sob as penas aqui previstas,
que dispõê de suÍiciente nível técnico-assistencial, capacidade e condiçóês dê prêstação de seMços
que permitam o maior nível dê qualidadê nos serviços contratados conforme a espêcialidadê e
caracterÍsticâs da domanda o que náo está sujeita a nênhum tipo de restriÉo legal que incapacite
seu titular para Íirmá-lo.

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

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

GúUSULA SEGUNDA - Do oBJETIvo Do TERi,o ADITIVo.

Constitui obreto deste instumento, a renovação contratual com inÍcio em 07 dê junho de 2019 e
término em 07 de junho de 2020, e a alteraÉo do valor original do contrato com acréscimo lêgal de
4,9405E0%, quo oqulvale a lmportância de R3 1.214.9/8,24 (um mllháo duzentos e quatorzê mil,
novecentos e quaronta e trâs rêais e vlnte e quatÍo centavos) olevando o valor global do
contrato para RS 25.806.047,84 (vinte e cinco milhóês, oitocentos e seis mil, quaranta ê setê
reais e oitênta ê quatro centavos), tendo como repasse mensal dê R$ 2.í50.503,99 (dois

Prôça dâ lndêp.ndanci., srn.', C.ntro - S:io Franclaco do ConderBÀ Cep: ,(r.g00i0o
O€partãmênto de Contral@ ê CoÍrvônlo!

Tel.ron : Ol) 365í€0í7 / E05i,
,t
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miiÍia'àê,-'cento e cinquenta mil, quinhêntos ê tÍês rêais s noventâ e nove centâvos), com base
do reaiuste do índice nacional de preço ao consumidor amplo -IPCA,/IBGE, ê a previsão dos artigos
57, ll c/c Art.65, 'd, da Lei no. 8.666/'1993 e as Cláusulas décimâ ê décima primeira do Contrato de
Gêstão no 001/2017.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAçÃo.

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

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

São Francisco do Conde, 05 dê junho de 2019

PELO CONTRATANTE:

PELO CONTRATADO:

TESTEMUNHAS:

1. Ár,r ?.r^L .{*l (.il*i*, ,.
Cer N.tgS5 ,.33.?Jg, -l*-

,rruar*or:,#M:r";

c

LVA SANTOS

GUERRA

2
CP OLAS a (l..o15 \-to

RomuaLlo CorÍos 5, Xsori',l
Mat.65.072.SíSÀlj

PrrçÉ da lnd€pondôncle, dn.', Cêntro -São Franclsco do CondêlBÀ Cep:,(t.9(xr.{r0o
Dep.rtamênto dê Cont-atoü a Conyenbr

T.leÍone: (7í) 3G5í40í7, E053
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5' TERII'O ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO OUE
ENTRE SI CELEBRAII O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
DO CONDE E O INSTÍTUTO DE ASSISTENCIA À SAÚDE E
PROMOçÃO SOCTAL - PROV|DA, QUALTFTCADO COMO
ORGANIZAçÃO SOCIAL, NA FORMA E CONDIçÔES
ABAIXO.

O MUNICÍP|o DE sÃo FRANclsco Do CONDE - BA, Pessoa Jurídica de Direito Público lntemo,
sediada na Praçâ da lndependência ín.o, na cidade de Sâo Francisco do Conde - BA, inscrito no
CNPJ sob n.oí 3.830.823/0001-96, neste ato representado por sua SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, aúavés da secretária Sra. Eleuzina Falcão Da Silva Santos, brasileira, bacharel em
Enfêrmagem e Obstêtrícia, inscrita no CPF sob o n.'349.000.475-20, portadora do RG n.'01488768-
11 expedido pela SSP/BA, residente e domiciliada na CD. Eslrela do Cabula, n.'100, bloco B,4p.02,
Saboeiro, Salvador - BA, CEP: 41.180-210, doravante denominado CONTRÂTANTE, e do outro
tado, o tNSTtruro DE AsstsTÊNctA À SAÚDE E PROMOçÃO SOCTAL - PROVIDA quelificâdo
como OrganizaÉo Social através de Decreto Govemamental, inscrito no CNPJ n.' 07.466.22810001-
'10, com sede na Rua Maria lsabel, no 332, Centro, CEP: 42.70-000, Lauro de Freitas - BA,
representado nêste ato pela Sra. Clarice Pitanga Dlniz Guerra, brasileira, divorciada, médica inscritâ
no CRM n.o 225'1, inscrita no CPF n.0023.685.525-53, porladora do RG n.o O0.271.286-52, expedida
pela SSP/BA, com endêrego proÍissional acima citado, doravante dênominada apenas
CONTRATADA, resolvem firmar o presente termo aditivo, conforme o constante no Processo
Administrativo N.o 2099/2020, medlante as cláusulas e condições seguintes:

CúUSULA PRIMEIRA - Do oBJETo DO CONTRATO.

1.1 O presente CONTRATO DE GESTÃO tem por objeto discriminar as atribuições,
responsabilidades e obrigagões dos partícipes, para a gestão, operacionalização e execução das
ações e serviços de saúde a serem executados pela CONTRATADA no HOSPITAL DOCENTE
ASSISTENCIAL CELIA ALMEIDA LIMA E P.A DE MURIBECA, em regime de 24 horas/dia, que

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

1.2Paru atendet ao disposto neste contrato a CONTRATADA consigna, sob as penas aqui previstas,
que dispõe de suÍiciente nÍvel técnico-assistencial, capacidade ê condiÇóes de prestaÉo de serviços
que permitam o maior nÍvel de qualidade nos serviços contratados conforme a especialidade e
características da demanda e que não está sujeita a nenhum tipo de restrição legal que incapacite
seu titular para nrmá-lo.

1 .3Faz patle integrante deste CONTRATO DE GESTÃO os seguintes anexos:

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO TERMO ADITIVO.

Constitui objeto deste instrumento, a renovaçáo contratual com início em 07 de junho de 2020 e
término em 07 de junho de 2021 , e a alteraÇão do valor original do contrato com acréscimo legal de
I,077730%, que êquivalê a impoÉância de R$ í.052.30í,04 (um milhão, cinqüenta e dois mil,
trezentos e um reais e quatro centavos) elevando o valor global do contrato para R$
26.858.3rf8,88 (vlnte e seis mllhóes, oitocentos e cinqüenta ê olto mil, trezentos e quarenta e

Pra9. d! lnd.p.ndôncie, srn.", CênEo - São Fr.ncisco do Cond./BA Cêp: ,t3.goo{q)
OrpsÍlamento dc ConFáto! a Convad€

Telefonê: lrí) 365'l €0í 7, 8053
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oito reais e oitenta e oito c,êntavos), tendo como repasse mensal de R$ 2.238.í95,74 (dois
milhõês, duzentos e trinta e oito mil, cento e noventa ê cinco reais e setênta e quatro
centavos), com base do reajuste do índice nacional de preço ao consumidor amplo - IPCAJIBGE, e a
previsão dos artigos 57, ll c/c Art.65, 'd, da Lei no. 8.666/1993e as Cláusulas decima e décima
primeira do Contrato de Gestão N.o 0O112017 -

cLÁusuLA TERCETRA - DA RAT|FTCAçÃO.

Permanecem inatteradas e aqul ratiÍicadas as demais cláusulas do contrato ora aditado que não
colidam com as alterações contidas no presente instrumento.

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

São Francisco do Conde, 05 de junho de 2020

t
E.

PELO CONTRATAI.ITE:

PELO GONTRATADO:

TESTEMUNHAS:

/
/r'/./

ELEUZINA FAIíCÃO OÁ SILVA SANTOS
SECRETÁRIA
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PreÍeiiuía l,íLnicipal de Sáo Francsco do Coíde BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

TERMO ADtTtVO DO CONTRATO (Ne 001i2017)

5e TEHMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTAO N.eool/2ol7 - SESAU, celêbrado entre o
MUNICíPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE E O INSÍÍTUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E
PRoMoçÃo soctaL - PRovtDA"
Do Obleto do Contratoi

1.1 O presente CONÍRATO DE GESTÃO tem por objeto discriminaÍ as atribuiçóes,
íêsponsâbilidades e obrigaçõês dos partícipes, para a geslâo, operacionalização ê execução das
ações e serviços de saúde a ser6m êxecutados pela COMÍRATADA no HOSPITAL DOCENTE
ÂSSISTENCIAL CELIÂ ÂLMEIDA LIMA E P.A DE MURIBECA, em regime de 24 horas/dia,
que assegure assistência univeísal e gratuita à populâçáo, obsêrvâalos os pÍincÍpios e normas
êmanadas pelo SUS.

'1.2 Para atender ao disposlo neste contrato a CONTRATADA consigna, sob as penas aqui
previstas. que drspõe de suíiciente nÍvel técnico-assistencial, capacidadê e êondiçõês de prostaçáo
de serviços que pgrmitâm o maioÍ nível de qualidade nos ssrviços contralados conforme a
espêcialidadê e cáractêrísticas da dêmandâ e quê não oslá sujeila a nenhum tipo de restriçáo legal
que incapâcite seu titular pâra íirmá-lo.

t -3 Faz paÍts integíante dost6 CONÍFIATO DE GESTÃO os seguintes anexos:

a) O Tormo dê Rêfêrência quê instruiu o Edital de Sslêçào;
b) Teímo de Permissáo de Uso;
c) lnventáriopalrimonlal;
d) Modelo de Demonstrativo de RECEITA x OESPESA.

Do Obleto do Adltlvo: Constitui objeto deste instrumsnlo, a renovaçáo contratual com inÍcio em 07
de iunho do 2020 s término €m 07 de junho de 2021 , e a alteraçáo do valor original do contrato com
acÉsclmo 169.l ds 4,07230'16, quc equlvalo a lmponâncla d6 R§ í,052-30í,04 (um mllhão,
clnqüenta e dols mll, lrêzêntos ê um rcais e quãtro contavos) êlovando o valor global do
contralo par. RS 26,4s4,3/l8,8a (vlnle e sels ]nllhóes, oltocêntos e clnqüênla e oito mll,
trezenlos e quarcnta e olto reais e oitenta e oito crnlâvos), têndo como repassê mensal de
R§ 2-23a-195,74 (dolg mllhôes, duzentos e tdnla e ollo mll, c€nlo e novente e cinco reais e
setenta ê quatro c6ntavos), com base do reajuste clo Índac6 naêionál de preço ao consumidor
aÍnplo - lPcÀ4BGE, 6 a provisáo dos artigos 57, ll c/c Art.65. 'd. da Lêi no, 8.666/í9930 as
Cláusulas décima e décima primeira do Contrato de Gestáo N.c OO1l2O17.

assrNADo EM 05io6/2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ELEUZINA FALCÃO DA SILVA SANÍOS

hllp:/i pmsaolranciscodocondeba.imprensaoÍicial
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6.0 TERMO ADÍTÍVO AO CONTRATO DE GESTÁO N."OO1/20í7.

ô. TERMO ADÍTIVO AO CONTRATO STÃO
QUE ENTRE SI CELEBRÂi' O MUNICÍ sÃo

üt

.Éi

O MUNICIHO DE SÃO SCO DO CONDE - BA Pessoa Jurídica de Direito Público lntemo,
sediada na Praça da lndePendência dn.o, na cidade de Sáo Francisco do Condê - BA, inscrito no
CNPJ sob n.o13.830.823/000'í -96, neste ato representado por sua SECRETARIA TUUNICIPAL DE
SAÚDE, através da sêcretária Sra. Eleuzina Falcão Da Silva Santos, brasileira, bacharel em
Enfermagem e Obstetrícia, inscÍita no CPF sob o n."349.000.475-20, portadora do RG n.oo1488768-
1í expedido pela SSP/BA, residente e domiciliada na CD. EstÍela do Cabula, n.'100, bloco B,4p.02,
Saboeiro, Sdvador - BA, CEP: 41.180-210, doravantê denominâdo COiÍTRÂTANTE, e do outro
tado, o TNSTITUTO DE ASSTSTÊNC1A À SlÚOe E PROMOçÃO SOCIAL - PROVIDA qualiÍicado
como Organização Social através de Deseto Govemamental, inscrito no CNPJ n.o 07.466.22810001-
10, com sede na Rua Maria lsabel, no 332, CêntÍo, CEP: 42.70-000, Lauro de Freitâs - BA,
representado nêste ato pela Sra. Claícê Pltanga DlnL GueÍra, brasileira, divorciada, médica inscrita
no CRM n.o 2251, inscrita no CPF n."023-685.525-53, portadora do RG n." 00.271 .28Ç52, expedida
pela SSP/BA, com endereço proÍissional acima citado, doravante denominada apenas
CONTRATADA, resolvem ÍiÍmar o presente termo aditivo, corúoÍme o coníante no Processo
Adminlstrâtlvo N.' 141412020, mediante as dáusulas e condições sêguintes:

cúusULA PRIÍÚEIRA - Do oBJETo Do coNTRATo.

í.1 O presênte CONTRATO DE GESTÂO tern por objeto discriminar as aúibuições,
responsâbilidades ê obrigações dos partícipes, para a gestâo, operacionalização ê execuÉo das
aÉes e serviços de saúde a sêrem executados pêla CONTRATADA no HOSPTTAL DOCENTE
ASSISTENCIAL CELIA ALMEIDA LIMA E P.A DE MURIBECA, eín regime de24 horas/dia, que
assegurê assistência universal e gratuita à população, observados os princípios e no.rnas eÍnanadas
pelo SUS.

1.2 Para atender ao disposto neste contrato a CONTRATADA consigna, sob as penas aqui previstjas,
que dispóe de suÍiciente nível tecnico€ssistencial, c€pacidade e condiçóes de prestaÉo de sêNiços
que permitam o maioÍ nível de qualidade nos sewiços contratedos conforme a especialidade e
características da demanda e quê não eslá sujeita a nenhum tipo de reírição legal que incapacite
seu titular para firmá{o.

1.3 Fa2 pârte integrânte deste COI{TRATO DE GESTÃO os sêguintes anexos:

a) O Termo de Referêncja que instruiu o Edital de SdeÉo;
b) Termo de Permissão de Uso;
c) Inventário paúimonial;
d) Modelo da DeÍnonstrativo de RECEITA x DESPESA

CTÁUSULA SEGUNDA - DO OB.,,ETO DO TERMO ADIÍIVO.

2.í O Contrato de Gestão n" 001/20í7 no valor origind de RS 26.858.348,88 (vinte e seis milhões,
oitocentos e cinqüenta e oito mil, lrezentos e quarônta e oito reais e oitenta e oito centavos), seÉ
re-ajustado no percentual de 3,72o/o (três virgula setenta e dois por cento) de seu valor original, o
que equivale a importância de RSí.000.000,00 (um milháo de reais), elevando assim o valor global
do contrato para R$ 27.858.348,88 (vinte e sete milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil,
trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos), para a manutenÉo do equilÍbÍio

FRANCISCO DO CONDE E O INST]TUTO DE
ASSTSTENCTÂ À SAÚDE E PROMOçÃO SOCTAL -
PROVIDÀ QUALIFICADO COMO ORGANIZAçÃO
soclAl, NA FORTTA E CONDTçÔES ABA|XO.

PrrF dâ lndêprndêndl Jn.', CrnEo - 8áo F.erclrco do Cdrdc/BÀ C.p: a3.S00{m
DapartJíanto da Conffi€ . Convanioa

T.leíon.: (Ií) 365í{0í7 / m5ô
1
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econômico Íinanceiro do refeÍido termo, com base no Art.65, ll, alÍnea d, da Lei N.o8.666/93 e na
cláusula décimâ primêira do póprio contrato de Gestão N"001/2017.

2.2 O reajusle contratual decone do Processo Administraüvo no 141412020, que versa sobre os
custos realizados em deconência da adoção das medidas de enfrentamento ao coronavÍrus, no
Hospilal Célia Almeida Lima e Pronto Atendimento de Muribeca, conforme declaração de
emergência em saúde pública exarado pela Organização Mundial da Saúde - OMS, Ministério da
Saúde - MS, e análise do cenário epidemidógico do Município, corúoÍme Decretos Municipais.
(acostado ao Processo Administrativo).

2.3. O aditivo contratual perdurará ênquanto, em análise ao cenário epidemiológico, e decisão
fundamentada tecnicamente, o ente público, amparado pela decretaÉo de emergência em saúde
pública, entenda pela manutenÉo das medidas de enfrentamento.

2.4. O prêsente inírumento tem validade de 90 (noventa) dias, podendo ser pronogado por iguais
perÍodos, após análise do cenário epidemidógico do Município, com moüvação Íundamentada,
acoslado de i ustifi cativa técnica.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAçÁO.

Permanecem inalteradas e aqui ratificadas as demais dáusulas do conúato ora aditado que não
colidam com as altêrâÉes contidas no pÍesente ínstrumento.

E, por assim estareÍn justas e contratadas, as partes assinam o presente Tôrmo Aditivo eÍn 05
(cinco) vias de igual teor e forma, na presença das teslemunhas que o subscrevem, para que
produza seus regulares eÍeitos.

São Francisc, do Conde, 'Í0 dô julho de 2020.

Ê
E.

PELO CONTRATANTE:

PELO CONTRATADO:

TESTETIUNHAS:

2.
CPF N.

,r*{u({"^sANrosELEUZINA

CLÂRICE
REPRESENT

í
CPF N i,_j

Pr!çâ d! lnd.pdd5ndÀ a/n.', Canto - Sao Francbco do Cond./B Cê9: «r.9o0{00
lr.paíú€ito d! Conffi€ a Coltvênlo3

T.lêÍoor: (rí) 345í {0í7 / 0053
2
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Diário Oficial do
EXECUTIVO

TERMO ADTTIVO DO CONTRATO (Ne (x'1/2017)

6T TERMO ÂDITIVO AO CONTRÂTO DE GESTÃO N.COO1/2OÍ7 . SESAU,
MUNICíPIO DE SÃO FRÂNCISCO DO CONDE E O INSTÍTUTO DE ASSISTÊ
PROMOÇÃO SOC|ÂL - PROVTDÀ

celebíado entre o
NCIA À SAÚDE E

Do Obielo do Contralo:

1-1 O presente CONTRATO DE GESTÃO tem por objeto discrimrnar as atribuições,
rêsponsabilidades e obrigaçóês dos penÍcipes, pera a gestáo, oF,eracionalizaçáo e execuçáo das
ações e s6rviÇos dê sâúdê a serem êxecutados pela CONTRATADA no HOSPITAL DOCENTE
ASSISTENCIAL CELIA ALMEIDA LIMA E P.A DE MURIBECA, em Íegime d€ 24 horavdia,
que assegure âssistência univêrsal e gratulta à populaçáo, observados os princípios e normas
emanadas pelo SUS.

'1.2 Para atgndeí ao disposto nêste contrato a CONTRÂTADA consigna, sob as penas aqui
píevistas, qus dispõê de suÍioente nív€l tócnico-assistencial, capacidade e condiçóes d6 prestação
de ssrviços que pêrmitam o maior nÍvgl dê qualidade nos s€rviços contratados coníoíme a
ôsp€cialidade e caraÇleíísticas da demanda e que não está sujsita a nênhum tipo ds restÍiçáo legal
quê incâpacite seu titulâr para tirmá-lo.

'1.3 Faz parte integrante deste COTITRÂTO DE GESTÃO os soguintes anexos:

a) O Têrmo dê Refêrêncja que instÍuiu o Edital do Selêçào;
b) Termo de Pêrmissão d6 Uso;
c) lnvenláriopâlrimonial;
d) Modelo dê Demon§ralivo de RECEITA x DESPESA.

2-1 O Contrato de Gestáo n, 001/2017 no vâlor original dê B$ 26.458.348.83 (vinte e seis
milhóês, oitocentos e cinqüenta e oito mil, tíêzentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito
ceôlavos), será rea,ustado no percentual de 3,7270 (três virgula sêtenta e dols tor cento) de sÉu
valor original, o que equivalô a importância de R$l.000.000,00 (um milháo de reais), elsvando
assim o valor global do contrato para FIS 27.858.348.88 (vintê ê setê milhões, oitocentos e
cinquênta e oito mil, trszonlos ê quarenta ê oito íêais e oitênta e oho centavos), para a
manutençáo do equilíbrio econômico linanceiro do roÍerido termo, com base no Art.65, ll, alínêa
d, da Lei N.e8.666/93 Ê nâ dáusula décima primeira do próprio contralo de Gestão N.001/2017.

2.2 O rê4usto conlratual decoríe do Processo Administrativo ne 14ltL/2O2O, que versâ sobrê os
custos reahzados 6m decorrância da adoçáo dâs ínedidas de eníÍentamento ao coronavírus, no
Hospitâl Cólia Ajmeida Lima e Pronlo Atendimento dô Muriboca, coníorms declaraçào dê
êmeígência êm sâúd€ pública êxarado pela OroanizaÉo Mundial da Saúde - OMS. Ministéíio da
Saúde - MS, e análise do cônário epidemiológico do Municlpio, coôÍorme Decretos Municipais.
(acostado ao Processo Administratjvo).

2.3. O aditivo contralual pordurará €nquanto, êm anális€ ao canário epidsmlológico, e decisáo
Íundamenlada tecnicamentê, o ente público, âmparado pela decretação de emergêncja em saúde
púb,ica, entenda pêla manúençáo das medidas de enÍrentamento.

2.4. O presente instrumento tem validade de 90 (novsnta) dias, podendo seí píorÍogado por
iguais perÍodos, após análise do cenário epidemiológico do MunicÍpio, com motivação
Íundamenlac,a, âcoslado de JustiÍicativa técnica.

ASSTNADO EM 10tO7t2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ELEUZNA FALCÃO DA SILVA SAiÍÍOS

htlp://pmsaoíranciscodocondeba imprensaoíicial.oÍg/
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Do Obleto do Adltlvo:
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E. ESTADO DA BAHIA

REFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDEíd rnlMEm
M qIIE

70 TERIIIO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.OOOí/20í7.

7' TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO
OUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICíPIO DE SÃO
FRÂNCISCO DO CONDE E O INSTITUTO DE
ASSTSTENCTA À SAÚDE E PROMOçÃO SOCTAL -pRovrDA, QUALTFTCADO COMO ORGANTZAçÃO
soctAL, NA FORÍúA E CONDTçÕES ABA|XO.

o MUNIC|PIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA, Pessoa Juridica de Direito Público lnterno,
sediada na Praça da lndependência s/n.o, na cidade de São Francisco do Conde - BA, inscrito no
CNPJ sob n.o13.830.823/0001-96, neste ato represenlado por sua SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, através do secretário, Sr. Nivaldo de Jesus Ribeiro, casado, bíasileiro, contabilista, inscrito
no CPF sob o n."'141 .977 .665-72, portador do RG N.o 016346/0-5, emitido pelo CRC BNA, residente e
domiciliado na Avenida Luiz Viana Filho,6312, Cd. Manhatan Sonho, Patamares, Salvador/Ba, CEP:
41.68G400, doÍâvânte denominado CONTRATANTE, e do outío lado, o INSTITUTO DE
ÂSSISTÊNCIA À SAÚDE E PROMOçÃO SOCIAL - PROVIDA, qualificádo como Organização
Social atÍavés de Decreto Govemamental, inscrito no CNPJ n.o 07.466.22810001-10, com sede na
Rua Mâriâ lsâbel, no 332, Cenko, CEP: 42.70-000, Lauro de Freitas - BA, representado neste ato
pela Sra. Clarice Pitanga Diniz Guerre, brasileira, divorciada, médica inscrita no CRM n.o 2251,
inscrita no CPF n.o023.ô85.525-53, portadora do RG n." 00.271.286-52, expedida pela SSP/BA, mm
endeÍeço profissional acima citado, doravante denominada apenas CONTRATADA, resolvem ÍiÍmaÍ o
presentê termo âditivo, confoÍme o conslante no Processo AdministÍativo N.o 442712020, medianle
as cláusulas e condições sêguintes:

CLÁUSULA PRIXTEIRA - DO OB.JETO DO CONTRÂTO.

1.1 O presêntê CONTRATO DE GESTÃO tem por obieto discriminar as atribuições,
rêsponsabilidades e obrigaÉes dos pertícipes, para a gêstáo, operacionalizaÉo e execução das
açóes e seÍviços de saúde a serem executados pela CONTRÂTADA no HOSPITAL DOCENTE
ASSISTENCIAL CELIA ALMEIOA LIMA E P.A DE MURIBECA, em regime de 24 horas/dia, que
assegure assistênciâ universal e gratuita à população, observados os princípios e normas emanadas
pelo SL.lS.

1.2 PaÍa atender ao disposto neste contrato a COI{TRATADA consigna, sob as penas aqui previstas,
que dispóe de suficiente nÍvel lécnico-assistencial, capacidade e condições de prestaÉo dê serviços
que pemitam o maior nivel de qualidade nos serviços contratados conforme a especialidade e
câracterísticas da demanda e que não êstá sujeila a nenhum trpo de restrição legal que incápacite
seu titular para Írmá.lo.

1.3 Faz pârte intêgrante deste CONTRÂTO DE GESTÃO os seguintes anexos:

a) O Termo de RefêÍência que instruiu o Editâl de Seleçãol
b) Termo de Permissâo dê Uso:
c) lnventáriopatrimonial;
d) Modelo de Demonslrativo de RECEITA x DESPESA.

CúUSULA SEGUNDA - Do oBJETo Do TERMo ADITIVo.

Constitui objelo deste instrumento, a alteraÉo do valor original do contrato com acéscimo legal de
5,58/t8556% ao contsato oÍiginal na importância de R$ í.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos
mil rêais), elevando o valor global do contráto para R$ 29.358.3.46,86 (vinte e nove milhões,
trezentos e cinqüenta ê oito mil, trgzentos e quârcnta ê oito r€ais ê oitente e oito centavos),
conformê e previsáo no Art.65, §1"da Lei N.o8.666/93.

Prlfl dâ lÍúêpêndêncla. Cn.', Cenfo - Sào Fíâncilco do Conde/BA, CGp: €.900{00
OapaÍtamôÍío dc Contratoa e Coírvênlo!

Tôlêlonô: Oí) 365í{0'17, E053
t
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ESTADO DA BAHIA
REFEITURA TUNICIPAL DE SÃO FRAT{CISCO DO CONDE

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RÂTIFICÂçÃO

Permanecem inaltêradas e aqui ratiÍic€das as demais cláusulas do mntrato ora aditado que náo
colidam com as alteraÇões contidas no presenle instrumento.

E, por assim estarem justes e contratadas, as paÍtes essinam o presente Termo Aditivo em 05
(cinco) vias de igual teor e forma, na pÍesençe das teslemunhas que o subscrevem, para que
produza seus regulares efeitos.

Sáo Francisco do Conde, 20 de novemhÍo de 2020

PELO CONTRATANTE:

PELO CONTRÂTADO:

TESTEMUNHAS:

l.l.*a- a" ,u //,--,
NlvALDo DE sEJús i{BEráo

SECRETÁRIO

GLÂRICE PITANGA DINIZ GUERRA
REPRESENTANTE

CPF N.O

2.
CPF N."

Prâsá de lndep€ndáncla, Cn.', Ceítso - Sào Fránclsco do CoodêJBA, Cêp: /$.900{00
Dêpâíeme[to de CoÍú-atoa o Coíyênios

Tol.Íone: 01) 3f,51{0í7 / Eo§l
2
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REÍFICA I DECRETO MUNTC|PAL (Nr 2620/2020)'
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Prefl'it rLt |l{nniripOl rlr ,Stit, h *ntr.'isco tüt ('rutla
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Dispóe sobre NoíÍreaçáo do'secretário da Saúde, no
tl.unicípio de São Francisco do Corrde.

() PRF-I]ETTO DO IVÍIJNTCTPIO DE SÀO FRÂNCÍSCO DO CONDE,
Estado dà Betriâ. rlrt r.ls(1 dês .rtribrLrÇücs legJis qu(: lhc.ontcrcm ., .rrL- 7-, rncrsú IX, (j.1

Lci ()rBânicô Municipà|, considcrrnr r o rlisp(!st() na L,r'i À4u'ri'cipàl N- 510. (lc,0l Jc
ibril de 201lt.J"

DECRETA

ffi so'',re"r.§eúo/:vlvaloo'EIEIEsUS RTBEIR(j, p<,;rr,JdÍ .t., ( pl

t.1i Lt7,-'-^b5-72- Fâra exeÍ(-er s CarAú dlj SECITÊ'IáRIO DÂ SÂUI)E, Sír,rlr('kr St r,,Ín
li,r,riir(, n.r Secrctarra i!Íu,nicipÂl da Sãúdc (SESAU). {

Àffi ri.o delega.ià áo *cretjrio, . c<r*p*ie;r'"{: dt' ottDF:NÂD()R DÍl
DFSPF-5AS de sui pà5.t4.Íicando ÍEtorizêdã. Íros Tersros da l.ies{-}lucio I ( IUll.\ rr:
l3.r7iz1l7. pratica, Àtos gue rÊÉi4úrem emissaâ.'de êiIpenno, rlrtonzdçi,r (lc
Pn3.1n'rcnt{1, suPriryterúà ou diSPêndiO de r(.cursoÊ públicirs.

@ii r:.o tn-t ém aut('rizêdo o sccrctáno, a .riar co,nisu=Ês- tq:m .r'-r»,
rc.rli.,^rr.rçõe-s visnndo.o dL\gcnvotvimexto d()9 tràbÀl+ros, no irnt'it() etc)rrsir_orrl.r :rr.r
P.r.sla.

t'aráBral<r Único - Para a criação de Comi*s e outr(\s atos pr!r,isto. rr;)
.íl,uJ, podórà o Seclctário, expedir Forr:rn,r5 ()u At()r Norm.rLi\.o

re E-stL'l)c.reto cnlr..r crn uigr,r nê dâtô Cô suà puL'l:caçàir, ."",,8.,,i.to
r) Í?ecreto Muni(ipô L n" 2fiot. rJr' 3l .Jc !ulh(' ílp 2020-
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Diário Oficiat do
EXE CUTIV O

PORTARIA (Ns 28l20m)

Esíadoda Bãhia
PREFEiTURÁ.IÍUtIiCtP-À,- DE §ÃO FRAJ'I.í§êê,EEEàIIIDE
GÂBINEÍE- E'O SECRETÁR'O TA SÀÚDE,-.SESâU

PORTÃRIÉ

DêôigBa -s€Ísidorirí para cotGPôi É ÉEÍri5sáo

dê Ãcoltiparàá.heíto e FiE€lirãÉo tIô'OoaEãno dê
Gstãô f OO1/2O\Z, êêÍÉbtFêe <ifc a l4stiqrtô dq
-ãssiíêItcia á Seúire ePÍôrtpçãà,,Sociàl- P&Í4D.4.

o srcBrráEÍo nrs!ÍrcPãr, Dàr sanírDE[Í.TEtror *ê rEraiüicrô
DO COTNDE. E§rerto. dá BãIüê! darigEEÀo .úÉ$§3 tIó. :lf}.ls+a tffutic{rrI oe

zBO1JzozO, tro rrEo d)íB âtÍilruiç:óês lêgiriÊ. ,qirE ltre cunil*ern É tâi t tãáica
Mrrrticipali

Considgrerlde a lai Mo:riql.pel !tr 4§6j/20I-ô,.qdé dnqu o ltogÉI!â lÁulÊ_itslj
de organização Sociat Íe$üi:flentada pelo DeGÊno llíuííÉ,d tÊ f905r'ãO,1Ír. qre
estabeleceu os citérios legê.irs pãr-á a compo#o de. ôorÍÊssão dê
À.corttparüârn€ttto ê Fisc.IiiãÉo;

Considêrârrato. qtrêá .riaÇão da Cólnissã.o dêÊod€ü ah ôtsevârÉà áÉ Eà }J"
tr do DeêÍ€to MüÍri'cilrâI tP fgOs/ZOÍ,f, dú53lrônúdneÍúoEda §ÕúÍÍtilàdoríã Geref do
lú1lrlicÍpio, Àrse!§otla lurfaica c da:B leso}Içt es d+ Í;irDEl dê Eodâs dt g

Murricípios do Estêdo da Bâldâ;

Cohsiderãndo gue a Secletaria dÁ Sàúde êún"Eüêerldé éSÊçô3
administrâtivoE, jurídico! e técnicos corn o ir*ú o ds diip.ni-+ s gerítão dô{
recujrsos I,rÍblicos Bob o Givo do€ ],rin ípios G-ônlrtitütuãi.í .EEÉ }tâ&áriÍ a
Àdtnitlicttação PriàlicE.

RESOÚ1,E

Ãrt. r" - Dêrigaràr É€i'vláoÍâã pe 6tttl,o! a turriis*ô ifu5êói+,àrààtíêúraé
Fiscalüação do Coúlato de Gêscío n' ÔOU2O}Í, .çdEbr-adà çorw o liniiltàdq dÊ
.&3sbtênqiâ à s€úde êPÍÇmoção Soeial- PBOVID-r! qüà ttim i*trEa;Iidxife aq<ti&r

In'RAMUNI(:IPÀI DF

h tt p://p m s aoÍ ra n c is co do co n d e b a. im p Íe n s a o Íic ial. o rg /

r.]Ê À. C:RISiGI{] SRF iCP.BRÀSIL IIMPRENSAÔFICIAL,ORG.
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Prâreillra Muniop3ldê Sâo F.arTcisco do Condê _ BA

Diário Oficial do
EXE CUTIV O

Estado da Bàhia
PREFEÍTURA ÍIIUNICIPAL DE SÃO FRÂI{GE'CÓ Dõ CONETE

GABINETE OO SECNE'rÁRIO DA SÀÚDE . S'ÉSAÜ

opêlscions.Iizêçáo dos Eêrviços ê açõê] dê S.údF no Hó{rlr--al.Doc€lrrtê ê Lqtilt5lrcíal'

Cáha Á]jneide InIna ê PloÍrto ÁtêndjÍneEto dt NÍEribrc+ sob à FÜ€dialàslcài do

I - x'oIvÍrÃIÍ)C, CISIros IIO§. S lfrC}SEqUIgÊ., ElaJ. 6g.OUZ;

n -'wELDolt[ Mrtrtcros DE oLI(iEII*lt VEBGIE -Erti 5z,{Eili
III - RÃYlllÃ.BÀ I,UGIÃNÃ ÍÃVER OIiD9EITãç EríL A5-424;

Iv - rllTIÃ}fE CEtrQúEIEl' DOS lEtÍ<rt, ülÂL €9,424;;

1/- ÍlrO!ÍE[E Fnã.I\ICO, Itl!t.Ae.43l

Ã't. 2" - -ã3 .tsibúçôêE da Cottdaiáo enco tün-!ê *.fiiíái ir fÉeÍftfÉ<,
Federel (1,êi 4.666/93), na Lêi MEúcipàl n! ,(5.6/2ó16 ê DàiÊãtó Mülftlji.Lr.
1903/2017,

ãrt. 3" - Ã dêsiE!âção dos htêgEenles de têtêridã romlsiâ'SEEá'IF$nâib
sêEl pÍejuízo de srrã! aEj)rEigõêc +ortlais iErrto *r l[ridãdêr aiilqúÊfrã!átrtrÀüL

.Eí. {" - EBlr Ped&te i:ntÍe etrLyÍg'oí ns ddi da ,Eâ r,}b'§_eçãor EEírogü4o-
se ãs dllrêsiçõe5 eÍD conEário.

São Fr.ncilco d,o Co,r<le, eItr Og de s'golrtô.dêzúzo.

*rrr-.M*RrBÉo
SêcsÉrio MDlicipát d.Eseúde lrúÇEiÍrê

hltp://pmsaoíranciscodocondêba.imprensaoíicial.org/
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Píelêitura M!nrctpaldê Sào Fãnci§co do Conclê - BA

INSTRUç NOnUAÍVA (Nr 0í20ãr)

Estado da Bahia
PREFEITURA TIITUNICIPÂL DE SÃO FRJ\ÍJCISEg@ CO§PE

GABINETE DO.SECRETÁflO DÂ SiÀÚDE ' SÉ§AÜ

Diário Oficial do
EXE CU TIV O

:li

DisÉõé ro&Eâ i.ElÍÉíEilà ÉOráB 6 dirêndz*
dê lEocêditÍrÊlitDr'a t<Çtn ídôLdor PélÊ êortilsião
dê ÃcíoE{r.rúEírltêítô e Ércsli4áo dó Go&tô d€
Oestã: no OOVAO|T, c€I€Jtadq codr s lir6Ftb' dê

À.ssiíência á Seúd€ eProueÉo Sqqiàl - PtO9lEí

o sEsRErámo nEsllrcrÃrr Dr sãfuEÉEsIiro psrúo w:SC_:trEs
DO COltDE, Estado d. BaIrL, desigrad.ô <Éryér <io Êlea:É(q }Éüddtia]. rlo

26O7l2OaO, no ulo diã8 eüibEiçóê& I.ÉEirquelhê.conbl€In E IÀÍ. <r(!ôrÍiba blt4b{pâI
coniuit€rnenrê corh o PREiIDEITTE IrÃ gOAffirf ge eOlÉaOÉmeNrà f
ÃvÀüÃçÃo Do coNrBÃTo Dl GE§EftO rúo úil./.2ofz, eFâredo-luriOcrreate
pêla PoÍlariâ SESÃU \" A28/ZO2O|

Considêràndo á Lei MutdciÊaf rP .t€efaOie, grc aiol1 o .Ptpgrff.,nftÍ"nit,sl
de OrgãrtizaÉo Sociãl r€gr]arÍEntÊde .I,êlú l}é.*to Mqllicipql d I9oEÊOIÍ, qEe

eBte.bê16çeu os critÉeiÉ t€gãi! FâÍr a er4xi{6irl d. ô!Éd!úao dê
Ãcompanlrarnento ê f5scí]izaçeo;

ConsideÍarrdo quâ a cri!,ção d€- CorElsSào dêcôftêE-ttE.ihBe'.tàrsiaâorn II.
tr do Dêcrêto Municiprl no ISO3/4O17, doB al,onláIrrdrlor. d..Od{Ío]rdo E GêrÊl do
Mudcttr)io. Àssês.dria Juríilieâ ê de! tslo'lúÉ€a do T! rdrràf dê CóütÉ dÉ
Mu.niêIpio.. do Estrdo dE B.lria;

QonsideraSdo e Ãsílnçào da ftlstÍaÉo !íolmativr. rL' Gir4âOI& êliiÉÀó !êtâ"
CôntrolÃ.lolia Gêr'.ldô MEÍridlriô - COGEM. qF dÉiáFr ÍãFlair!4úa o l,ÉceÉro
de pÍsdaÉro dê cóiúâ! te Golttsato! d.ê G€sião cé)êlrr.do.rio-ãinltitc aló Mrali.:Ijriid

de São FrÉisisco do Condê - B.ã! s guEas pÍoüdêúciEs.

Coruider.rtdo gu€ a S€qêtrria dê Seúdê dnlrlegÍdê Gid(!çoe

âdministÍetivo., júÍdicór â rá:nlcos corrr o irrtuÍtç dá dnÍEEúr!ú É gãão dol

h tt p://p m s aoí r a n cis co d oc o n d e b a impíe ns ao íic ia I' o rgl

t i.l.,, : P'ÜIí- ÂJ í.,EÉ:1SICN SIiF ICP.BBASII. I IÀ/lPRENSAOFICIAL,OFG '

r.'l'l

li--i



05 de ogosro de 2020
Ano Xlv 'Eàção N" 1578

I
Prsteitura Múniclp3ldâ Sào Franêsc{ do Cond6 'SA

Diário Oficial d.
EXECUTIVO

Estado da Bahla
pREFETTURA MUNtctpAL DE SÁO tRÁNclsGo ÔO OONDE

GABINÉTE DO SECRETÁRTO OA SAÚDÉ - SESAU

Íêcur3os pú.blicoi Bob o crivo doú PrinelPior Co:lditúàioneis qua rr*f5ârtr'. a

ÀdministÍaçào FÚ.blica.

RESOI,YE

.Art. l" - ÃlÍibuü furç6ês aG úéÍibros 'dã cótnírsle dê. ãêotíPârrkarBqnto e
Fiscal.irãçào do ConEaio dê G€ttão d' OOL/mI?. csblltsdo cottt o Iíiíífirb de
Ãs.isiância À S.údê ê Plolnoçio Socid - PRO-\IIDÃ-_rÊI)oÍtávtif I,aih frcdizÉo,
acornparüreÍtento do! t€EvÍços. ãnãIi,ses dt5 tr>têst=íõ€â dc c(mt!! ê e$íilsão de
!êIâtólio prelirdiiáÍ dâ3 eções, rettrê.ià. . Sê(Eêtidr da. faãd! pati
ênc€rúrhúnento eo TÉunâl dê Conla.! do. Múrllc&Érr dD EsEdo d,.. l{hi., é
3erviçor or_r pÀctuãdoú Do reÍcriido ConErÍo d.ê G€{Éo, 6jo !!{êto á& §Édilô 41õ§

!e!..iço. ê Êçóês ds !:údê no Iloã)ira] Docé e Àrrídeüaa ÉáEí.6IÁEÉdá liiiE e
Ptonto etêndiÍrênto do Muribecâ, corúórlnc êdifal de clrárn tnêrÍq t'úblico íe
0o1/20I7 da Seqetaria Municipal de Seúdê, cotü@júrê dfurosiçío trEFt! ú.ÉtÍüçÍô

-8r1, 2" - Ã Cornirsão dá Ãêolrrlr.nlrariteoto 6 FisêáEgá&Ed .r€EÁ Sritlâd&I,or
duâs êguipê3 dê kelrelho, cotoposto pelo! !êrvidD!6] dêdEúado! atrat& dÉ

PoÍaria SES.AU iê ozglz1àt, liíedor . 3€qrun, conbEE ArporÀFe S;Eiíro,

modiârrte qÀpÊqidâdo téerica:

I - Equipe <tê .ã.cdmperürârnêttto e ÃrráEsê ale PreÍfçãd dá Cftlbs:
- BOMIrÀIrDo cã.8úOS DOS §IIÍIO! =lOUrEJt Eú. Bg-EZlt

- v,,ELDOIÍ tr/ÍÃI'GOS DE oriII.EÍIr.EvEEêtfE,lÍt*-'rê,+n4;

n - Eqlripê dê Àêornirâ .tüárnênto dê qü.Iidàdfe ê FÍ.cáÍrrÉçãô *it ldo' ú
êxecuÇâo contra áI

- RÃYMr.Rr. LucrxNÃ xÀvIER oIrvErE E ntãt, 85,824

- T!,TI.EISE CEA,QITET.ã' .DOr Ar.NtOS, m.rl. OS.ÊZB;

- TYG,IIEFE.ERÃI| dO, rnãL6e-{3 I;

@w
htip://pmsaoÍranciscodocondêba.imprensaoÍicial.oÍg/
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PreÍeiturâ Munropãrdê sào Frandsco do cond6 - BA

Diário Oficial do
EXE CUTIV O

ffi Estado da Bãhia
PREFÉITURÀIÍUI{ICIPAL E,É SÃOFBÁtrIoIÍtC-O OO ÊoNDE

GAEtINÉTEDO SECRE-IíRIO DÀ §ÀiiDÉ .SE§ÃU

Àrr . 3" - Competê a Eqlúpe dê À-compâtüãlnãrÍo e ÀÍáIÍirãB dc ?EêstâÉo qe

Contà5

I.

É

II].

rv.

vt.

Y[

vItr.

ÃcoÍl})aíàsr os relâtótios dê P!êsfâiÊo de sertlços e alcàÍcê

de.s.Inátss pactlÍadarÉ no GorrEslc:dê Gêi!úÉo rt'mivâOl4
ÃIrâIisa! a eúEêga têml*rtisE ilôs EtódÍtlot iinétÉEÜ d,ê

pÍÉtação ds coút.E rrreoseÊ, crorn e:Ilíreão de Íà1fi6lÍoÉt
corúoÍtrlê diccil,liru. cqntrÃtuãIi
Áv..ltâr .e toAor ol' docdlÍãnor êÉiqtdôr. çeÊrrEàdirltGro tlo
It€rE E.l dr' LDltÉuÉo NdEÂtieí nê{3/2ol8íÇ. OqB{, ç9r.Ft rtl. rc
procaeso de l,r$fdção d6 coü! ElE.bdredà j:ÉL .OlgeüizÊ+ã-o

Sociál-

Enitir r6letórios ÍlrnseÊ ac€Íce da ár4lrd dá FEFltfrçàÇ' ôà
contes, coln indicâção à aproeação ou reprow<4ào, cortreürecsa
pâra Sêrêlâri€ Mrrrifuipd da Farsdâ" t,.re x)êrÉtdiarÍ
encarÍdrrbãbÊnto ao !}ibErâl d€ Ooíls t16 liÍEútítli6 áo
EstEdo da BE}Ià - I!êÀtr êEr dó gO (EiEta, eer Epóí .o rnêt
luÉEêqüênE ro rêpas§ê,

Ãllrodzú o rep.ssô rÉÉrIal êEl ,cõrÉorEtdl4ê cotrl- on ÍÍ-rzo.
est!-bêIêddo! àr colrfato, ltiêdbrÍÉ aEr€íe:lfrçtrq doGrr{ódldos

de I)reútação de contar ê erâi5êpor I,eÉetlatd€tidÀ coinisaão,
DispoÍ sobro a spucsÉo de ídte coirest[il é glogrr ltn-atzão
do tÉo curnprimelrto dã.s m€ler pactuedas, gÉráÍtido ú aliiáÊo s.

emple deÍêBe êcon r+dit6rio-
Ernitk rqlat6úior EimcsEatr ac4Éa iiii eâ4*to ç9EiÉíEI €
..lcsncê de mêta^B par'â- E CoÍdÍgla<torie ikÉidià lrÍE.lib&lar pSà-

cgúiõcação, coltr cópi. ào Gãbi.batê dô ÊâiÊüô MrEíaápa1 ê'

.ássêssoria Juídicâ-
EnitÊ Íloti6caÉo pordesctrÍrl,rimjêôlo (püÍiítoàI

ÊiFFFÍrllÊ rrnrl\lrcrPÁi oF i^alFR^xctsôat rxtcoatoÉ

yl

h ttp://p m s a o í ra n c is cod o c o n de b a. im p re n s ao Í iclal. o rgl
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Prolêiluíâ MunioFlalds Sáo FÍáncisco do Condê 'BA

Diário Oficial do
EXE CU TIV O

Estado da Bahia
pREFEÍTURA rtuNtcteau oe sÁo r*ar.tclsco DocoNDE

GABINETE DO SEGREÍÁRIO DÂ SÀÚDE.SESÃU

f,K. Irutar.lar I)tocêss6 a&nittittrátivo3 Êenle â dêrÚirrEiãr

lôffálizada&
)c Pugnar I)éla al)licsção dê Glôls.s ftêfltê ro! nãô etênaliE ,rlot

dÉ.É !íêrss Édct|Iâdâ! r1o Contritodê Gêrlío.

Ãrt. 4' - CoEUrêtê a EquiFô dê -ã.ortrÉarüraEEüo d. $rtlidade ê
Fiscrlizaçãô "in loco " da d6qlçà(, contratu.lr

I- Ãcornp..rülÊr e êr€,áiçãô à.i Í§6êr é rÊdlçêa dâs .üidâdê§

(HDÀCÀI ê P-6..rê Mu,ibêc.)i
n. Emitir notifcação por d€scrlmlrriÍnÊüúê qoÀÍÉtqál;
lII. O 6rçr] t&nico d€ívcrá teÉIiai evdiação diâd4 !âarÊ5a, §lr

rnêrlgd, dsdê CÍue o pedodo êscothiAo çeja. euÊciauo 4rara
arr-aliã.r ou, sê foÍ o ceso, EIeEir o derãttt,êrihô é qüaliddê dd
preatâção dê dontea-

IV. Dü.rârúê a êrecrçao do objêto. o fircãlléGúco ds3íg.íadú.dEybEá

morlitolar coísfanlêríárlê o nfuel dê quâHBdé ktor Eviçlos
p.ra eyitar à íuÀ degererição, desedo;ntqvir paA:irq4*ir*§,
corrlÍatada â colleção dâr ÊÍ1ar- Éfh* ê ifgdlãddEdeE
conkaÍadas.

v. RêalÊâr outrâs funÇõêÉ êorelat.s âB átíbü.W€5 da fuiàÉo dê
Pilca]i,rtão.

ln. 5' - SêÍIt pÉjrrízo alã' &tiviaÁd.r! ,in e.!Êi ü âts*Eiçõêc d.ê

Comissáo, dtwêrâo sêr olrs€Evádos oB ,rqDiaifÉ míÍiüpD coftíeÍtElÍ ,rírõ
apontarBêEtos do ,tu.bündl d6 Cont s dos IiÍuíidt io! do Estfào à Blilúa -'IE!rÉ d..1

ConEoladori. 6êrâl do MurlicÍpio, do Córrlelhg Mqriail,el dei cêqf+ ds
Organir.çàô Sociâ1, vinculâda a Slê€êteria dê 6.rva.trO ê -§áâ. tto! qpqillltréDloà
r€alizados pela Ã-ssêssoria Juídicã do Município.

nF 
'(Áô 

rF^Eô-iSc4 Do arnrÊ

t4

ilàL

h t I p:/i p m s ã o tÍa n c is co do c o n d e b a. im p r e n s ao Í icial. o rgl
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Ple,eliura Muniôpalde Sáo Franêsô do Cond6 - BA

Diário Oficial do
EXE CUTIYO

Ãn . 6" - À, notiácaçõê. conffi§.qü M.o se! êtni!id!+ itttbôàh.hErb
após a ciência do dârculrtt,!ünêúrto conlratrEl, dêlrêtrdô €l a&êgritídb ô ttüt9üô. .
ãhpla dsÍ€sa ê contraditóÍio.

Estado da Behia
PREFETÍURÂ MUNICIPAL DESÁo FRÁNC§:CO DQ| CONDE

GABTNETE DO SECRETÁR|O D'L SÂÚDÊ . SE§Â1J

Lrt. 7" - Estâ kÉEEçáo NoÃnatilrâ qnE ê!r ú€t6 DÀ dãta d.a sEâ
pubUceçáó, leyogeJrdo€e er disposiçõer em coltEário, e=IrêcifcerEêílê a ia(;dc
o 1 /20 I4lsESÃU -

São Ft-êrcisco do Gotr&, êrn€ d.6 ag.orto dê 2@O

, trí -

,on*-ooffi.pr.rÍEo
SecreÉrio NiirntciÉel iL. S.úat6 ItÉEitto

a,-l-*t4"
GItL<rs D,Ol

da Comissão
Contreto d€ no d»r/zolz

http;//pmsaoÍranciscodocondeba.imprensaoticiâl.org/
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