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CONTRATO DE GESTAO N° 001/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO
CONTRATADO:
VIGENCIA 00 CONTRATO:

N°:

13.405/2011
Inslilulo SAS
Inicio em 04/0212012 e termino em 26 de abril
de 2014

DOTA<;AO OR<;AMENTARIA:

021801339039,

021804339039

021807339039

OBJETO DO CONTRATO:
GERENCIAMENTO,
OPERACIONALlZAC;;AO
E
EXECUc;:Ao DAS AC;:CES E SERVIC;;OS DE SAUDE das unidades: PM 01 VILA
MATHIENSEN (CNES 2047020 - UBS 01 Vila Malhiensen - Dr. Osvaldo Cruz); - PRONTO
SOCORRO ZANAGA (CNES 2028050 - UBS 07 Pronto Atendimento Zanaga -- Dr. Manoel
de Abreu); - PM 11 PARQUE GRAMADO (CNES 2075040 - UBS 11 Parque Gramado -Dr. Eneas Assis Sales);- PM 17 sAo JOSE (CNES 6458203 - UBS 17 Sao Jose -- Dr. Joel
Cartos Cunha); - NUCLEO DE ESPECIALIDADES (CNES 2048205); - UPA I - Unidade de
Pronto Atendimento Tipo I (em construC;8o): • UBS Jardim Sao Paulo - em constru9ao
(com urna equipe de Estrategia de Saude da Familia e referencia municipal em Geriatria).
Pelo presente inslrumenlo. de urn lado a Prefeilura do Municipio de Americana, com sede
nesta cidade na Av. Brasil, 85, Centro, neste ata representado por seu Prefeito; DIEGO DE
NADAl, brasileiro, casado, portador da eM uta de Identidade RG nO30.885.632·6 e inscrito no
CPFIMF sob nO292.509.888·69, doravanle denominada CONTRATANTE e com a anuencia da
Secretaria Municipal da Saude, representada por seu Secretario Municipal, FABRIZIO
BORDON, brasileiro, casado, portador da Cedula de Identidade RG nO 15.846.816-8, e inscrito
no CPF/MF sob nO587.097.701-00, doravante denominada INTERVENIENTE e de outro lado
Instituto SAS qualificada no Municipio de Americana nos autos do processo administrativo nO
13.40512011, com Certificado de QualificaCao nO 000412011, inscrita no CNPJIMF sob nO
05.576.12510001-88,
com sede na Rua Deputado Lacerda Franco, n"120 - cj.41 - Sao PauloSP, e com estaluto arquivado no 3° cart6rio de titulos, e personalidades juridicas de Sao Paulo,
neste ate representado por seu presidenle Sr. Paulo Celso de Carvalho Morais, brasileiro,
portador da Cedula de Identidade RG nO12.247.442 e inscrito no CPF/MF sob nO075.370.25843, doravante denominada CONTRATADA, com base no disposto na Lei Federal nO 8.080, de
19 de setembro de 1990, na Lei Municipal nO5.087, de 1° de outubro de 2010, bem como, a
disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nO 8.666, de 21 de junho de 1993,
RESOLVEM celebrar 0 presente CONTRATO DE GESTAO, referente ao gerenciamento e
execucao das atividades e servicos de saude da Cidade de Americana, mediante as seguintes
clausulas e condiy6es:
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DO OBJETO

St:CRETARIA
DE SAUOE

CLAuSULA

o

presente CONTRAlO DE GESTAO tern por objeto a continuac;ao dos serviyos objeto do
Centralo de Gestao n° 001/2011, prevendo a operacionalizacao do Gerenciamento, 0 apoio a
Gestao e ExecUly8o, pela CONTRATADA, das atividades e servicos de saude da Cidade de
Americana, em conformidade com as Anexos Tecnicos que integram este instrumenta, abaixo
relacionados:
- Anexo Tecnico I - Oescricao de Serviyos;
- Anexo Tecnico II - Sistema de Pagamento;
- Anexo Tecnico III - Acompanhamento e Avaliac;:ao do Contralo de Gestao:
- Anexo Tecnico IV - Termo de Permissao de Usa

1.1.

Integ ram

0

presente CONTRATO DE GESTAO as seguintes unidades de saude:

1.1.1

PM 01 VILA MATHIENSEN (CNES 2047020· UBS 01 Vila Malhiensen·
Osvaldo Cruz):

Or.

1.1.2

PRONTO SOCORRO ZANAGA (CNES 2028050 • UBS 07 Pronlo Alendimenlo
Zanaga - Or. Manoel de Abreu);

1.1.3

PM 11 PARQUE GRAMADO (CNES 2075040 . UBS 11 Parque Gramado - Or.
Eneas Assis Sales);

1.1.4

PM 17 sAo JOSE (CNES 6458203 . UBS 17 Sao Jose - Or. Joel Cartos Cunha):

1.1.5

NUCLEO DE ESPECIALlOAOES (CNES 2048205):

1.1.6

UPA I - Unidade de Pronto Atendimento Tipo I (em constru~o);

1.1.7

UBS Jardim Sao Paulo - em construc;ao (com urna equipe de Estrategia de
Saude da Familia e refer€mcia
municipal em Geriatria).

PARAGRAFO UNleO por ser contrale de remanescente de prestaryao de serviryos do contrale
de gestao n° 001/2011, adolam-se integralmente e para todas as finaJidades previstas nos
presente centrale as previsoes constantes dos anexos I a III do cantata de gestao originario,
que seguem as fls. 2.832 a 3.248 do Processo Administrativo n° 13.405/2011.

CLAuSULA

SEGUNDA •OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES

DA CONTRATADA ~

Sao da responsabilidade da CONTRATADA. atem daquelas obriga¢es constantes do plano
de trabalho e das especificac;:oes tecnicas integrantes dos anexos I, II, III e IV e d s
estabelecidas na legisla<;:aoreferente ao SUS, bem como nos diplomas federal e municipal que
Av.
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regem a presente contrata~o,

as seguintes:

2.1. Prestar as servicyosde saude que estao especificados no Anexo Tecnico I, de acordo com
o estabelecido neste CONTRA TO DE GESTAO enos exatos termos da legisla~o pertinente
ao SUS - Sistema Unica de Saude· especialmente 0 disposto na Lei 8080, de 19 de setembro
de 1990, com observancia dos principios veiculados pela legislac;;ao, e em especial:
2.1.1.

Universalidade de acesso aos servic;;osde saude;

2.1.2.
Integralidade de assistencia. entendida como sendo 0 conjunto articulado e
continuo das aC;;6ese servic;;os preventivos e curativ~s, individuais e coletivQs, exigidos
para cada casa em lodos as n[veis de complexidade do sistema, em atua9ao conjunta
com as demais equipamentos do Sistema Unico de Saude, existentes no Municipio;
2.1.3.
Gratuidade de assistencia, sendo vedada a cobran9a aos pacientes au seus
representantes, responsabilizando-se a CONTRA TADA par cobranva indevida feila par
seu empregado au preposto;
2.1.4.
moral;

Preserva980 da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade ffsica e

2.1.5.
Igualdade da assistencia a saude, sem preconceitos au privilegios de qualquer
especie;
2.1.6.

Direito de informayao as pessoas assistidas, sabre sua saude;

2.1.7.
Divulgayao de informa¢es
utilizayao pelo usuario;
2.1.8.

quanto ao potencial dos servivos de saude e a sua

Fomento dos meios para participayao da comunidade;

2.1.9.
PrestaC;:80 dos servic;:os com qualidade
equipamentos de modo adequado e eficaz.
2.2.

e

eficiemcia,

utilizando-se

dos

Devera, na prestac;:aodos servic;:osdescritos no item anterior:
2.2.1.
Respeitar os direitos dos pacientes, atendendo-os
universal e igualitario;

com dignidade de modo

2.2.2.

ManIer da qualidade na prestac;:aodos servic;:os;

2.2.3.

Permitir visita diaria ao paciente internado, respeitada a rotina de servic;:o;

2.2.4.
Respeitar a decisao do paciente em relac;ao ao consentimento ou recusa na
prestaC;:80 de servic;:os de saude, salvo nos casos de iminente perigo de morte ou ~
obrigac;:aolegal;
2.2.5.

Garanlir 0 s1gil0 dos dados e informac;:oesrelativas aos pacientes;

2.2.6.

Garantir

0

dire ito de assistencia religiosa e espiritual aos pacientes, por ministro \
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de qualquer culto religioso;
2.2.7.
Garanti, a presenya de um acompanhante em tempo integra', quando houver
necessidade de interna'Yoes de crian~as, adolescentes e idosas, com direito a alojamento
e alimentac;:ao, nos termos do Estatuto da Crianc;a e do Adolescente e do Estatuto do
Idoso;
2.2.8.

Esclarecer as direitos aos pacientes, quanta aos servir;os oferecidos.

2.3. Apoiar a integra~o territorial do equipamento de saude na re9iao, nos termos do Anexo I,
visando a melhoria e maior efici€mcia e eficacia na presta~o dos serviyos de saude publica, de
acordo com diretrizes estabelecidas pela CONTRA TANTE;
2.4. Contralar pessoal necessaria para a execu<;<3o das atividades previstas neste
CONTRATO DE GESTAO, responsabilizando·se pelos encargos trabalhistas, previdenciiuios,
fiscais e comerciais, em conformidade com as previsoes do plano de trabalho, resultanles da
execuc;ao do objelo desta aven~, devendo, ainda, nesse contexto:
2.4.1.
Utilizar, para a conlrala9aO de pessoal, criterios exclusivamente tecnicos,
observando as normas legais vigentes, em especial a Conso1ida980 das Leis Trabalhistas
- CL T - e Legisla980 Previdenciaria, no limite dos recursos financeiros repassados pela
CONTRATANTE;
2.4.2.
Contratar serviyos de terceiro, sempre que necessario, responsabilizando·se
pelos encargos dar decorrentes, no limite dos recursos financeiros repassados pela
CONTRATANTE;
2.4.3.
Responsabilizar-se perante pacientes por eventual indeniza~o de danos morais
decorrentes de alfBo, omissao, negligencia, impericia au imprudencia decorrente de atos
praticados par profissionais subordinados
CONTRATADA;

a

2.4.4.
Adolar valores compativeis com os niveis medios de remuneralfBo, praticados na
rede privada de saude, no pagamenlo de salarios e de vantagens de qualquer natureza a
dirigentes e empregados da CONTRATADA.
2.5. Adotar 0 simbolo e 0 nome designativo da unidade de saude cujo usa Ihe fora permitido,
seguido pelo nome designativo "Organiza~o Socia!", devendo afixar aviso, em lugar visivel, de
sua condi98o de entidade qualificada como Organizavao Social, e da gratuidade dos servi90s
prestados;
2.6. Consentir na realizalf80 de pesquisas com pacientes, desde que haja aprovalfoes previas
e obrigatorias pela CONTRA TANTE, e pelo Conselho Nacional de Etica e Pesquisa;
2.7. Administrar os bens mOveis e imoveis, cujo uso Ihe fora permitido. em conformidade com
o disposto nos respectivos Termos de Permissao de Uso - Anexo IV que deverao definir as
responsabilidades da CONTRATADA, ate sua restituit;ao ao Poder Publico:
2.7.1.
A permissao de usc, mencionada no item anterior, devera observar as condilfoes
na Lei Organica do Municipio, devendo ser realizada mediante a formalizac;ao de Decreto
especifico e determinado, emilido pela CONTRA TANTE, ap6s detalhado inventar
e
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identifica/yao dos referidos bens;
2.7.2.
0 Decreto de Permissao de Usc 8specificara os bens e 0 seu estado de
conserva~o e definira as responsabilidades da CONTRA TAOA quanta
sua guarda e
manutem;ao;

a

2.7.3.
A instalayao de bens moveis au imobilizados nos equipamentos objeto da
permissao de usa, e as benfeitorias realizadas naqueles ja existentes, serao incorporados
ao patrimonio municipal.
2.8. Manter em perfeitas condic;:6es as equipamentos
realizac;:aodos serviyos contratados;

e instrumentais

necessarios

para a

2.9. Entregar a Secretaria Municipal de Administrayao a documentaryc3o necessaria ao
procesSD de incorporat;ao dos equipamentos, instrumentas e quaisquer bens permanentes que
por ventura venham a ser adquiridas com recursos oriundas deste CONTRATO DE GESTAO,
para fins de incorporacao ao patrimonio da Prefeitura do Municipio de Americana;
2.10. Restiluir ao Pader Publico a saldo dos recursos Hquidos resu1tanles dos valores
repassados, em casa de desqualificafYBo e consequente extincao da CONTRATADA;

a

2.10.1. A CONTRATADA devera transferir, integralmente,
CONTRATANTE as
legados ou doacoes que Ihe foram destin ados, benfeitorias, bens moveis e imobilizados
instalados nos equipamentos de saude, bem como os excedentes financeiros
decorrenles desle CONTRATO DE GESTAO;

r--..,

2.11. Enviar no prazo maximo de 30 (trinta) dias, apos a data de assinatura do presente
Contralo, a Regulamento de Compras que adotara para a contrata~a de abras e serviyos,
bem como para compras com emprego de recursos provenientes do Poder Publico,
devidamente aprovado pela maloria qualificada de 2/3 dos membros do Conselho de
Administrayao.
2.12. Manter, durante toda a execw;ao do oooiralo. todas as condi¢es que culminaram em sua
habilitayao. em rela~aoa sua regularidadejuridica, fiscal e capacidade tecnica.
2.13.
Execular os servi(fos de forma a garantir as melhores resultados, otimizando a gestao de seus
recursos quer humanos quer materiais com vistas a qualidade dos servi(fos a satisfa(fa,oda populayao
atendida.
2.14. Adolar e executar inlegralmenle 0 plano de Irabalho, as previsoes financeiras e demais
obriga(foes conslanles dos anexos I a III do conlrale originario, que segue as fls. 2632 a 3246 do
processo administrativo n 13.405/2011,
em conformidade com a previsao do paragrafo (jnico da
clausula primeira.
D

CLAuSULA

TERCEIRA·

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA INTERVENIENTE

Para execuyao dos serviyos objeto do presente contrato, a CONTRA TANTE e a
INTERVENIENTE comprometem-se, em canjunto e/ou separadamente, a realizar as ayoes
abaixo relacionadas:
,

~
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3.1.

Sao da responsabilidade da CONTRATANTE.
3.1.1. Programar no ofc;amento do Municipio, para as exercicios subsequentes ao da
assinatura do presente CONTRA TO DE GESTAo. as recursos necessarios, para fins de
custeio da execut;:ao do objelo contratual;
3.1.2. Permitir 0 usa dos bens m6veis e imoveis, nos termos da Lei Organica do
Municipio, mediante Decreta;
3.1.2.1.
Para a formaJiz8c;:ao do lerma, a CONTRATANTE
avaliar e identificar previamente as bens.
3.1.3. Promover, casa haja interesse. 0 afastamento
observando-se 0 interesse Organiz8c;ao Social;

de

devera inventariar,

servidores

publicos

3.1.4. Responsabilizar-se pelas despesas e/au encargos financeiros gerados por conta
de eventual atraso nos repasses financeiros, desde que tal atraso nao seja provoeado,
por qualquer motivo, pela CONTRATADA.
3.2.

~ responsabilidade da CONTRATANTE e da INTERVENIENTE:
3.2.1. Disponibilizar a CONTRATADA os meios necessarios a execuyao do presente
objeto, conforme previslo neste CONTRATO DE GESTAO e seus anexos;
3.2.2. Garantir os recursos financeiros para a execuc;ao do objeto desle CONTRA TO
DE GESTAO, fazendo 0 repasse mensal nOStermos do Anexo Tecnico II;

a

3.2.3. Disponibilizar
CONTRA TADA 0 material de consumo
execu980 dos servi((os objelo desse contrato;

necessario

para a

3.2.4. Garantir a presta((Eio dos atuais servi((os terceirizados durante os primeiros 90
(noventa) dias da assinatura deste CONTRATO DE GESTAO, ap6s este periodo caben~
a CONTRATADA a OP((80 de manter ou substituir os prestadores de servi9Qs da
unidade.
3.3. Sao de responsabilidade da INTERVENIENTE:
3.3.1. Analisar, anualmente, a eapacidade e as condi((oes da Organiza~o Social para
a continuidade da presta980 dos servi90s, com vistas
identifica9aO do seu nivel
tecnico·assistencial;

a

3.3.2. Acompanhar a execu9ao do presente CONTRATO DE GESTAO, atraves da
Comissao Tecniea de Acompanhamento, com fulcro no estabelecido no presente
CONTRATO DE GESTAO e respectivos anexos, notadamente os Anexos II e III;
3.3.3. Definir as polltieas de saude a serem desenvolvidas e observadas na execu9aO
deste instrumento;
3.3.4. Responsabilizar-se, por meio de seu Nucleo Tecnico de GesHio de Parce~ias e
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Convenios - NPC, pela gestao do presente contrato, inclusive nas quest6es relativas a
elaboralY3o dos instrumentos para 0 monitoramenta, avalia~ao e realiza~o do
acompanhamento dos contratos, e:
Acompanhar
3.3.4.1.
Tecnico III;

e avaliar 0 CONTRAlO

DE GESTAo

conforme Anexo

Acompanhar e analisar das PrestatyOesde Contas da Organizal):ao

3.3.4.2.
Social;

3.3.4.3.
Elaborar e executar
reserva/empenho/liquida98o;

0

Sistema

de

Pagamento

com

pedidos

de

3.3.4.4.
Realizar as demais questoes administrativas corretatas aos tramites do
CONTRATO DE GESTAO:
3.3.4.5.
Fazer cumprir
as deliberac;5es emanadas
Acompanhamento e Fiscaliza~o do CONTRAlO DE GESTAO.

a

3.3.4.6.
Comunicar
CONTRATADA
as politicas
desenvolvidas e observadas na execuvao deste instrumenlo.

CLAuSULA

/'\

qUARTA - DA COMiSsAo

DE ACOMPANHAMENTO

da

de

Comissao

saude

a

de

serem

E FISCALIZACAo

A Comissao de Acompanhamento e Fiscaliza9aO do CONTRATO DE GESTAO, em
conformidade com a disposto paragrafo 1° do artigo 33° do Decreto Municipal n.o 8.708, de 30
de novembro de 2010, reunir-se-a ordinariamente, trimeslralmente, para avalia9ao da
execu980 do CONTRATO DE GESTAO, com base nas melas contralualmente eslipuladas, nos
resultados efetivamente alcan9ados e no cumprimenlo dos respectivos prazos de execu9Bo,
obtidos pela ORGANIZACAo SOCIAL com a aplica9ao dos recursos sob sua geslao,
elaborando relal6rio conclusivo sobre a analise procedida.

a

PARAGRAFO PRIMEIRO. Cabera
a
CONTRATADA
apresenlar
Comissao
de
Acompanhamento e Fiscaliza980, trimestralmente e ao termino de cada exercicio ou a qualquer
momento, conforme recomende 0 interesse publico, relat6rio pertinente a execu980 do
CONTRATO DE GESTAO, conlendo 0 comparativo especifico das melas proposlas com os
resultados alcan~dos, acompanhados da presla9ao de conlas correspondente ao exercicio
financeiro.
PARAGRAFO SEGUNDO. 0 relal6rio conclusivo da Comissao de Acompanhamento e
Flscalrza980 sera elaborado em 3 (Ires) Vias, em papel e em melo eletronlco, e encamlnhado
ao Secrelano MUnicipal da Saude, nos lermos do artlgo 33 § 4° do Decrelo Municipal n ° 8 708,
de 30 de novembro de 2010

1

CLAUSULA qUINTA - DO PRAZO DE VIGENCIA
\

o prazo de vigencia

do presente CONTRATO DE GESTAO sera de 26 (vlnte e sels) meses e
22 (vlnte e dais) dlas, conlados a partir de 04 de feverelro de 2012, podendo ser reno~a
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ap6s a comprov3Qao da consecuvao dos objetivos estrategicos e das metas estabelecidas.
PARAGRAFO UNICO. 0 prazo de vigemcia do CONTRATO DE GESTAO nao exime a
CONTRA TANTE da comprovac;ao da exislencia de recurSQS orlyamentiuios para a efetiva
continuidade da presla<;;ao dos servi<;;os nos exercicio5 financeiros subsequentes ao da
assinatura deste CONTRATO DE GESTAo.

CLAuSULA

SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Pela presta~o dos serviCDs objeto deste CONTRA TO DE GESTAO, especificados nos
ANEXOS TECNICOS I e III, a CONTRATANTE repassara a CONTRATADA as valores
definidos no ANEXO II - Sistema de Pagamento.
PARAGRAFO PRIMEIRO. 0 valor global estimado para as meses de Fevereiro, Maryo, Abril
e Maio de 2012 no presenle CONTRATO DE GESTAO e de R$ 8.659.995,18 (oilo milh6es
seiscentos e cinquenta e nove mil novecentos e noventa e cinco reis e dezoito centavos), dos
quais R$ 7.233.524,52 (sele milhoes duzentos e trinta e Ires mil quinhentos e vinte e quatro
reais e cinquenta e dois centavos) sao relativos a custeio e R$ 1.426.470,66 (um milhao
quatrocentos e vinle e seis mil qualrocentos e setenta reais e sessenta e seis centavos)
destinados as aquisi90es de equipamentos e materiais permanentes.
PARAGRAFO SEGUNDO. Os recursos financeiros estimados no Paragrafo acima correrao a
conla das dOla<;6esor<;amenlarias 021801339039, 021804339039 e 021807339039.
PARAGRAFO TERCEIRO. As parcelas mensais, referentes a parte fixa, serao pagas sempre
ate a quinto dia ulil do mes consignado, podendo ser adiantada ou prorrogada por convenyao
das partes.
PARAGRAFO QUARTO. Os recursos repassados a CONTRATADA poderao ser, par esta,
aplicados no mercado financeiro, desde que as resultados dessa aplicac;ao sejam revertidos,
exclusivamente, aos objetivos do presente CONTRATO DE GESTAO.
PARAGRAFO QUINTO.
Os recursos financeiros necessarios a execuc;ao do objeto do
presente CONTRATO DE GESTAO poderao ser obtidos mediante transferencias provenientes
do Poder Publico, doac;oes e contribuic;oes de entidades nacionais e estrangeiras, rendimentos
de aplica¢es dos alivos financeiros provenientes dos repasses referentes a este CONTRATO
DE GESTAO administrado pela OrganizaC;8o Social, ficando-Ihe, ainda, facultado contrair
emprestimos junto a organismos nacionais e internacionais.
PARAGRAFO SEXTO. A CONTRATAOA devera movimentar os recursos que Ihe foram
repassados pela CONTRATANTE em conta corrente especifica e exclusiva, de modo que nao
sejam confundidos com recursos pr6prios.
PARAGRAFO SETIMO. OS recursos financeiros repassados pela CONTRATANTE
a ~
CONTRATADA serao utilizados na forma estabelecida nos Anexos I, II, III e IV do presente
CONTRATO DE GESTAo.
PARAGRAFO OITAVO. A CONTRATANTE compromete-se a fazer consignar na respectiva
proposta de orc;amenlo a provisao de recursos necessarios para os exercicios subsequente~
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CLAuSULA
A CONTRATADA
CONTRATANTE,
equipamentos.

SETIMA· DOS INVESTIMENTOS

devera cumprir 0 Programa de Trabalho, previa mente autorizado pera
para investimentos
em adequa~ao de espa~s.
infra-estrutura
e

PARAGRAFO PRIMEIRO. A CONTRATADA ficara responsavel pera execu9c3o, administrayc30
e contralayao dos prestadores de serviyos, referentes as atividades relacionadas desta
clausula.
PARAGRAFO SEGUNDO. Os valores relativos ao Plano de Ayc30 integram as investimentos
das unidades do presente ajus!e, (icando condicionado 0 seu pagamenlo a efetiva execw;:ao.
nos termos do Anexo II - Sistema de Pagamento.

CLAuSULA

OITAVA·

DA MANUTENCAo

A CONTRATADA fica obrigada a desenvolver e executar plano de manuten~o integrada
preventiva e corretiva em todas as unidades pertencentes ao presente, abrangendo tanto a
manutenc;:ao predial como dos equipamentos da respectiva unidade.
PARAGRAFO UN leo. Os valores relativos a manutenc;:ao integram 0 custeio das unidades do
presente, ficando condicionado 0 seu pagamento a efetiva execu~o do plano de trabalho, nos
termos do Anexo 11-Sistema de Pagamento.

CLAuSULA
~

NONA· DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os valores dos pagamentos, fix~s e variaveis, 0 numero de parcelas e as respectivas
condic;:6es, serao definidos no Anexo II - Sistema de Pagamento.

PARAGRAFO
PRIMEIRO - 0 pagamento sera realizado atraves de credito na conta corrente nO 17039-9
agencia nO 3569-6 do Banco do Brasil SA em nome da CONTRATADA
ou ainda e, excepcionalmente,
na sede da CONTRATANTE.

PARAGRAFO
SEGUNDO
- No valor mensal repassado
estarao inclusos todas e quaisquer despesas
referentes a tributos, encargos Irabalhislas
e previdenciarias
e oulras que recaiam au venham a recair
sabre a alividade.

CLAuSULA

DECIMA·

DA RESERVA DE RECURSOS

A Reserva de Recursos trata-se de um aporte de recursos destinado exclusivamente para
atender pagamentos inesperados, contingentes. que nao puderam ser previstos durante a
elaborac;:ao do Programa de Trabalho.
PARAGRAFO PRIMEIRO.

Nos termos da aJinea ~a~ do inciso V do artigo 25 do Decreto
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Municipal n.o 8.708, de 30 de novembro de 2010, a CONTRATANTE repassara a
CONTRATADA 8% (oito por cento) do valor total de custeio do Programa de Trabalho,
destinado a contingencias conexas execuc;:ao dos servic;:oscontratados.

a

PARAGRAFO SEGUNDO. Os recursos financeiros da Reserva de Recursos samenle
poderao ser utilizados no objeto de sua finalidade e com a previa autorizac;:ao do Canselha de
Administrac;ao da Organizacao Social, por delibera~o de 3/4 (Ires quartos) dos membros
presentes em reuniao convocada para esse tim, e do Secretario da Saude;
PARAGRAFO TERCEIRO. A CONTRA TADA devera abrir conta bancaria especifica, na qual
serao depositados as recursos financeiros previstos na Clausula Decima do presente
CONTRATO DE GESTAO;
PARAGRAFO QUARTO. A CONTRATADA podera contribuir com recursos proprios para a
reserva de que Irata esta Clausula;
PARAGRAFO QUINTO.
A CONTRATADA devera aplicar obrigatoriamente os recursos em
fundo de aplica~o financeira ou opera9Ao de mercado aberto, lastreada em titulos da divida
publica, restringindo-se as aplica~oes de maior risco que possam comprometer 0 patrimonio
aportado;
PARAGRAFO SEXTO. A CONTRATADA devera computar, obrigaloriamente, as receitas
financeiras auferidas na forma do item anterior a credito do contralo de gestao, devendo
constar de demonstrativo especifico que inlegrara as presla~oes de contas;
PARAGRAFO SETIMO. Ao final do contralo de gestao, 0 saldo financeiro remanescente na
reserva a que se refere esle inciso sera rateado entre 0 Municipio e a Organiza~o Social,
observada a mesma propor~ao com que foi aquela constituida.

CLAuSULA

DECIMA-PRIMEIRA

- DA ALTERACAo

CONTRATUAL

o presente

CONTRATO DE GESTAO, bem como os seus anexos. poderao ser revisados e
alterados, parcial ou lolalmente, mediante previa juslificativa por escrito que contera a
declara9i:io de interesse de ambas as partes.
PARAGRAFO PRIMEIRO. A allera<;ao lotal ou parcial do presenle CONTRATO DE
GESTAO, bem como dos anexos que 0 integram, devera ser submetida
auloriza~ao da
CONTRATANTE.

a

PARAGRAFO SEGUNDO. Os anexos que comp6em esle CONTRATO DE GESTAO, em
razao de seu carater Iransilorio, sao passiveis de substitui~ao e alualiza~ao, a tim de
contemplar novas direlrizes de interesse da Secretaria Municipal da Saude, vigentes nos novos
periodos de conlrata~o.

CLAuSULA

j

DECIMA SEGUNDA - RESCISAO
\

A rescisao do presente CONTRATO DE GESTAO obedecera as disposi<;:oes contidas nos
artigos 77 a 80, da Lei Federal nO 8.666/93 e altera<;:oesposteriores.
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PARAGRAFO PRIMEIRO. Verificadas quaisquer das hipoteses ensejadoras de rescisao
contratual prevista no artigo 78, da Lei 8.666/93, 0 Poder Executivo providenciara a revogayao
dos Termos de Permissao de Usa dos bens publicos e a cessa~o dos afastamentos dos
servidores pubHcos colocados a disposiyao da CONTRATADA, naD cabendo a Organizayao
Social direito a indeniza<;:ao sob qualquer forma, salvo na hip6tese prevista no § 2°, do artigo
79. d. Lei Feder.1 n° 8.666/93.
PARAGRAFO SEGUNDO. A rescisao se dara par ato do titular da CONTRATANTE, ap6s
manifesta<;:ao da INTERVENIENTE e da Assessoria Juridica da Prefeitura Municipal de
Americana.
,..........,

PARAGRAFO TERCEIRO. Em case de rescisao unilateral por parte da CONTRATANTE, que
nao decorra de rna gestao, culpa ou dolo da CONTRATADA, a Prefeitura Municipal de
Americana arcara com os custos relativos
dispensa do pessoal contratado pela Organizac;ao
Social para a execuvao do objeto deste contralo, independenlemenle de indenizayao a que a
CONTRATADA fac;a jus, desde que devidamente demonstrados, comprovados e aprovados
pel. CONTRATANTE.

a

PARAGRAFO QUARTO. Em caso de rescisao unilateral por parte da CONTRA TADA, esta se
obriga a continuar prestando os servic;os de saude ora contratados, salvo dispensa da
obrigaC;ao por parte da CONTRATANTE, por urn prazo minima de 180 (cento e oitenta) dias,
contados a partir da denuncia do CONTRATO DE GESTAO.
PARAGRAFO QUINTO. A CONTRATADA tera 0 prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar
da denuncia do presente CONTRATO DE GESTAO para quitar suas obrigac;oes e prestar
contas de suas atividades a CONTRA TANTE.

~

PARAGRAFO SEXTO.
A rescisao podera ocorrer por ato unilateral da CONTRATADA, na
hip61ese de atrasos nos repasses financeiros devidos pela CONTRA TANTE, previstos na
clausula selima e no Anexo II - Sistema de Pagamentos - superiores a 90 (noventa) dias da
data fixada para pagamento, cabendo a CONTRATADA notificar a CONTRATANTE,
formalizando a denuncia e molivando-a devidamenle, informando do fim da execuc;ao do objeto
do presente CONTRATO DE GESTAO, sem prejuizo de indenizac;ao a que a CONTRATADA
fa98 jus, observando 0 disposto no art. 78, inciso XV da Lei 8.666/93.
PARAGRAFO SETIMO. Nos termos do § 2° do art. 71 da Lei 8.666/93, a Adminislrac;ao
Publica responde solidariamente com 0 contratado pelos encargos previdenciarios resultantes
da execuc;ao do contralo, podendo exigir a comprovac;ao do recolhimenlo nos termos do Anexo
de Pagamento.

CLAuSULA

DECIMA- TERCEIRA - DAS PENALIDADES

A inobservancia pela CONTRATADA de cla:usula, obrigac;ao constante deste CONTRATO DE
GESTAO e seus Anexos, de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente,
autorizara a CONTRATANTE, garantida a previa defesa, a apliear, em cada easo, as sanc;oes
previstas nos artigos 84, 86, 87 e 88 lodos da Lei Federal n° 8.666/93 e alterac;oes posleriores,
combinado com 0 disposto no § 2°, do artigo 7°, da Porta ria nO 1286/93, do Ministerio da
Saude, quais sejam:
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I - Advertencia;
II - Multa. a

S8r

cobrada nos termos da legislayao municipal;

III - Suspensao temporaria de participar de
prazo nao superior a 2 (dais) anos;

licita9i5es

e de contralar com a Administra9ao, por

IV - Declaragao de inidoneidade para lieilar e contralar com a Administra9ao Publica, enquanto
perdurarem as motivos determinantes da puni~o ou ate que seja promovida a reabilitacao.
PARAGRAFO PRIMEIRO. A imposi9ao das penalidades previstas nesta clausula dependera
da gravidade do falo que as motivar, consideradas as circunstancias objetivas que 0 lenham
norteado, e dela sera notificada a CONTRA TADA.
PARAGRAFO SEGUNDO. As sam;oes previstas nos itens
poderao ser aplicadas conjuntamente com 0 item "W

~r,~1I1"e

uIV" desta clausula

PARAGRAFO TERCEIRO. A partir da data de publicacao da aplicat;ao das penalidades a
CONTRATADA tera 0 prazo de 05 (cinco) dias para interpor recurso, dirigido ao Secretario
Municipal da Saude.

a

PARAGRAFO QUARTO. 0 valor da multa que vier a ser aplicada sera comunicado
CONTRA TADA e a respectiv~ montante sera descontado dos pagamentos devidos em
decorrencia da execuryao do objeto contratual, garantido 0 direito de defesa.
PARAGRAFO QUINTO. A imposit;ao de qualquer das sanryoes estipuladas nesta clausula nao
elidira a direito de a CONTRATANTE exigir indenizayao integral pelos prejuizos que a falo
gerador da penalidade acarretar para os orgaos gestores do SUS, seus usuarios e lerceiros,
independenlemente das responsabilidades criminal e/ou slica do autor do fato.

clAuSUlA

DECIMA-gUARTA - DISPOSICOES FINAlS

14.1. Fica expressamente vedada a cobranya por serviyos medicos, hospitalares au oulros
complementares da assistemcia devida ao pacienle.
14.2. Sem prejuizo do acompanhamento, da fiscalizaryBo e da normatividade suplernentar
exercidas pela CONTRATANTE sobre a execuyao do presente CONTRATO DE GESTAO, a
CONTRATADA reconhece a prerrogativa de contrale e autoridade normativa generica da
diret;ao nacional do SUS - Sistema Unico de Saude - decorrente da Lei n° 8080/90 (Lei
Organica da Saude), ficando certo que a alterayao decorrenle de tais compet€mcias normativas
sera objeto de TERMO ADITIVO, au de notificacao dirigida a CONTRATADA.

a

14.3. A CONTRATADA poden::', a qualquer tempo e mediante juslificaliva apresentada
CONTRATANTE, prop~r a devoluryao de bens ao Poder Publico Municipal, cujo usa fora a ela
permitido e que nao rnais sejam necessarios ao cumprimento das melas avenyadas.
14.4. Nenhurna tolerancia das partes quanto a falla de cumprimento de quaisquer
clausulas do ajuste podera ser entendida como aceitayao, novaryao ou precedente/
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14.5. Em caso de informarroes divergentes, prevalecerao as constantes deste instrumento
sobre aquelas constantes de seus anexos, salvo por disposi9<30 em contrario da
CONTRATANTE.

CLAuSULA

DECIMA - QUINTA - DA PUBLICACAo

o CONTRATQ

DE GESTAO sera publicado no Diario Oficial da Cidade, no prazo maximo de
20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura.

CLAuSULA

DECIMA - SEXTA - DO FORO

Fica eleito 0 Foro da Comarca de Americana, com renuncia de qualquer Qutro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questoes oriundas deste contralo, que naD
puderem ser resolvidas pelas partes.
E, por estarem justas e contratadas, assinam 0 presente contrato em 04 (qualro) vias de igual
teor e forma, na presen~
as testemunhas abaixo.

;PSi

Testemunha! ~
"'"
O«e/ i2a.-.
RG: ~Z {)J;C
'1'1- 9·
CPF AsI 'f.S"1·S'-I6-0.r
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