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CoNTRATO

AssuNTos JURíDtcos

No 009/2020

PRocEsso ttctrerónto

N" 132/2019

INEXIGIBILIDADE N" OO'U2019

CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESA
pRESTADoRA DE sERvrços oe slúoe oe nÉon
coMpLExtDADE pARA REÂLtzAçÃo tto ttutttcípto
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DE CONSULTAS E CIRURGIAS ELETIVAS, QUE,
CELEBMM

o riuNtcíplo Do

pAULtsrA/pE A

EMpRESA ct-ittca ctnúnclca sANTA ANA EtRELt.
NOS TERMOS QUE SE SEGUEM:

O UUHTCíptO OO PAULISTA, pessoa.iurldrca de direrto público interno, com sede na Praçe Agamenon
Magalhâes, s/no, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o no 10 408 839/000'1-í7, por meio do
Fundo Municipal de Saúdê, instituÍdo sob o CNPJ n'09 251 115/0001-23,comsedeàAv Brasil,222,
Maranguepe l, CEP: 53441€00, neste eto representada, nos termos do Decreto Municipal no 2012017,
pela Secretária de Saúde nomeada através de Portaria no 00412017, Sra. Fabiana Damo Bernarl,

brasileira, divorciada, odontóloga, inscrita no CRO-PE sob o no PE-CD-9160, portadora Cédula de
ldentidade no 7 032.504 SDS/PE inscrito no CPF/MF sob o no 059.682.224-33, residente e domiciliade
na cidade de Recife/PE. doravante denominado simolesmente CONTRATANTE.

CoNTRATADA: CL|N|CA C|RÚRGICA SANTA ANA ElRELl, pessoa jurtdic€ de dlreito privado,
inscÍita no CNPJ/MF sob o n" 19.179.534/0001-55, com sede na Av. RodolÍo Aureliano, 2'105, Vila
Torres Galvâo - Paulista/PE, CEP. 53 403-740, neste ato representada pelos senhores, Sr
MaÍcelyson Novais Oamascena BezeÍra, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, inscrito no
CPF sob o n" 010 905 46440, o Sr Jean Pierre Leônidas, brasileiro, solteiro, contabilista, inscrito no
CPF sob o n" 586.804 704-49, ambos com endereço proÍlssional na Avenida RodolÍo Aureliano, 2105,
Vila Torres Galvão - Paulista/PE, doravante denomrnada simplesmente CONTRATADA, doravante
denominada CONTRATADA, celebram o presente CONTRATO em deconência do Procaaao no,
13212019, Inerigibilidade n" 004/2019 de conÍormidade com a Lei Federel no, 8,666/93 e suas
alteraçÕes e mediante as cláusulas e condiçóes que seguem:
Fiea Nomeada conÍorme Portaria no. 02412020, datada de 24 de janeiro de 2020, devidamente
assinada pela Secretária de Saúde do MunicÍpio, qual seja, a Sra. Fabiana Damo Bôrnart, a Servidora,
Sra Cleidiane Cristina Lemos dos Santos, Matrícula 38 424, portadora do RG n" 5.304 656 SDS/PE
e CPF no 080 209 254-30, lotade na Superintendêncra de Regulaçáo Assistencial da Secretaria de
Saúde. como Gestore do Presente ContÍato, bem como a servidora Joana Karolina do carmo
DionÍzio, matrícula no 38 535, portadora do RG no 6305045 SSP/PE e CPF n0 010 818.724-11,
lotada na Superintendência de Regulação Assrstencial da Secretaria de laúde, como Fiscal do
Contrato na Íorma dos Arts 67 e 73 da Lei n" I666/1993

cúUsUI-A

PRIMEIRA

-

Do oBJETo

1.1.

O oresente contrato tem.por objeto o CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIçOS DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA REALIZAçÃO NO MUNICÍPIO DO
PAULISTA/PE DE FORÍIIA COMPLEMENTAR AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, DOS
SERVIçOS DE CONSULTAS E CIRURGIAS ELETIVAS. Para atender as necessidades do municÍpio
do Paulista/PE através da Secretaria de Saúde do Paulista/PE.
1

.?.

Fazem parte integrante deste contrato, independente de transcriÉo, o Processo n". 1322019.

Inexigibilidade no. 004/2019.
1.3. A lavratura deste instrumento contratual decorre de s,.,,icrtaçâo da Secretaria Municipêl de Saúde
exarada no OÍicio dc n' 103/2020 -SAF/GAB/SMS.

CLAUSULA SEGUNDA

\

-

DO PREÇO E OAS CONDIçOES OE PAGAMENTOS

2.1. Pelos serviços objeto deste contrato.

a

CONTRATANie pagará

à

CREDFú@Ã

(CONTRATADA) o valor global estrmado de R3 1.423.478,40 (um milhâo quatrocontos e
/EÚé é
Praçe Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulìsta/PE CEP 53.401441 .
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mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos) sendo pagos de acordo com os
serviços efetivamente prestedos, conÍorme tiabela abaixo:
PROCESSO LrCrTÂToRiO No't 3220í9
INEXBILIDADE N" 00/í,2019
PROCEDIMENTOS

QTO./MÊS

ANO

(X. Procedimênto Cirúrgico
()4{)1 - PEOUENAS CIRURGIAS E CIRURGIAS DE PELE,
TECIDO SUBCUÏANEO E MUCOSA

60

143,72

8.623,20

103,478,40

(Um milhão quatÍocantos € vints e trôs mll quatrocontor s B€tsnta e olto reals e quarenta contav€)

2.2. Os preços unitários praticados no âmbito das contrataçóes realizadas a partir do presente contrato
obedecerâo a Tabela de Procedimentos. Medicamentos e OPM do SUS.

2.3. O pagamento será mensal e efetuado em até 30 (trintal dias contados da apresentrÉo, pela
CREDENCIADA, das respectivas Notas Fiscais/Faturas, devidamente atestadas pelo fiscal do contrato
e decorrentes da efetiva prestaÉo dos serviços.

O pagamento dar-se-á através de crédito em conta corrente indiceda pela CONTRATADA a seÍ
inÍormada antes da assinatura do contrato.

2..1.

2,5. A CONTRÂTANTE reserva-se no direito de suspender o pagamento se os serviços Íorem
realizados em desacordo com as especificaçóes constantes no Termo de Referência do Processo no.
13?J2019, sob pena de abertuÍa de processo edministrativo específico.

2,6, O valor inicial atualizado da contrataçâo poderá ser acrescido em até 25% (vinte e cinco por cento),
desde que devidamente justific€do pela CONTRATANTE, amparado pelo art.65, S ío, da Lel Federal
n,8.666193, e, reduzido na mesma proporÉo, ou maior, havendo acordo entre as partes, conforme S
?, inc. ll do mesmo artigo.

2.7. Paía fazer jus ao pagamento a empÍesa CREDENCIAOA (CONTRATADAI deverá comprovar a
sua adimplência com a Seguridade Social (CND), com o FGTS (CRF) e apresentar Certidáo da Dívida
Ativa da União expedida pela PGFN, Certidâo Negativa de Débitos Trabalhistas e a Certidão Negativa
de Débrtos TÍibutos e Contribuiçóes Federais expedida pela SRF.

2,8, Os serviços serâo quantificâdos e o pagamento eÍetuado de Íorma proporcional à quantidade
realizada oor mês.

cúusULA

TERCEIRA

-

DA DOTAçÃO ORçAÍ$ENTÁRN

3.1. Os recuÍsos financ€iros alocâdos para a realização do objeto do presente contrato conerão à conta da seguinle
dotaÉo oíçamentária:

Ôrgão: 18 - S€cÍetaria Municipal de Saúd€
Aüvidader 4511 - Desênvolvimento e Qualiíicação da Rede QuâlÍficâda Rópria
Elemento; 33.90.39 - Outroo Seíviços de TeÍcorros - Pessoa Jurldica
Foote 12140000 - Recurso SUS
Fonte: 1 21 1 000 - Reql Ísos PrópÍios

-

Parágnío PrlmelÍo Em decorrência da vigèncta
obriga-se a emitrr o empenho suplementar no ExercÍc

Praça Agamenon Magalhâes, s/n, Cent
Fone 3433{072 E-mail:

@ Poulisto
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-

ParágraÍo Segundo
Em cumprimento a Portaria Interministerial no 3 99V2017 do Ministério da
Saúde que oÍienta o novo formato de financiamento e transferências de recursos federais para açóes
e serviços públicos de saúde, blocos de custeio e investimento, foi adequado o novo modelo de
financiamento ao orçemento (LOA) 2020, passando o Proieto/Atividade de 45í4 para.l5lí c,onforme
oÍÍcio no 103/2020 - SAF/GAB/SMS.

cúusuLA

-

oUARTA

DA

vtcÊNclA

.1.1 O contrato vlgorerá por 'l2 (dozo) mese3, contados de 24 de Jan.lro do 2020 a 23 de Janelro
de 2021, podendo ser prorrogado, por interesse das partes, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos
termos do artigo 57, ll, da Lêl 8.666/93

PAúGRAFO ÚNICO: Qualquer alteraçáo do c,ontÍato, somente seÉ admitida mediante justificativa
prévia, devidamente aprovada pela autoridade competente, e poÍ meio de termo aditivo próprio

CúUSULA QUINTA

-

DAS OBRIGAçÕES DAS PARTES

5.í OBRIGAçÓES DA CREDENCIADA:
5.1,1. Atender às disposiçôes legeis e se submeter às normas técnicas e administrativas e aos
pnncÍDios e diretrizes do SUSi

5.1.2, Garantir que todos os serviços contratados sejam regulados integralmente pela
Supenntendência de Regulaçáo Assistencial da Secretiaria Municipal de SaÚde;
5.1.3. Garantir a manutenção ou adoÉo de protoe,olos clínicos, assistenciais e de procedimentos
administrativos:

5.í.4. Garantir a linha de cuidado na assistência ao paciente no mesmo estabelecimento de
saúde,
5.'1.5. Submeter-se à auditoria do gestor do SUS;

5.1.6. Entregar ao usuário ou responsável, no ato da saída do atendimento, documento com o
hrstórico do atendimento prestado ou resumo de alta;

5.í, 7. Garantir o cumorimento das diretrizes da Política Nacional de HumanizaÉo do Ministério
da Saúde;

5,í.8. Os oacientes serão encaminhados exclu!lvamente pela Superintendência de RegulaÉo
Assrstencial da Secretaria Municipal de Saúde, através de iluxos a serem pactuados e firmados;
5,1.9. Diligenciar para que o CREDENCIAMENTO oriundo deste contÍato viabiltze a consecuçâo
dos serviÇos de acordo com os objetivos e fìnalidades especificados e em conÍormidade com as
normas legais pertinentesi

S,í,í0, Responsabilizar-se por todos os danos ceusados, direta e indiretramente, a terceiros ou
à AdministÍaÉo;
5.1.1

1.

Eximir-se

de cobrar diretamente do

usuário/beneficiário qualqueÍ imporlância

concemente aos orocedimentos ou diáriasi

5.1.í2. Indicar ao Gestor do Contrato, designado pela CONTRATANTE:

5.í.12,í, O responsável técnico pelos serviços
legislação de regência dos serviços médicosl

lr
Fone 3433-0072 E-mail: oaulista@oaulista.

De.

oov. bÍ CNPJ 10 408 839/0001-17
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O

Responsável por este contrato, definido pela CREDENCIADA
(CONTRATADA), para Íigurar como seu interlocutor perante a Secretaria Municipal de

5.1.12.2.
Saúde;

5.1.13. Manter, durante toda a vigência deste contrato, as condições de habilitaÉo inicial do
Proceaao no. 1322019'

5,1.14, Manter

a

qualidade dos serviços

e se sujeilar à fiscalizaÉo permanente

da

CONTRATANTE, durante toda a vigência deste contrato;
5,1.15, Apresentar a documentação exigida, a qualquer tempo, pela CONTMTANTE;

5.í.'16. Informar a CONTRATANTE qualquer alteração que importe a perda, total ou parcial, dos
requisitos profissionais ou pessoais exigidosi

í7. Ter o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) atualizado
mensalmente, conforme orientaçáo do Ministério da Saúde Ouando não houver modificâÉo, o
5,1.

gestor deverá exportar

a certidão negativa para o DATASUS/MS O CNES deverâ

estar

compatÍvel com o obleto do Termo de Referência do Proce33o no.132J2019,

5.1.18, Permitir o acesso dos Conselheiros de Saúde Estaduais e Municipais ao controle social
dos serviços, desde que devidamente identificados e mediante prévra c,omunicaÉo;

5.í.19, Apresentar relatórios mensais de atividades e sempre que solicitado pelo gestor, que
demonstrem, quantitativa e qualitativamente, o atendimento do objeto deste contrato, devendo
conter:

5.í.í9.1 Termo Médio de Permanência:
5.í.í9.2 Taxa de Ocupaçáo;
5,1.í9,3 N" de Internaçôes;
5.í.í9,4 PeÍcentual de Obitos
5.1,19.5 Ouantitativo de Exames Realizados oor Procedimento

5.Í,20. ResponsebilEaÍ-se civil, administrativa e penalmente, sob as penas da lei, poÍ quaisquer
danos ou prejuÍzos matenais ou pessoais, que venha a causar e/ou câusados pelos seus
empregados ou prepostos à CONTRATANTE ou a terceirosi

5.í,2í. ResponsabillzaÍ-se pelo transpoÍte do peciente em caso de interconências que originem
a necessidede de remoçáo para outro estabelecimento de saúde regulada pela Central de
RegulaÉo;
5.1.22. Será de responsabihdade exclusiva e integral da CREDENCIADA (CONTRATADA| a
utilizaçáo de pessoal para a execução do objeto deste contrato, incluindese os enca€os
trabalhistas, previdenciános, sociais e comerciais, resultiantes de vÍnculo empregatÍcio, cujos
ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transÍeridos à CONTRÂTANTE;

5.í.23, Permitir que sejam glosados os procedimentos cobrados de Íorma inegular ou indevida,
após ser concedida ampla defesa e contraditório, conforme preceitua a Constituição Federal;

5.í.24. Garantir aos trabalhadores com vÍnculo empregatlcio todos os direitos trabalhistas que
trata a legislaçâo pertinente;

5.í.25. Todas as despesas decorrentes deste c,ontrato, inclusive materiais de consumo e
equipamentos necessários à execuÉo dos trabalhos, cebendc'lhe, ainda, a inteira
responsabilidade (civil, trabelhista e penal), por quaisquer acidentes de que possam vir a serem

vltimas os seus empregedos quando em serviço, bem como por quaisquer danos ou prejuÍzos
oorventura causados à CONTRATANTEi
5.1.26. Assumir a responsabilidade pela boa execuçáo e eficiència dos serviços que
bem como por quaisquer danos decorrentes da realizaÉo destes serviços;

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53.401<41.
Fone 34334072 E-mail: oaulista(Apaulista.oe. oov. br CNPJ 10.408 839/0001-17
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5,1.27. Manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes e o arquivo médico;

5.í.28, Não utilizaí nem permitir que terceiros utilizem o paciente pera fins de experimentaÉo;
5.1.29, Notificar a CONTRATANTE de eventual alteraÉo de sua razâo social ou de seu controle
acionário e de mudança de sua diretoria, contrato ou estatuto, enviando à CONTRATANTE, no
prazo máximo de 60 (sessenta) dras, contados a paíir da data do registro da alteraÉo, ópia
autenticada da Certidáo da Junta Comercial ou do Cartório de Registro Civil das Pessoas
Jurídices.

5,1,30. Justificar ao paciente ou a seu representante, por escrito, as razóes técnicas alegadas
quando da decisão da nâo reallzaçâo de qualquer ato profissional previsto neste contrato;
5.'1.31. Garantrr ao usuário

a

confidencialidade dos dados

e das

informaçôes sobre sua

assistência,
5.2, OBRIGAçÓES DA CoNTRATANTE

5,2,1. Acompanhar a execuÉo do objeto deste contrato e efetivar a satisfaÉo do crêdito da
cREDENCIADA (CONTRATADA) nos termos dispostos neste contrato e Proco.so no. í32/20í9;

5.2.2. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham

a

ser formalmente solicitados

pela

CREDENCIADA (CONTRATADA) e que sejam pertinentes ao objeto do presente contreto;
5.2.3. Facilitar por todos os meios ao cumpnmento da execuÉo dos serviços pela CREDENCIADA
(CONTRATADA), dando-lhe acesso e promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e
empregados da CREDENCIADA (CONTRATADA), cumprindo com as obrigaçôes pÍé-estabelecidas;

5.2.4. Notificer por escrito

a

CREDENCIADA (CONTRATADA) sobre qualquer irregularidade

relacionada a este contratol

5.2.5. Exercer

a

regulação,

o

controle

e

avaliação dos serviços prestiados, autorizando os

procedimentos a serem realizados;

5.2.6. Periodicamente vistoriar as instalaçóes da entrdade prestadora de serviços, para verificar se
persistem as mesmas condiçôes técnices básices comprovadas na ocasião da essinatura deste
contrato:

5.2.7. Fazet o encaminhamento dos usuáÍios do SUS ao estabelecimento da CREDENGIADA
(CONTRATADA), através das normas e fluxos de acesso estabelecidos pela Superintendência de
Regulação Assistencial da CONTMTANTE;

I

CúUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
6,1, O pagamento será mensal e efetuado em até 30 (trinte) dias contrados da apresentaÉo, pela
CREDENCIAOA, das respectivas Notas Frscais/Faturas, devidamente atestadas pelo Íiscal do contrato
e decorrentes da efetiva presteçáo dos serviçosi

(

6,2, O pagamento daÊse-â através de crédito em conta correnle indiceda pela CREDENCIADA
(CONTRATADA) a ser informada antes da assinatura deste contrato.
6.3.

A CREDENCIADA (CONTRATADA) apresentará

(SAF), da CONTRATANTE, situada na Av. Prefeito
- PE, CEP: 53441600, de acordo com o cronograma
de regularidade Íscal e a fatura conÍorme modelo - S
pelo Fundo Municipal de Saúde, segundo

CREDENCIADA (CONTRATADA) Após e

Praça Agamenon Magalhâes,
Fone 3433-0072 E-mail;

à Suoerintendêncra Administrativo-Financeira

Pinho Alves, 222, MeÊnguege l, Paulista
pele mesma, a nota Íiscal, ceÍtidôes
I nformatizados - legalmente estabelecidos
pertinente e vigente devidamente informada^qì

e aprovaçâo das contas por parte

^
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CREDENCTADA será informada sobre eventueis
incorreçôes encontradas, devendo a mesma
emitir
carta de correção da nota Íìsc€l;
o direito de suspender o pagamento se a prestaÉo
dos serviços for

specificâçôes constantes neiste contrato e no Termo
de ReËrência

6'5' o serviço será quantiÍicado e o
Pagamento efetuado de forma proporcional â quantidade realrzada
por mês.

cúusutÁ sÉilt^ - Do LocAL
li;,,3,_?FOanCtADA

DA

pREsrAçÃo Dos sERvtços

(CONT'^TADA) prestiará os servigos exctusivamente
no MunicÍpio do

cúusutn ottlve - DAs pENALtoADEs
8'1' Pera inexecução totar ou percrar do- objeÌo deste
contrato, a GoNTRÂÌANTE poderá, garantrda a
prévia deÍesa, apticar à CREDENcnoa
1éoxrúiÀóÀË;gr,nres sançóes:
| - Advertência nos segulntes casosi

Nâo apresentar cadastro Nacionar de Estaberecimentos
de saúde (CNES) atuarizado
to CNES 2.1.9 _ Setembro 2007. ôuando não
r a certidão negativa para o DATASUS/MS. O
este contratoi
pera controle social dos servicos:
I de Humanização
lco e o Gestor do Contrato pertencente ao
DA),
trato, as condições iniciais de habilitaçáo,
eutorizaçâo emitida pela Superintendência de

b.

c.
d.
ô,
L

s'

O se sujeitar à fiscelizaÉo

h.

)ontralados sejam regulados integralmente pela
cjal da coNTRATANTE:

t.

j.

pacientes, compatÍveis com o objeto deste conkato,
protocolos clÍnicos, assistenciais e de proc€dimentos

k.

Não, entregar ao usuáno ou responsável, no ato da saída do atendrmento,
documento com o

l.
m.

V

permanente da

e conlrato:

histórico do atendimento prestado ou resumo de alta,
usuário/beneficiário qualquer rmpodância concernente aos
procedimentos inseridos nas tabelas adotadasi
Não apresentar relatórios mensais de atjvidades.
que solicitado pelo gestor municipal
do contrato, com as inÍormaçóes estabelecidas
obrigaçôes da CREOENCIADA
(CONTRATADA) na cláusuta 5 1 deste contrato;

Cobrar direlamente

ao

ll - Multa, nos seguintes termos:

a.
b,

c.

Pelo atraso no serviço executado, em relação ao
. 1% (um poÍ c6nto) do valor
do reÍerido serviço, por dia decorrido;
Pela recusa a executar o serviço, ãraclerizada em dez dias após o vencimento do prazo
estipulado: í0% (dcz por c6nto) do valor do seÍviço;
Pela demora em corrigir falhas do serviço executado, a conter do segundo dia da data da
notifcação da rejeiçâo, 2% (dob por cento) do valor do bem ou do serviço, por dia deconido;

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53.40'1-441
Fone 3433-0072 E-mail: oaulista@paulista. pe.oov.br CNPJ 10.408 839/0001-17
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Pela aecusa a conigir as falhas no seNiço executado, entendendo-se como Íecusa o Ê€rvrçp
náo eÍ€tivado nos cinco dias que se seguirem à data da rgeiÉo í0% (d.z por ccnlo) do vãloí
do serviço rejeitado
Pela cobrança direta ao usuáno/benefìciário de qualquer importância concemente aos
procedimentos inseridos nas tiabelas adotadas: í0% do valor do aarvlçol
Poí não infoímar a CONTMTANTE quelquer alteraÉo que importe na perda totel ou F,arciat,
dos requisitos profssionais ou pessoais exigidos como condiçáo para o cÍedenciamentot 10%
(daz por c.ntol ao dia sobre o valor médio da produçâo dìárìa

lll - Suspensáo temporária de paÍticipar em licitaçáo
CONTMTANTE. pelo prazo de até 2 (dois) anos

e

impedimento

de conÌralar com

a

lV - DeclaraÉo de inidoneidade para licitar ou contrataÍ com a AdministraÉo Públicâ enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puniçáo ou até que seja promovida a reabitÌtaÉo porante a
prôpria autoridade que aplicor] a penelidade, que será concedtdâ sempre que a CREDENCTADA
(CONTRAÌAOA) ressarcir a CONÍRAÌANTE pelos pÍejulzos resultiântes e após dôconido o prazo da
sançâo aplicada com base no item anterior
t.2. Pelos moüvos que se segueín pnncipãlmente, a CREDEICIADA (CONTRATADA) estará sujeita
às penalidãdes tratadas nos Inciaoa lll e lV de clluaula t.í deste contrâto

a.
b.

c.

Pelo descumprìmento do prazo de execução do serviço objeto deste conhato;
Pela recusa a atender alguma solìcitaÉo parâ côrreÉo da execuçáo do seNiço, caracrerÌzaoâ
se o atendimento à solrcitrãçáo não oconer no prazo de 10 (dez)dias úteis contado da datada
rejeiÉo, devidamente notifìcada; e
Pela não execuÉo do serviço de acordo com as especifìcaÉes e prazos estipllados neste

contÉto
8.3. Além das p€nalidades citadas, a CREDENCIADA (CONTRAÌADA) fcará sujeita, ainda, no que
couber às denais penalidâdes reíerìdas no C.pitulo lV da L.l Fgdgral no E.066/93;
8.4. As multãs estabelecidâs podom ser aplicãdas tsoladã ou cumulativamente, fcando o seu total
|mitado a í0% (dcz por conto) do valor contratrado, sem prejuÍzo de perdas e danos câbÍveis As
rmportáncias alusìvas às multas serâo descontadas da gaÍantia de inscnÉo em dÍvrda ativa do
Município orJ pof quâlquer outra forma previstã em lel

cúusulA

NoNA

- oos

REAJUSTES

9.í. O preço pratic€do no presenle contrato poderé ser reajustado tendo como base a Tabela

de

Proc€dimentos. Medicãmentos e OPM do SUS

cLAusuLA oÉcr[a - DAs HtpóTEsEs DE oEscREDENclAmENÌo

í0.í A CONTRATANTE poderâ, a quâlquer tempo, promover o DESCREoENCIAMENTO por razóss
devidamente tundamentadas em htos supervenientes ou conhecidos após o CREDENCIAMENTO,
descle que importem em compromehmenÌo da sua capacidade jurldic€, técnic€, fscâl ou da postuÍa
profissional, o!, arnde, que venha â interíerir no padrão ético dou operacionaldos serviços cont-alâdos,
sem que haja lugaÍ a qualquer drreito ã indenrzação, compensaÉo o! reembolso à CREOÊNCIAOA
(CONTRAÍADAl, seja a que tÍÌulo tor;

'10.2. Na hipótese de descumprimênto das

obrigaÉes, pela CREDENCIAOA (CONÌRÂÌAOA), es[a
n' E,668/93 e sua8 alterãÉes;

se sujeiterá às sançóes pr€visias no Arügo E7 da Lel

'10,3. Fica assegurado â CREDENCüADA (CONTRÂTAOA) o,Oireito ao confaditôrio e à ampla defeÁa,

e as razóes po. ela apresentadas serilo

03E/20í9;

avaliadas

e juEFqas coníorme Ediiãl do Procaaao

Preça Agadl9non M.gelhãês, dn, Centro
Fon€ 34330072 E-mail:

\

\

no.

Pqulisto
SECRÊÌARIA DE ASSUNTOS JURIOICOS

cúusuLA oÉct a pRrfErRA - oa FrscaLrzaçÃo oo coNTMTo
íí.'1. A CREOENCIADA (CONTMÌAOA) sujeitaÊse-á à fiscalizaÉo dâ autoridade competente
CO TMTANTE|

dê

11.2. A CONTMTANTE ficará encaíegada do acompanhamento da execução conkatual, mas a
execução dos seNiços contratados será incumbéncia da CREDENCIAOA (CONTRATAOA);

1í.3. A açáo ou omissáo, total ou parcial da fiscalizaÉo pela CONTRÁTANÌE nâo eximirá
(CONÌMÍADAlda total responsabilidade pela má prestraÉo dos serviços,

a

CREDENCIADA

í1.4. Quãisquer exigêncres da ÍscalÈaçáo, inerentes ao objeto do presente contrato deverão ser
prontiãmente atendidas pela CREDENCIAOA (CONTRÁTADA), sem quâlquer Õnus para
CONÌMTANÌE

cLAúsuLA oÉctfla

SEGUNDA

-

DA REsctsÃo Do cREDE[claMENTo

í2.í,

Constitui motlvo de rescrsáo do presente contrato asseguradosocontraditóríoeaampladefesa,
oconênc€ de quâlqlerdâs hipóteses previstas no ârtlgo 78 da L.it.666/93 e suas alteraçóes, desde
que cabív€is ao presente contrato, resguardadas as preÍogaÌivas coníeridas pelo lrtlgo 58,
observados também os cntéflos contrdos nos anigo! 77, 79 ê E0 todos da refeída Lei
a

PARÁGRAFO ÚNlco: O contrato será rescrndido em c€so de contingenciemenÌo de íecursos que
rmpeçe o empenno

cLÁusuLA DÉcI[Â ÍERCEIRA - DAs DIsPosIçÓES GERAIS
subcontrataÉo, parcial ou tolal, do objeto deste contrato, nâo podendo a
CREDENGIADA ÍCONTMTADA) transferir a outrem a sua execução salvo mediante píéviã e
expressâ âutorìzaÉo da CONTRATANTE

13.1. É vedâda

a

13.2. Os câsos omissos serâo resolvidos pelas perÌes conkatrantes, de comum acordo, com base na
Lol n'. 8.666/93 e suas alleraçõ€s

cúusuLA oÉct

A ouaRTA

14.í Aplic€Êse-á a Lai
do presente conkato

Fldgnl

- oas orsposlçôEs FtNAts
no 8.656/1993, com

suas poslenores modrficações, nos casos omissos

í4.2 Ê competente para dlrimir quâisquer dúvidas oriundãs do presente contrato, o Foro da Comarca
renúncra a qualquer outro por mals privilegiado que seja
do Paulista/PE, com
E, para firmeze e co

contrato em 04 (q
(CONTRATAOA), o q

0e assrm naverem enÌre si aJustiãdo e contratado foi lavrado o presente
as de igual têor e forma, uma das quais se destina à CREOENCIAOA
vai assinado oelas DaÁes contratantes
dFpois de lido e achado co

Ana Eireli
(contratâdâ)

Bernâí
Contrdtant6

CPFi MF

2. CPF|MFI

Oao'';,!.JS 4 At

Praça Agamenon Magalhães Vn, Centro - Paulista/PE CEP 53 401-441
Fone 3433-0072 E-mail pa!l sta(ôpaul sta oeoov.bÍCNPJ 10408839/0001-17

Ëiilrii't"
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIOICOS
EXTRÁTO DO CONTRÁTO M92O2O
N' CONTRÁTO: ü)9/2019
pRocEsso t tcn.lrónto xot t32/zot9
MODALIDADE: lnexigibilidade n" 004/20l9
PORTARIA(S) DA C.P.L.: ME/2019 de 23 de abril de 2019
FUNDAMENTAçÃO lEClt : Art.25, capu! da Lei n.8.666/93 e alterações.
CONTR,ATADA: CLÍNICA CIRÚRGICA SANTA ANA EIRELI
CNPJ/Ì|ÍF: I 9. I 79.534/000 I -55
OEIETO: Cred€ìcirmetrto de empresa prestsdora d€ serviços de saúde de médir compleridade para rerlizaçlo
no mutricípio do Prulist!/PE de forma complementrr co Sistema único de Saúde - SUS, dos serviços de
consultrs c cirurgias eletivas, Para atendeÌ as necessidades do municlpio do Paulista,/PE anavés da Secrelaria de
Saúde do Paulista,/PE.

VALOR TOTAL: Rll 1.4ït.47E,40 (uE mithlo quatroccrtos e viDte tr€s q[atrocetrtos
qurrenta ccnírvos)

e s€tetrts e

oito reais

e

NOTA(S) DE EMPENHO:
Notr3 dG Empenhos 59&2020 c 610-2020
Orgão: l8 - Scçreraria Municipal do Saúdc
Atividadç: 451 I - Desenvolvimcnto e QuaÌificação da Rcdc Qualificada Própria
Elemento: 31.90 39

- Outros Scrvicos dc Terceiros - Pcssoa Juridica
Recurso SUS
Fonte: l2l 1000 - Rçcursos Próprios
Total do Valor Estimativo Emp€nhado: R$ 721.000,00 (s€tec€ntos c vinte ç um mil reais)
Fontç: 12140000

-

PsrágrrÍo Primeiro

-

Em decorrência da vigência dos créditos orçaÍnentários, o CONTRATANTE obriga-se a

emitir o emp€úo suplernentar no Exercício de 2021.
Parógrafo Scgundo - Em cumprimento a Portaria hterm inisterial n" 3.99212017 do Ministério da Saúde que orienta

o novo formato de ltnanciamento e transfeÌêncies de recuÍsos federais pard ações e serviços públicos de saúde, blocos
de custeio e inv€stimento, foi adequado o novo modelo de frnanciarnento ao orçam€nto (LOA) 2020, passando o
Iìoj€to/Atividade de 4514 para 45t I conforme offcio no t03/2020 - SAF/GAB/SMS.
PRÁZO(S): O contrato vigorsrá por l2 (doz€) meses, contados de 24 de Jaleiro de 2020 a 23 de Janeiro de 2021,
podendo ser pronogado, por interesse das partes, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, ll, da

ki

8.ó6ó193.

ASSINATURA: 24 l0 | /2020
FABIANÁ DÁMO BERNÁRT
de Saúde

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARÂ FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO

Fgbianr Damo B€rneí. Seçretária Municipal de Saúde da Prefeirura Municipal do Paulista, aFavés do presenÍe
insFumento, designa o Servidor infra-assinado, como responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do presente
ConÍato, na forma dos Ar1. 67 e 73 da Lei n" 8.ó6ó11993, devendo inforrnar â AdminisÍaçâo sobrc eventuais vícios
e fregularidades, propoÌ soluções e ssnções que entender cabível para a regularização das faltas e defeitos observados,
conforme dispostos no contrato referido.
O servidor declara neste ato estar ciente de sua indicação, bem como de suas funções, de acordo com a Lei no
8.66ó11993 ou aos rcrmos e cláusulas do conn-ato supracitado, sujeitando.se às sanções previstas na referida Lei e nos
regulamentos próprios, sem prejuÍzo das responsabilidades adminisn-ativas, civil e crirninal por culpa ou dolo teúa
dado causa.

V

Servidor/Fiscal: Joana Karolina do Carmo Dionízio, mau-icula
e CPF n". 010.818.724- I

l,

lotada na Sup€rintendência de

ponadora do RC n". 63.05M5 SSP/PE
Assistencial da Secretrria de Saúde

no. 38.535,

SÊcretória Münicipsl de Saúde

PUBLTCACÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.o.Nr.E.pE:fl,0íiM-. D.o.u: /

D.o.E.pE(cEpn)t--J-J-.

Praça Agamenon Magalhães, Vn, Centro - Paulista/PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072 E-marl: oaulista@oau lrsta. oe. oov. br CNPJ 10.408.83910001-17

'. t t.
rilffiÌ0
'#'4-

Fundo de Saúde da Cidade do Paulista - GNPJ: 09.25í.íí5/000í-23
Fundo de Saúde da Cidade do Paulista
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho No 598
Anexo: 0

24t01t2020

720.000,00

Valor:

Ôr9ão 18
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid.Orç 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
APERFEIçOAMENTODAATENçÃOESPECIALIZADAEMSAÚDE
302 zgv
Modelidade. 1-Estimativo
No da Frcha; 418

Unrd.Gestora:

PTO€TAMA

1O

DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA PRÓPRIA DE
Elem Despesa 3390,39 Outros Serviços de TerceiÍos - Pessoa JurÍdice
SubElem Orç: 0099
SEM APLICAçÃO
Fonte de Rec.: 12140000 TransÍerèncras Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder
sERVrçO MÉDTCOHOSP|TAL, ODONTOLÔGtCO E LABORATORIAIS
SubElem. Emo.: 036
(TCE)
Fonte de Recurso
37-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco
No
Data Homologação
No
Mod da
Proj/Ativ/Op. Esp: 451

1

Licitação

Licitaçáo

Contrato

0-Sem Licitacão

Aditivo

Favorec.:
CPF/CNPJ:
ldent.:
Endereco:
Bairro:
CEP:
Cód.Banco:

35147 CLINICA SANTA

EIRELI

19.179 534/0001-55

lnsc. Mun:

AV, RODOLFO AURELIANO, 2105
VILA TORRES GALVÃO
53

Data Final

Data Inicial

No

403-740
Agência:

Insc. Estadual:

Cidade

Fax:

Fone:

-

PAULISTA

ClC.
Unit.

Histórico
CONTMTAÇÃO DE P. JIJRÍDICA PPRESTAçÃO DE SERVIÇOS
DE SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE, DE FORMÁ
CoMPLEMENTAR

CONSULTAS

E

Ao stsrEMÁ úNIco DE sÂuDE - sus

DE

CIRÚRGIAS ELETIVAS, P/REALZAÇÃO

ÌúTJNICÍPIO DO . PATJLISTA. CONF. PROC. I32II
INEXIBILIDADE OO4/I9 E OFiCIO N,'O5O/2020 DA CPL _ SAL

VAIOR

erÉ

t

ttztzozo.

SubAçÕes

754.439,90

Saldo Ant. Orç

---.Sllzjz\.-EDMUNDO MAROUES RAMOS
Agente Orçamentário
Pessoa Atesto Liouidecáo:
Dt

'r/uÍví

Atesto

Dt. Previsão Pagernento

pr.'|btictoÍt.coín-bÍ - Publicson Contattlidede - ì/e6áo 2020 í5,1.0 {83)3022{0Cr0

Saldo Atual

34.439,90

Fundo de Saúde da Cidade do Paulieta - CNPJ: 09.25't.1í5/0001-23
Fundo de Saúde da Cidade do Paulista
Departamento de Contebilidade

Nota de Empenho No 6í0
Anexo: 0

24t01t2020

1.000,00

Valor;

Órgâo: 18
Unid.Orç.
Unid Gestora: 18
Programa: 10
N" da Ficha:
pioj/Ativ/op. Esp:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO.MUNICIPAL DE SAÚDE
APERFETçOAMENTO DA ATENçÃO ESPECTALTZADA EM SAÜDE
Modaldade: 1-Estimativo
DESENVOLVTMENTO E QUALIFICAçÃO DA REDE ESPECIALTZADA PRÓPRrA DE
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
SEM APLICAçÁO
SubEIem. Orç:
FontedeRec.: 12110000 Receitas de lmoostos e de Transferência de lmoostos - Saúde
sERVrÇO MEDTCOHOSPTTAL, ODONTOLOGTCO E LABOMTORTATS
SubElem EmD.: 036
Fonte de Recurso (TCE) 10ìmpostos e ÍransÍerências Saúde
No Contrato
No Licitaçáo
Data Homologação
Mod da LicitaÉo

18.201
201
302 2904
417
4511
0099

GSem Licilação

Aditivo N"

Detia Final

Datra lnicial

Favorec.: 35147 CLINICA SANTA ANA EIRELI
CPF/CNPJ: 19 179.534/0001-55
Insc. Mun:

Insc. Estadual:

ldent:
Endereco: AV RODOLFO AURELIANO. 2105
Bairro: VILA TORRES GALVÃO
CEP: 53.403-740
Fone;
Cód. Banco;

Cidade:

PAULISTA
Fax:

Agência:

Aq.

Histórico:

Unid. Quantidade

Valor

Unit.

Valor Total

coNTRATAÇÀo DE P. JURÍDICÂ P/PRESTAÇÃo DE sERVIÇOS
DE SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDÂDE. DE FORMÂ
CoMPLEMENTAR

Ao stsrEMÁ úNtco DE SAúDE

E CIRIJRGIAS ELETïVAS. P
MUNICÍPIO DO PAI,'LISTÂ CONT. PROC.
CONSULTAS

INEXIMLIDADE OO4/I9 E OFICIO N."

O5O/2O2O

DA CPL

U\

DE

o v,ro
!e \ E

-u\

VALOR EMPEN}ìADO ATE lIIILNO2O.

SUbAçóes
78.113,47

SaÍdo Ant. Orç.

ê.-.:
Eci._
_clè
EDMUNDO MARQUES RAMOS

Agente Orçamentário
Pessoa Atesto Liouidacâo:
Dt.

Atesto

ìN*w publicsoÍt com

ü.

!t

Previsão Pâg8mento

- Publicson Conbbilidâd€ - YêlE ão 2020 15 4.0 -(83)3022-0900

Saldo Atual

77.113,47

