
Prefeitura de Mogi das Cruzes 

CONTRATO DE GESTÃO N° 54, DE 10 DE JULHO DE 2020 

Proc. n° 32.900/2.019 

Chamamento Público n° 10/2.01 9 

CONTRATO DE GESTÃO CELEBRADO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES E A 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE INSTITUTO 
NACIONAL DE TECNLOGIA E SAÚDE — INTS, 
QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE 
SAÚDE NO MUNICÍPIO CONFORME DECRETO N° 
18.342 DE 21 DE MAIO DE 2019, PARA 
OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E A 
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DO 
PRONTO ATENDIMENTO — UPA II — 24 HORAS - DRS, 
CORASI ALVES DE ANDRADE, NOS TERMOS 
CONDIÇÕES ABAIXO ELENCADOS. 

Pelo presente instrumento, de um lado o Município de Mogi das Cruzes, pessoa jurídia 
de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n° 46.523.270/0001-88, com Sede nesii 
Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Narciso Yague Guimarães, n° 277, Centro Cívico, CEe 
n° 08780-900, com fundamento no Decreto n° 17.500, de 27 de junho de 2018, neste atÕ 
representado neste ato representado por seu Secretário Municipal de Saúde, Doutor Henriquk 
George Naufel, CIRG n°6.783.346-9 e do CPF n°052.649.058-60, e de outro lado a Organiza0 
Social Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde - INTS, inscrita no CNP.I/MF sob 
11.344.038/0001-06 com endereço à Avenida Professor Magalhães Neto, 1.856 — Edifício g 
Tower Sala n. 806, bairro Pituba, cidade Salvador, Estado da Bahia, CEP n. 41.810-012, neste it6 
representado por seu presidente Senhor Emanoel Marcelino Barros Sousa, portador do CIRa 
10.730.095-8 e CPF/MF n° 178.205.295-04, doravante denominado simplesmegit§ 
CONTRATADA, firmam o presente Contrato de Gestão n° 54/2020, em conformidade c#4 
os Anexos Técnicos, consoante despacho autorizatúrio exarado no Processo n° 32.900/20n 
tudo na forma e especificações que integram o processo acima referenciado, nos seguintes termlis 

o,
o. 

3 

2 
a) a) 

11. O presente CONTRATO DE GESTÃO tem por objeto a operacionalização,-E2 
gerenciamento e a execução, pela CONTRATADA, das atividades e dos serviços de saúde51!1 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO — UPA 11 24 HORAS — DRA. CORASI ALVES 
DE ANDRADE, em conformidade com os Anexos Técnicos que integram este instrumerg 
assegurando assistência universal e gratuita à população. 

j3 12. O Objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com eficácia ec'Las 
qualidades requeridas. 

13. Faem parte integrante deste contrato as normas definidas no dital de Chamameflt§ 
Públicq /2019, bem como seus anexos. 

ste documento foi assinado digitaiWnto por manool Marcelino Barros Sousa, 
ara verificar as assinaturas vá a te httrisj Vit~iltfttiMiftlikeMtgt15)CinitrittM,(2C7(/',1,103tffiti~d"inge-900 - Tel.: 4798-6779 
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CLÁUSULA SEGUNDA - Obrigações e Responsabilidade da CONTRATADA 

2.1. Em cumprimento às suas obrigações, cabe à CONTRATADA, além daquelas constantes 
das especificações técnicas nos Anexos e das estabelecidas na legislação referente ao SUS, bem 
como nos diplomas Municipal, Estadual e Federal que regem a presente contratação, as seguintes 
obrigações: 

2.1.1. Prestar serviços de saúde que estão especificados no Termo de Referência — ANEXO I — 
Prestação de Serviços à população usuária do SUS — Sistema Único de Saúde, de acordo com o 
estabelecido neste CONTRATO DE GESTÃO. 

2.1.2. Dar atendimento exclusivo aos usuários do SUS, na UNIDADE DE PRONT9 
ATENDIMENTO — UPA 11 24 HORAS — DRA. CORAS! ALVES DE ANDRADE, cujo us§ 
lhe for permitido. 

2.13. Dispor, por razões de planejamento das atividades assistenciais, de informação do local dê 
residência dos pacientes referenciados para atendimento, registrando o município de residência dos mesm611 
e, para os residentes em Mogi das Cruzes a unidade referenciadora. 

2.1.4. Responsabilizar-se pela restituição de valores de glosa (glosa é todo desconto efetuado quci 
não coincide com os acordos e as regras firmados no CONTRATO DE GESTÃO) 
CONTRATANTE, por inconformidades apuradas nas prestações de contas mensais, om 
descumprimento e/ou cumprimento parcial dos objetos contratualizados, bem como pela 
indenização de dano decorrente de ação, omissão voluntária, negligência, imperícia „p,t_--‘i 
imprudência, que seus agentes, nessa qualidade, causarem a pacientes, aos órgãos do SUS é 
terceiros a estes vinculados, bem como aos bens públicos móveis e imóveis objetos do Term41§ 
Permissão de Uso — ANEXO III, assegurando-se o direito de regresso contra o responsável, `t4rn 
casos de dolo ou culpa, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis. 

2.1AL A responsabilidade de que trata o item anterior estende-se aos casos de da 
causados por falhas relativas à prestação dos serviços. 

22)
2.1.5. Restituir, em caso de desqualificação ou extinção, ao Poder Público, o saldo dos recurR4 
líquidos resultantes dos valores dele recebidos. 

2.1.6. Administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe fora permitido, em conformidade cèrri 
o disposto nos respectivos Termos de Permissão de Uso — ANEXO III, até sua restituição ao Poa& 
Público. 

2161 A permissão de uso, referida no item anterior, deverá observar as condiçõel 
estabelecidas na Lei Municipal n° 6.283, de 11 de setembro de 2.009 e suas atualizações. v) as 

cn 

O 

2.1.62 Comunicar à instância responsável do Município todas as aquisições de begns 
móveis que forem realizadas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após sua ocorrência. 

8 t": 2163. Transferir, integralmente, à CONTRATANTE, em caso de desqualificação.cog 
extinção da rganização Social, o patrimônio, os legados ou doações que lhe foram dstinados, cujo Osk 
lhe fora pérírni 

ate documento foi assinado digit' pfite !)or Ema, cioi f,,,lareefint) Barro,E, 
ara verificar as assinaturas v ht-tP v''À sikiãitliSi~fgaVaálité'GittMai46,'277. tRiliÇÉIgVtf~-900 - Tel.: 4798- 779 
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21.64 Cabe, ainda, a CONTRATADA fazer inventário e tombamentos dos bens cedidos 
para uso, a fim de confrontar com o apresentado pela SMS. 

2.1.7. Proceder às adaptações das normas do Estatuto conforme disposto na Lei Municipal no 
6.283, de li de setembro de 2.009 e suas atualizações. 

2.1.8. Contratar profissionais conforme legislação vigente para a execução das atividades 
assistências previstas neste CONTRATO DE GESTÃO, responsabilizando-se pelos encargos 
trabalhistas de rescisões, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do objeto 
desta avença e sempre que necessário, por contratação de Serviços de Terceiros para continuidade 
do atendimento aos usuários do SUS — Sistema Único de Saúde. 

2.1.9. A CONTRATADA será responsável, pela imperícia, por falhas técnicas, pela falta d„9 
higidez financeira, por prejuízos causados, bem como pelos encargos trabalhistas de rescisõ4 
previdenciários, fiscais e comerciais, dos terceiros por ela contratados para a execução de serviçoS 
deste CONTRATO DE GESTÃO. CO 

CC 

2.1.10. Instalar, na unidade objeto deste CONTRATO DE GESTÃO, "Serviço de AtendimentO 
ao Usuário", por meio de OUVIDORIA, devendo encaminhar à Secretaria Municipal de Saúde 
SMS relatório mensal de suas atividades, conforme o disposto nos Anexos deste CONTRATO? 
DE GESTÃO. 

2.1.11. Manter, em perfeitas condições de uso, os equipamentos e instrumentais necessários part 
a realização dos serviços contratados. 

2.1.12. Adotar o símbolo e o nome designativo da unidade de saúde, cujo uso lhe fora permitik§ 
com os padrões definidos pela CONTRATANTE. E 

cfc2 8 
2 v; 2.1.13. Responsabilizar-se por cobrança indevida feita ao paciente ou ao seu representante, gok 

profissional empregado ou preposto, em razão da execução deste CONTRATO DE GESTÃO). 
,(2 

2.1.14. Manter atualizado o prontuário médico dos pacientes e o arquivo médico, pelo prazo min' 
de 05 (cinco) anos, ressalvados os prazos previstos em lei. a, 6. 

2.1.15. Não utilizar, nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de ExperimentaçAst-
exceto nos casos de consentimento informado, devidamente aprovado pelo Comitê de Ética gyià 
Pesquisa Consentida, com a expressa manifestação de consentimento do paciente ou de ¡Ui-
representante legal, por meio de termo de responsabilidade pelo tratamento a que será submeti& 

CO o 

2.1.16. Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, mantel 
sempre a qualidade na prestação dos serviços. 

2.1.17. Afixar aviso, em lugar visível, de sua condição de entidade qualificada como Organiza 
Social de Saúde e da gratuidade dos serviços prestados nessa condição. 

o 
co .o 

(o 

00( 0 n, 
2.1.18. Justificar ao paciente ou ao seu representante, por escrito, as razões técnicas alegadk 
quando da decisão de não realização de qualquer ato profissional previsto neste CONTRATO Dg 

t7) 'rE 
GESTÃO. 

ate documento foi assina 
ara verificar as assinati Vi NtàfgdINglié'eliiiirlàlkiíS,'.2e 0èálé~g;tÊ 
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2.1.19. Esclarecer os pacientes sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços oferecidos. 

2.1.20. Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviços de saúde, 
salvo nos casos de iminente perigo de morte ou obrigação legal. 

2.121. Garantir a confidencialidade dos dados e informações relativas aos pacientes. 

2.1.22. Assegurar aos pacientes o direito de serem assistidos, religiosa e espiritualmente por 
ministro de qualquer culto religioso, de acordo com a Lei Federal n° 9.982, de 14 de julho de 2.000. 

2.1.23. A CONTRATADA deverá implantar e implementar Serviços estabelecidos no Termo de 
Referência — ANEXO I deste CONTRATO DE GESTÃO. 

2.1.24. Deverá ser fornecido relatório de atendimento prestado ao paciente atendido e submetidp 
à observação clínica, por ocasião de sua saída; e, nos casos de atendimento seguido de 
transferência, da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO — UPA II - 24 HORAS, do quid 
devem constar, no mínimo, os seguintes dados: 

a) Nome do paciente; o 

b) Nome da unidade de atendimento; 
c) Localização UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO —UPA II - 24 HORA 

— DRA CORAS! ALVES DE ANDRADE, Avenida Kaoru Hiramatsu, 2390, Oropó, Mogi dag 
Cruzes — SP; o 

d) Motivo do Atendimento; 
e) Data da admissão e data da alta (se for o caso); • a, 

Procedimentos realizados e tipo de materiais empregados (se for o caso); cs) 

g) O cabeçalho do documento deverá conter o seguinte esclarecimento: "Esta cckith 
será paga com recursos públicos provenientes de seus impostos e contribuições sociais". 

co 
2 v; 
c'S P-

2.1241 Colher a assinatura do paciente, ou de seus representantes legais, na segunda vi41§ 
relatório a que se refere esta cláusula, arquivando-a no prontuário do paciente, pelo prazo dal 

(r2 (cinco) anos, observando-se as exceções previstas em lei. 

2.1.25. Em se tratando de serviço de observação, assegurar a presença de um acompanhante, gni 
tempo integral, no caso de: crianças, adolescentes e idosos. ái 

2.126. Limitar suas despesas com o pagamento de remuneração e vantagens de qualquer naturae* 
a serem percebidos pelos dirigentes e empregados das Organizações Sociais de Saúde até 70°4 
(setenta por cento) do valor global das despesas de custeio da respectiva unidade. 

2.1.27. A remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidos pelos dirigentes -0 
empregados da CONTRATADA não poderão exceder ao salário do Chefe do Poder Executiv§t 
os níveis de remuneração praticados na rede privada de saúde, observando-se a média de valo4 
praticados por instituições de mesmo porte e semelhante complexidade da unidade objeto d6)
CONTRATO DE GESTÃO. Remuneração esta, baseada em indicadores específicos divulgados -grsi 
entidades especializadas em pesquisa salarial existentes no mercado. 

à--)"
CS > 2.1.28. A CONTRATADA assegura dar preferência na recontratação dos engregados ctuf 

atualme te estão vinculados à entidade que gerencia o equipamento público e kabalham unt, 
ate documento foi assinado digital 
ara verificar as assinaturas vá a . 

Marcrnanosl efiro Esa'r;),, Sous'a 

vAVVélreütli512/.fiffiga Vagié'elüftr~,`27(7",seetiiiii&b441:RêtrIffi =900 - Tel.: 4798-6779 
Site: www.mogidascruzes.sp.gov.br E-mail: contratoadmQpirimc.com.br 
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desenvolvimento das atividades por meio do CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL N° 
33/2020. 

21281 A não observância da obrigação que se refere o item anterior deverá conter a 
justificativa pertinente e os motivos que impossibilitaram a recontratação dos empregados. 

2.1.29. Considerando-se as Leis reguladoras da Transparência e do Acesso à Informação e as 
disposições das Instruções Consolidadas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
(Comunicado SDG n° 016/2018, e instruções atualizadas posteriores que porventura forem 
emanadas), a CONTRATADA, destinatária de recursos públicos, deve cumprir os dispositivos 
legais relativos à transparência de seus atos, necessitando divulgar pela via eletrônica, todas as 
informações sobre suas atividades e resultados, incluindo: 

a) Estatuto social atualizado; 
b) Termos de Ajustes — Termos Aditivos; 
c) Plano de Trabalho; 

Relação nominal dos dirigentes e dos empregados, com respectivos cargos og 
função e remuneração; Lista de prestadores de serviços (Pessoas Físicas e Jurídicas) e respectivdoi 
valores pagos; 

e) Remuneração individualizada dos dirigentes e empregados com os respectivo*,
nomes, cargos ou funções; 

h) 

k) 

Balanços e Demonstrativos contábeis; 
Relatórios físico-financeiros de acompanhamento; 
Manual de regulamento de compras; 
Manual de contratação de pessoal; 
Manual de contratação de Serviço de Terceiros; 
Execução orçamentária e financeira; 

o 

I) Publicação de Relatório Anual de Atividades, em atendimento aos artigos 117, \45 
alíneas "A" e "B", XV e XVII, VI da Instrução do Tribunal de Contas do Estado de São Pauldê,-. 
02/2.016, e artigos 2°, I, alínea "F", e 8°, §10 da Lei Federal n°9.637, de 15 de maio de 1.998.

2.130. Considerando-se que o município é fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Est419 
de São Paulo, estando sujeito ao controle externo, contábil, financeiro, orçamentário, operaciM 
e patrimonial; devendo prestar contas a este órgão; e considerando-se as eventuais diligên 
apontadas, com prazo ocasionalmente exíguo para resposta; a CONTRATADA, destinatáriaidí 
recursos públicos, tem o dever, quando solicitada pela Secretaria Municipal de Saúde — SMS51,3: 
responder em tempo determinado aos quesitos/ informações solicitadas; sendo considerada a ata 
de recebimento destes questionamentos por oficio, quando do envio deste documento por meioli 

c 2 correio eletrônico. vs ro 
CO 
Ca 

2.1.31. Apresentar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartiç 

GESTÃO. 

2.1.32. Manter registro atualizado de todos os atendimentos efetuados na UNIDADE 
PRO O ATENDIMENTO — UPA II - 24 HORAS — DRA. CORASI ALVES DE 

ste documento foi assinado dip't lente por --manos! Marcelino Barros _.'•‘011SiN, 
ara verificar as assinaturas e "Ps. MAC/WirMIS~Pagiétgifirákfâ, r;t%Mili57'SRI:RtirfE0 

competentes, necessários à execução dos serviços, objeto do presente CONTRATO O); 
o 

900 - Tel.: 4798-67 
Site: www.mogidasemzes.sp.gov.br E-mail: contratoadm(ii),pmme.com.br 
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ANDRADE, disponibilizando a qualquer momento à CONTRATANTE e as auditorias do SUS, 
ou Órgãos de Fiscalização, as fichas de atendimento dos usuários, assim corno os demais 
documentos que comprovem a confiabilidade e segurança dos serviços. 

CLÁUSULA TERCEIRA - Obrigações do CONTRATANTE 

3.1. Para a execução dos serviços objeto do presente CONTRATO DE GESTÃO, o Município 
obrigar-se-á a: 

3.1.1. Prover a CONTRATADA dos meios necessários à execução do objeto deste 
CONTRATO DE GESTÃO. 

0,3 
CS, 

3.1.2. Programar no orçamento do Município, nos exercícios subsequentes ao oã. 
assinatura do presente CONTRATO DE GESTÃO, os recursos necessários, nos elementiS 
financeiros específicos para custear a execução do objeto contratual, de acordo com o sistema dk 
pagamento previsto no Termo de Referência — ANEXO I — Transferência de Recursos, do Edita 
de Chamamento n° 10/2.019, que integra este instrumento. 

3.13. Permitir o uso dos bens móveis e imóveis, mediante a edição de Decreto .§? 
celebração dos correspondentes Termos de Permissão de Uso — ANEXO III, e sempre que umã o 
nova aquisição lhe for comunicada pela CONTRATADA. 

3.1.4. Analisar e avaliar o inventário dos bens apresentado pela CONTRATADA' 
referidos no item anterior desta cláusula, anteriormente, à formalização dos Termos de PermisW) 
de Uso, nos termos do ANEXO III deste CONTRATO DE GESTÃO. u) 6 

2 g 
3.1.5. Em caso de haver necessidade em utilização de servidores públicos, promoVn 

mediante autorização governamental, observando-se o interesse público, a disposição '111 
servidores públicos, para exercerem suas funções na Organização Social CONTRATANS 
conforme o disposto no Artigo 15° da Lei Municipal n° 6.283, de 11 de setembro de 2.009 e sii-a4 
atualizações. 8 a 

3.1.6. Durante o período da disposição, o servidor público observará as normas intere4 
da Organização Social. n. 

3.1.7. O valor pago pelo Município a título de remuneração e de contribuiM 
previdenciária do servidor colocado à disposição da Organização Social será abatido do valog 
cada repasse mensal, respeitado o limite estabelecido. o 

C,3 

3.1.8. O servidor colocado à disposição da Organização Social poderá, a qualquer temM 
mediante requerimento ou por manifestação da Organização Social, ter sua disposição cancelatW 

o 0) 
3.1.9. Analisar, sempre que necessário, e, no mínimo anualmente, a capacidade em 

condições de prestação de serviços comprovadas por ocasião da qualificação da entidade corM 
Organização Social de Saúde, para verificar se a mesma ainda dispõe de suficient nível técnfe4 
assistencial ara a execução do objeto contratual. UJ CL. Cd CD 

ste documento foi assinado digitaime por Ema 
ara verificar as assinaturas vá ao httpsliv 

el Marcelino Barros Sousa. 
Vélreil.~1UN'akrtfe'dfifiriiiiliféi,°20;111~~0 . , 900 - Tel.: 4798-6779 

Site: www.mogidaseruzes.sp.gov.br E-mail: contratoadmQpmme.com.br 
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3.1.10. Garantir os recursos financeiros para a execução do objeto deste CONTRATO DE 
GESTÃO, fazendo o repasse mensal em conformidade com o Edital de Chamamento n° 10/2.019. 

3.1.11. Programar no orçamento do Município, os recursos necessários para fins de custeio 
da execução do objeto contratual, para os exercícios subsequentes ao da assinatura do presente 
CONTRATO DE GESTÃO. 

3.1.12. Responsabilizar-se pelas despesas e/ou encargos financeiros gerados por conta de 
eventual atraso nos repasses financeiros, desde que tal atraso não seja provocado, por qualquer 
motivo, pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA QUARTA - Da Avaliação 

ste documento foi assinad 
ara verificar as assinatur 

41. A Comissão Técnica de Acompanhamento — CTA, procederá a avaliação quadrimestrffi 
das metas pactuadas e a Comissão Municipal Permanente de Acompanhamento de Contrato ct 
Gestão — COPACONGE, procederá à avaliação mensal do desenvolvimento dos recursos soS 
gestão da CONTRATADA, elaborando relatório conclusivo. 

Parágrafo Único: A verificação de que trata o "caput" desta cláusula, relativa a2 
cumprimento das diretrizes e das metas definidas para a CONTRATADA, restringir-se-á aoã 
resultados obtidos em sua execução, através dos indicadores de desempenho e das metas 
estabelecidas pela CONTRATANTE. A instância responsável definida pela CONTRATANTg 
analisará a economicidade no desenvolvimento destas diretrizes e metas, encaminhando relatórip: 
mensal, anexado na prestação de contas, à CTA que analisará e elaborará o relatório quadrimestgg 

42. A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização — CAF deverá elaborar relat*p 
anual conclusivo sobre a avaliação do desempenho da CONTRATADA, aferida pelas comis** 

cri mensais ou quadrimestralmente. o c

43. Os relatórios mencionados nesta cláusula deverão ser encaminhados ao Secret iê 
Municipal de Saúde. 

a0 

5.1. A execução do presente CONTRATO DE GESTÃO será acompanhada pe g 
Departamentos Gestores, pela Comissão Técnica de Acompanhamento — CTA, pela Comis4 
Municipal Permanente de Acompanhamento de Contrato de Gestão — COPACONGE e pl 
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização - CAF, através do disposto neste CONTRATO De 
GESTÃO e seus Anexos bem como dos instrumentos por elas definidos. 

:f) 
ta 

CLÁUSULA QUINTA - Do Acompanhamento 

CLÁUSULA SEXTA - Do Prazo de Vigência 

6.1. O prazo de vigência do presente CONTRATO DE GESTÃO será de 36 (trinta e seis) m* 
iniciando m 11 de julho de 2.020, podendo ser renovado, após demonstração da consecução (4 
ob i / estratégicos e das metas estabelecidas e havendo concordância de ambas as partes. 2 

a Intente por 
ao sito https:Ii 

anoel Marcelino Barros Sousa. 

Ve¥61:1~1Wk sak4005.~, °25(Y;fieeWl~r -900 - Tel.: 4798-6779 
Site: w-ww.mogidaseruzes.sp.gov.br E-mail: contratoadmQvmmc.com.br ,t 
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73. O valor restante referente aos exercícios subsequentes será consignado nas respectivas wi 
orçamentárias. 

Prefeitura de Mogi das Cruzes 

CONTRATO DE GESTÃO N° 54/2020 - FLS. 8 

Parágrafo Único: O prazo de vigência contratual estipulado nesta cláusula não exime a 
CONTRATANTE da comprovação da existência de recursos orçamentários para a efetiva 
continuidade da prestação dos serviços nos exercícios financeiros subsequentes ao da assinatura 
deste CONTRATO DE GESTÃO. 

CLÁUSULA SÉTIMA - Dos Recursos Financeiros 

7.1. Pela execução do objeto deste CONTRATO DE GESTÃO, especificados no Termo de 
Referência — ANEXO I, do Edital de Chamamento n° 10/2.019, a CONTRATANTE repassará à 
CONTRATADA, no prazo e condições constantes neste instrumento, bem como no referido 
Edital de Chamamento e seus Anexos, a importância global estimada em R$ 41.154.545,38 
(quarenta e um milhões, cento e cinquenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco rea0 
e trinta e oito centavos), conforme demonstrado no ANEXO V. c9 

7.2. Do montante global mencionado no caput desta cláusula, o repasse correspondente a',#5 
exercício financeiro de 2.020, dar-se-á nos termos deste CONTRATO DE GESTÃO, conforní
instrução TCE-SP n° 02/2.016 (ou atualizações posteriores) e onerará a rubrica: 

CUSTEIO 

FONTE DE RECURSOS: Municipal 
FICHA: 340 
FONTE DE RECURSOS: Federal 
FICHA: 340 
Notas de Reserva n° 8771, 8772, 8773, 8774, 8775 

c?̀) 
Tc 

7i5 
7.4. Os recursos repassados à CONTRATADA deverão ser por esta, aplicados no mercffl 
financeiro, sendo que os resultados dessa aplicação se reverterão, exclusivamente, aos objetiiJp 
deste CONTRATO DE GESTÃO. ci 

7.5. A CONTRATADA deverá movimentar os recursos Municipal e Federal que lhe foríii 
repassados pela CONTRATANTE, em conta corrente bancárias específicas, distintas, exclusiN 
e vinculadas ao CONTRATO DE GESTÃO; constando como Titular o Organização SocialMe o modo que não sejam confundidos com os recursos próprios da CONTRATADA. 

E 2, 

7.6. A CONTRATADA deverá manter em subconta bancária exclusiva, vinculada à cot4 
bancária de custeio, em Banco Oficial do CONTRATO DE GESTÃO, contendo os recurgoe 
destinados ao provisionamento de encargos sociais e trabalhistas, devidamente aplicados. E sg
7.7. respectivos extratos de movimentação mensal deverão ser mensalmente a resentatto• ã 

o In_ 
nas ações de contas. 

ate documento foi assinad gitalmente p r Emanoel Marceiino Barros Sousa. 
11,Nnia ratilái~ si sakifêl átfi~, cr tǹ i e réâilaY441:~3"900 - Tel.: 4798-6779 
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CLÁUSULA OITAVA - Condições de Pagamento 

8.1. As parcelas referentes ao valor do custeio serão repassadas a partir do início do atendimento 
da unidade e os ajustes financeiros decorrentes da avaliação do alcance das metas, serão realizados 
quadrimestralmente, após análise dos indicadores estabelecidos no ANEXO II — Metas 
Estratégicas e Indicadores para avaliação dos serviços. 

8.2. O somatório de valores de custeio a serem repassados para o exercício de 2.020, fica 
estimado em R$ 6.316.857,98 (seis milhões, trezentos e dezesseis mil, oitocentos e cinquenta e 
sete reais e noventa e oito centavos), correspondente ao período de 11 de julho a 31 de dezembro 
de 2.020. 

8.3. Os recursos serão transferidos até o 100 (décimo) dia útil de cada mês e os valores de ajusê 
financeiro, citados no parágrafo anterior, serão apurados na forma disposta no Termo ce 
Referência — ANEXO I — Sistema de Transferência de Recursos Orçamentários, que integra 
presente CONTRATO DE GESTÃO. 

8.4. Os indicadores do último quadrimestre do ano serão avaliados no mês fevereiro do À' 
seguinte e corrigidos na forma do item 8.1 desta cláusula. o 

.0 

CLÁUSULA NONA - Da Alteração Contratual 
o 

77; 

9.1. O presente CONTRATO DE GESTÃO poderá ser aditado, alterado, parcial ou totalmeng 
mediante prévia justificativa por escrito, que conterá a declaração de interesse de ambas as pare 
e deverá ser autorizado pelo Secretário Municipal de Saúde e Prefeito de Mogi das Cruzes. e 

CLÁUSULA DÉCIMA - Da Rescisão 5 as 
• u) • ns ãs

10.1. A rescisão do presente CONTRATO DE GESTÃO obedecerá às disposições contidas go% 
Artigos 77° a 80° da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993 e posteriores alterações. 

E 
102. Verificada qualquer hipótese ensejadora da rescisão contratual, o Poder ExecuttU 
providenciará imediata revogação do Decreto de Permissão de uso dos Bens Públicos, e a cessai4 
dos afastamentos dos servidores públicos colocadas à disposição da CONTRATADA, ti-M 
cabendo à entidade de direito privado sem fins lucrativos direito a qualquer indenização, salvo,
hipótese prevista no § 2° do Artigo 79° da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993. Ca/g 
ainda à CONTRATADA, em caso de rescisão contratual transferir integralmenteil 
CONTRATANTE, o saldo dos recursos líquidos resultantes dos valores dele recebidos. 

103. Em caso de rescisão unilateral por parte do Município, que não decorra de má gestão, c 
ou dolo da CONTRATADA, o Município arcará com os custos relativos à dispensa do pessW 
contratado pela Organização Social de Saúde para execução do objeto deste CONTRATO OÊ 
GESTÃO • dependentemente de indenização a que a CONTRATANTE faça jus. >) 

o> 2 
• (z 

LU CL. 

ste documento foi assinado d mente por Em<- oel Marcelino Barros Sousa. 
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10.1 Em caso de rescisão unilateral por parte da CONTRATADA, a mesma se obriga a 
continuar prestando os serviços de saúde ora contratados, por um prazo mínimo de 180 (cento e 
oitenta) dias, contados a partir da denúncia do CONTRATO DE GESTÃO. 

105 A CONTRATADA terá o prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data da rescisão 
do CONTRATO DE GESTÃO, para quitar suas obrigações e prestar contas de sua gestão à 
CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Das Penalidades 

11.1. A inobservância, pela CONTRATADA, de cláusula ou obrigação constante deste 
CONTRATO DE GESTÃO e seus Anexos, ou de dever originado de norma legal oy 
regulamentar pertinente, autorizará o Município, garantida a prévia defesa, a aplicar, em cada cas(1 
as sanções previstas nas legislações vigentes: Decreto Municipal n° 6.758, de 06 de abril de 2.006 
alterado pelo Decreto Municipal n° 10.662, de 05 de julho de 2.010 e suas atualizações, combinado comc
disposto na Portaria n° 1.286, de 26 de outubro de 1.993, do Ministério da Saúde, quais sejam: cr5 

a) Advertência; 5 
co 
o 
-o b) Multa; o 
o 
o 

c) Suspensão temporária de participar de chamamento e de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; rè 

. o E 
v) 8

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Públi:_ê_ 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovidíj 
reabilitação. 

o o o 

11.2. A imposição das penalidades previstas, nesta cláusula, dependerá da gravidade do fato cink 
as motivar, considerada sua avaliação na situação e circunstâncias objetivas em que ele ocorrètt 
avaliadas pelo sistema de dosimetria utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde — SMS, e ¥1# 
será notificada a CONTRATADA. 

o 2, 
11.3. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" desta cláusula poderão ser aplicadas corfi a o alínea "b". (° 

-5 R 

11A Da aplicação das penalidades, a CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias 44 
interpor recurso, dirigido ao Secretário Municipal de Saúde. 

ai • vs. 

11.5 O valor da multa que vier a ser aplicada será comunicado à CONTRATADA e o respecM 
montante será descontado dos pagamentos devidos em decorrência da execução do objtt4 

E (3 contratual, garantindo-lhe pleno direito de defesa. n 
C.) 

11.6 A imp e ição de qualquer das sanções estipuladas, nesta cláusula, não elidirá o direito df, p 
Munic gir indenização integral dos prejuízos que o fato gerador da penalidade acarredr 
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para os órgãos gestores do SUS, seus usuários e terceiros, independentemente das 
responsabilidades criminal e/ou ética do autor do fato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Disposições Finais e Transitórias 

12.1. É vedada a cobrança por serviços médicos, ambulatoriais ou outros complementares da 
assistência devida ao paciente. 

12.2 Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade exercidas pelo 
Município sobre a execução do presente CONTRATO DE GESTÃO, a CONTRATADA 
reconhece a prerrogativa de controle e autoridade normativa genérica da direção nacional do SUS 
— Sistema Único de Saúde, decorrente da Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1.990 (4.ir 
Orgânica da Saúde), ficando certo que a alteração decorrente de tais competências normativas sei
objeto de termo aditivo, ou de notificação dirigida à CONTRATADA. L1:1 

L1J 

123. Fica acordado que os direitos e deveres da entidade privada sem fins lucrativos, subscritor
deste instrumento serão sub-rogados para a Organização Social de Saúde por ela constituíd 
mediante a instrumentalização de termo de rerratificação ao presente CONTRATO DE 
GESTÃO. o 

12A. A CONTRATADA poderá, a qualquer tempo, e mediante justificativa apresentada ab' 
Secretário Municipal de Saúde, propor a devolução de bens ao Poder Público Municipal, cujo usg,
fora a ela permitido e que não mais sejam necessários ao cumprimento das metas avençadas. g, 

ec 12.5. A qualquer momento a CONTRATADA poderá solicitar a revisão dos valogis 
estabelecidos, de forma a não prejudicar o atendimento das metas pactuadas e manter o equilihS 
econômico-financeiro do CONTRATO DE GESTÃO. Para tanto, deverá apresentar as variaçqeg: 
dos custos através de planilhas analíticas, com toda a documentação comprobatória da solicitaM 
A referida solicitação será apreciada pelo Controle Interno da Secretaria Municipal de Saúdé 
SMS que emitirá parecer conclusivo e submeterá à Comissão Técnica de Acompanhamento — CPI 
para a manifestação final que, sendo aprovada, será formalizada através de aditivo contratual.1-} 1 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Da Publicação UJ 

O 
Ci. a 

13.1. O extrato do CONTRATO DE GESTÃO será publicado no Diário Oficial do EstadoMb 
prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura e o teor total no sitio oficiard# 
Prefeitura de Mogi das Cruzes. -6 ; 

73 a' 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Do Foro c 2,75 (4 c 

(13 v, 
a 

14.1. Fica eleito o Foro de Mogi das Cruzes, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiãO 
que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste CONTRATO DE GESTÃO, que IN 
puderem ser resolvidas pelas partes. o 

a, 
,f) 

j 
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E, por estarem certos e ajustados, foi lavrado este instrumento em 2 (duas) vias de igual 
teor e forma, digitadas apenas no an erso, assinada a última folha e rubricadas as anteriores, 
ficando uma via com o CONTRATAN e a outra com a_CONTRATADA, tudo n as 
duas testemunhas abaixo, para que sllrt t dos o os legais. Eu Renata Sakashi 
Assessora de Gabinete, o lavrei e 1 ..Marco Antônio Pinto Soares Júnior, Secretán e 
Governo, o registrou. 

PREFFJ tA DE MOGI DAS CRUZES, 10 de julho de 2.020. 

DR. HE ORGE NAUFEL 
unicipal de Saúde 

EMANOEL MARCELINO BARROS SOUSA 
Insti Nacional de Tecnologia e Saúde - INTS 

1TO Marafon 
35-1 
18-50 

Jucenio F uva 
RG: 38. 20-4 
CPF: .855-20 
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