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ONTRATO EMERGENCIAL DE GESTÁO NO L37 I2O2

CONTRATO EMERGENCIAL PARA GESTÃO, OPERACIONALIZAçÃO E

EXECUçÃO DOS SERVIçOS DE SAÚDE DO HOSPITAL DA SANTA CASA
DE MISERICóRDIA DE ITU QUE ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU E O INCS - INSTITUTO NACIONAL
DE cIÊNCIAS DA sAÚDE.

Pelo presente instrLrmento de contrato emergencial de gestão a

PREFEITURA DA EstÂNcrA TURÍsTrcA DE rTU, pessoa jurídica de
direito público, com sede na Avenida Itu 400 Anos, no 111, Bairro Itu Novo
Centro, nesta cidade e comarca de Itu, no Estado de São Paulo,
devidamente inscrita no CNPI sob no 46.634.44o/0001-00, neste ato
representada por sua Secretária lYunicípal de Saúde Sra. JANAINA
GUERINO DE CAMARGO brasileira, casada, tecnóloga de engenharia
clínica, portadora da Cédula de Identidade RG no 24.548.937-X-SSP/SP e
inscrita no CPF/1.4F sob no 213.5 5 5.0 08-6 9, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado o INCS - INSTITUTO
NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, iNSCTitO NO CNPJ SOb O NO

09.268.215/0001-62, com sede à Rua Emygdia Campolim, no 131, Bairro
Campolim, na cidade de Sorôcaba, no Estado de São Paulo, CEP 18047-
626, neste ato representado por seu Presidente do Conselho de
Administração, sr. JoÃo GILBERTO ROCHA GONçALEZ, brasileiro,
portador do RG no 74.O54.215-2-SSP/5P e inscrito no CPF/MF no
106.006.248-89, doravante denominada simplesmente CONTRATADA,
conforme elementos constantes do Processo de Dispensa de Licitação no
7724/2020, celebram a presente contratação conforme as cláusulas e

condições a seguir, quc reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁ,USULA PRIMEIRA - DO OB'ETO
1.1. Celebração de Contrato Emergencial de Gestão para o gerenciamento
e execução de atividades, ações e serviços de saúde no HoSPITAL DA
SANTA CASA DE I\4ISERICORDIA DE ITU, Conforme eSpecificações téCriCAS
que constam no Plano Operativo da Secretaria de Saúde, bem como nos
termos do próprio Contrato de Gestão.

cLÁUsULA sEGUNDA - DA FUNDAMENTAçÃO

2,1. O presente Contrato é celebrado com fundamento no artigo 24, Ínciso
iV e XXIV da Lei no 8.666/93, e suas alterações, Lei Federal no
9.637/1998, e artigo 70, § 3", da Lei Municipal no 1.190/2020.

d

P

Co ntralo no 137/202C



SE{ÊE?ARIÂ DE

SAÚDE

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS

3.1 - Para a execução dos serviços
a Contrata nte obriga-se a:

OBRIGAçÕES DA CONTRATANTE

objeto do presente contrato de gestão,

3.1.1 - Fiscalizar a execução dos serviços;

3,L.2 - Efetuar os repasses nos prazos aqui determinados;

3.1.3 - Prover a Contratada dos meios necessários à execução do objeto
d este contrato;

3,4,4 - Programar no orçamento do M

subsequentes ao da assinatura do presente
recursos necessários, nos elementos financeiros
continuidade da execução do objeto contratual;

3,1.5 - Ceder o uso do imóvel relacionado ao
M lsericó rd ia d e Itu, ass im como dos be ns
hospita Ia res que o guarnecem;

3.1.6 - Instituir Comissão Técnica de Avaliação.

unicípio, nos exercícios
contrato de gestão, os

específicos para custear a

Hospital da Santa Casa de
móveis e equipamentos

cLÁUsULA QUARTA - DAS OBRIGAçõES DA CONTRATADA

4,1. Em cumprimento às suas obrigações cabem à CONTRATADA, além
das obrigações constantes no Plano operativo anexo no processo
administrativo - Dispensa no f724/2020, e daquelas estabelecidas na
legislação referente ao SUS, bem como, nos diplomas federal e estadual
que regem a presente contratação, as seguintes:

4,L,L - Prestar os serviços de saúde que estão especificados à população
usuária do SUS - Sistema Único de Saúde, de acordo com o estabelecido\- neste contrato e em seu anexo Plano Operativo;

4.2 - Responsabilizar-se pela indenização de dano decorrente de ação ou
omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência, que seus
funcionários ou contratadosr nessa qualidade, causarem a paciente, aos
órgãos do SUS e a terceiros a estes vinculados, bem como, aos bens
públicos móveis e imóveis objetos de permissão de uso, assim como dos
bens móveis repassados pelo CONTRATANTE, os quais serão incorporados
e patrimoniados pela Administração assegurando-se o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sem prejuízo da
aplicação das demais sanções cabíveis;

4.3 - Restituirr em caso de desqualificação, ao Poder PÚblico, o saldo dos
recursos líquidos resultantes dos valores dele recebidos;

4,4 - Proceder às adaptações das normas do respectivo Estatuto;
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4.5 - Contratar pessoas para a execução das atividades previstas neste
Contrato de Gestão, responsabilizando-se pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, tributários e comercials, resultantes da execução
do obj eto desta avença;

4-6 - Manter em perfeitas condições de uso, os equipamentos
instrumentos necessários para a realização dos serviços contratados;

4.7 - Responsabilizar-se por cobrança indevida feita ao paciente ou ao seu
representante, por profissional empregado ou preposto, em razão da
execução d este contrato;

4.8 - Manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes e o
arquivo médico, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, ressalvados os
p razos previstos em lei;

4.9 - Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins
de experimentação;

4,1O - Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal
mantendo-se sempre a qualidade dos serviços prestados nessa condição;

4,ll - Afixar aviso em lugar visível, de sua condição de entidade
qualificada como Organização Social de SaÚde, e de gratuidade dos
se rv iços prestados nessa condição;

4.12 - Garantir a confidencialidade dos dados e informações relativas aos
pacientes;

4.13 - Permitir a fiscallzação dos serviços, materiais e equipamentos/ com
notificação previa por parte dos representantes habilitados pelo Município
para este fim e/ou por parte dos representantes da Comissão Técnica de
Avaliação, responsável pela fiscalização da execução contratual;

4.14 - Apresentar ao Poder Público Municipal signatário do contrato, ao
término do prazo de vigência do Contrato, ou a qualquer momento,
conforme recomende o interesse público, relatório pertinente à execução
do contrato de gestâo, contendo comparativo das metas propostas com os
resultados alcançados, acompanhado da prestação de contas
correspondentes ao exeTcício financeiro. Visto que não existe série
histórica diante das atuais condições em que assumido o Hospital da
Irmandade da Santa Casa de N4isericórdia de Itu, a comprovação de
atingimento da meta máxima pela Contratada poderá ser relativizada
justif icadamente, devendo haver o redimensionamento, a qualquer
momento, ou a validação de viabilidade de comum acordo entre as partes;

4.15 - Fornecer os insumos necessários à execução do objeto côntratual,
em conformidade com o Plano Orçamentário de Custeio, não estando
contemplados os materiais e medicamentos de Dispensação/consumo fora
de padronização;
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4.16 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no procedimento administrativo;

4,L7 - Permitir e facilitar à Fiscalização. a inspeção dos serviços no
horário normal de trabalho, prestando todas as informações solicitadas
pela Preíeitura da Estância Turística de Itu/SP;

4.18 - Informar à Administração da ocorrência de quaisquer atos, fatos ou
circunstâncias que possam atrasar ou impedir a realização dos serviços,
sugerindo as medidas para corrigir a situação;

4.Lg - Estabelecer normas de segurança e tomar
visem a total proteção dos funcionários e de tercei
serviços;

as providências que
ros na execução dos

legais referentes à

conduzida de
prin cípios do

4,20 - Obrlgar-se ao cumprimento das disposições
segurançar higiene e medicina do trabalho;

4,2L - A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável por danos e
prejuízos que causar à Prefeitura da Estância Turístlca de Itu/SP, ou a

terceiros, em decorrência da execução dos serviços, sem quaisquer ônus
para a CONTRATANTE, ressarclmentos ou indenlzações que tais danos ou
prej u ízos possam causar;

4,22 - Cumprir integralmente todas as normas legais relativas à proteção
ambiental, quer sejam federais, estaduais ou municipais,
responsabilizando-se a Contratada por quaisquer penalidades decorrentes
de sua inobservância.

4.23 - Remunerar somente dirigentes da Organização Social, que tenham
atuação efetiva na sua gestão executiva. Vedada a remuneração dos
Membros do Conselho de Administração da Organização Social, excetuada
a ajuda de custo por reunião da qual participem. Além disso, os
Conselheiros eleitos ou indicados para integrar a diretoria da entidade,
devem renunciar ao assumirem funções executivas.

4,24 - Vedado relacionamento comercial com profissional (contratar
serviços, fazer aquisições, contratar funcionários, etc.), com pessoas
físicas e jurídicas que se relacionem com dirigentes da organização Social
que detenham poder d ecisó rio.

4,25 - Os contratos a serem celebrados pela organização social com
tercêiros, com recursos públicos, sejam conduzidos de forma pública,
ôbjetiva e impessoal com observância dos princípios do caput do artigo 37
da constituição Federal e dos termos do Regulamento próprio a ser editado
pela entidade na forma do artigo 4o, inciso VIII, da Lei Federal no
9 .637 / 98;

4,26 - A seleção de pessoal pela Organização Social seja
forma pública, objetiva e impessoal com observância dos

Contrato no 137/2020
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caput do artigo 37 da Constituição Federal e dos termos do Regulamento
próprio a ser editado pela entidade na forma do artigo 40, inciso VIII, da
Lei Federal no 9.637/98.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO

E FORMA DE PAGAMENTO

5.1. Pela execução do serviço objeto do presente Contrato, a
CONTRATANTE repassará mensalmente à CONTRATADA, em moeda
corrente nacional, o valor de R$ 3,895.OOO,OO (três milhões, oitôcentos e
noventa e cinco mil reais), proposto para a execução dos serviços
descritos na Cláusula Primeira, conforme obrigações constantes na
Cláusula Quarta e no Termo de Referôncia para a contratação, totalizando
no período de 90 (noventa) dias o valor de Rg 11.5a5,OOO,OO (onze
milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil reais).
5.1.1, As parcelas serão pagas dentro dos 10 (dez) dias iniciais do mês
vigente, em conta bancária a ser apresentada formalmente pela
Contratada nos autos do procedimento administrativo de contratação.

CLÁusuLA sExTA - Do PRAzo DE VIGÊNCIA
6.1. O prazo do presente contrato será de 90 (noventa) dias, contados a
partir das 19h (dezenove horas) do dia 30/11/2O2O, com encerramento
previsto para as 19h (dezenove horas) do dia 27 l02/2O2L, prorrogável
por igual período respeitado o limite máximo admitido pela legislação.

6.2. Em caso de não prorrogação do presente contrato, deverá ser
realizada a respectiva formãlização, de uma parte à outra, observando-se
antecedência de, no mínimo,30 (trinta) dias.

CLAUSULA SETIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

7,1, As despesas decorrentes deste instrumento correrãô pôr conta da
dotação orçamentária no 3390.3910.302.1002.2005-2160 (Fonte: 05 -
Federal), 3 3 9 0 . 3 9 10.3 0 2. 10 0 2.2 0 0 5 - 1 5 8 7 (Fonte: 05 - Federal),
3 3 9 0. 3 910 .3 0 2. 10 0 2. 2 0 0 5 - 2 0 5 (Fonte: 01 - Municipal) e
3390.3910.301.1001.2001-169 (Fonte: 02 - Governo do Estado de São
Paulo) do presente exercício, e a correspondente ao exercício
subsequente.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

a,1 - O não cumprimento das
constantes do Edital sujeitará a

8.6 6 6, de 21de junho de 1.993,

8.1. 1 - Advertência;

Contrato no 137/2020
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8.1.2 - Ivlulta de 0,1olo (zero vírgula um por cento) a 10,0% (dez por
cento) do valor do contrato;

8.1.3 - Suspensão temporária de participar de licitações e de contratar
com a Administração por prazo não superior ã 2 (dois) anos;

a.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a Administração
contratante, após o ressarcimento dos prejuízos que a empresa Contratada
vier a causar, decorrido o paazo da sanção aplicada com base nesta
cláusula,

a.1.5 - Será, em qualquer hipótese, garantido o exercício das garantias
do contraditório e da ampla defesa à Contratada, diante do que eventual
não atingimento de metas, considerada a inexistência de série histórica
dado o atual contexto em que assumida a gestão do Hospital da Irmandade
da Santa Casa de Misericórdia de Itu, poderá ser justificado, eximindo a
Co ntratada de potencial penalidade.

cLÁUsULA NoNA - DA REscIsÃo coNTRATUAL
9.1. Este contrato será rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE,
no todo ou em parte, de pleno direito, em qualquer tempo, isento de
quaisquer ônus ou responsabilidades, independente de ação, notificação ou
interpelação judicial ou extrajudicial, quando a CONTRATADA, na vigência
do presente contrato, cometer quaisquer das infrações dispostas na
legislação específica, bem como pelo não cumprimento, ou o cumprimento
irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; Ientidãô no
cumprimento do Contrato; atraso no início da prestação dos serviços;
paralisação total ou parcial dos serviços; desatendimento das
determinações da Fiscalização do Município"

9.2. O presente contrato poderá ainda ser rescindido havendo motivo
justo, devendo ser expressamente denunciado com antecedência de, no
mínimo 10 (dez) dias, ou ainda a CONTRATANTE poderá rescindir
administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas no art.
78, incisos I a XIl e XVII, da Lei no A.666/93 e suas alterações
posteriores, sem que caiba à CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades
pertinentes.

9.3. Caso seja necessária a rescisão antes do período contratado fora das
hipóteses supramencionadas, a CONTRATADA será notificada sobre tal
decisão da CONTRATANTE com antecedência de 30 (trinta) dias.

9.4, Desde que haja conveniência para a Administração, o presente
contrato poderá ser rescindido amigavelmente por acordo entre as partes
reduzido a termo, na forma do art.79, II, da Lei no 8.666/93.

4
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cLÁUsULA DÉCIMA - Dos TRIBUTos E DEsPEsAs
10,1. Constituirão encargos exclusivos da CONTRATADA o pagamento de
tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização
deste contrato.

cLÁUsULA DÉcIMA PRIMEIRA - DA cEssÃo oU TRANsFERÊNcIA
11.1, O presente contrato não poderá
transferência, no todo ou em parte,
CONTRATANTE, ressalvada a possibilidade
realização de atividades-meio relacionadas ao

ser objeto de cessão ou
sem p rév ia anuência da
de su bcontratação para a

cumprimento contratual.

\- cLÁusuLA DÉcrMA SEGUNDA - DA FrscAlrzAçÃo
12,1. A Fiscalização dos serviços será feita pela Secretaria I\4unicipal de
Saúde, por meio de servidores indicados pela Secretária, visando a

verificar o cumprimento do Contrato pela CONTRATADA.

L2,2, A Fiscalização terá poderes para, nos locais de trabalho, proceder a

qualquer determinação que seja necessária à perfeita execução dos
serviços.

12,3, A fiscalização citada nos itens anteriores não isenta a

CONTRATADA das responsabilidades assumidas com a celebração do
CONTRATO.

cLÁUsULA DÉCIMA TERCEIRA. DAS DISPOSIçÔES GERAIS

13.1. A CoNTRATANTE não responderá por qualsquer ônus, direitos ou
obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou
securitária, decorrentes da execução dos serviços objeto do presente
contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão exclusivamente à

CONTRATADA.

L3,2. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos
assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à

execução do presente contrato, nêm por qualquer dano causado a terceiros
em decorrência de ato da CONTRATADA, dê seus empregados, prepostos
ou su bo rd in a dos.

13.3. os danos e prejuízos, se ocorreTem, serão ressarcidos à

CONTRATANTE. no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, côntado da
notificação administrativa da CONTRATADA, sob pena da aplicação de
sa n ções administrativas.
13,4. Os casos omissos do presente instrumento serão resolvidos de
acordo com as disposições da Lei no 8.666/93 e suas alterações
posteriorês, bem como demais disposições normativas hábeis a incidir
sobre o presente contrato.

13.5. A tolerância das partes não implica em renovação
assumidas no p resente contrato.
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13.6 Com base no art.65 da Lei no 8.666/93, o presente contrato poderá
ser objeto de alteração nos termos admitidos pela legislação de modo
justificado e por comum acordo entre as partes.

cLÁusULA DÉCIMA QUARTA - Do FoRo
14.1. Para dirimir quaisquer questões oriundas da execução do presente
contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Itu, Estado de São Paulo,
renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, e por estarem as
partes justas e contratadas/ nas pessoas de seus representantes legais,
assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma,
em 08 (oito) Iaudas impressas somente no anverso, sem adendos ou
entrelinhas, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo identificadas,
para que surta os seus jurídicos e legais efeitos.

Itu, 30 de novembro de 2020.

TESTEMUNH

1) Da ni rt tn de M ora 2) L da Cruz
Gesto ra d

JANAINA G

SECRETÁRIA
AMARGO
DE SAÚDE

O GILB çALEZ
INSTITUTO NACIO NAL CIÊNCIAS DA sAÚDE

Co ntrato n" 137/2020
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAçÃO

CONTRATANTE: Prefeitura da Estância Turística de Itu

CONTRATADA: INCS - Instituto Nacional de Ciências da Saúde

CONTRATO No 137/2020 - de 30/17/2O2O.

OBJETO: Celebração de Contrato Emergencial de Gestão para o
gerenciamento e execução de atividades, ações e servjços de saúde no
HOSPITAL DA SANTA CASA DE N4ISERICÓRD]A DE ITU, CONfOTME
especificações técnicas que constam no Plano Operativo da Secretaria de
Saúde, bem como nos termos do próprio Contrato de Gestão.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o
acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e
julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite
processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias
das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consônância com o

estabelecido na Resolução no 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e

Decisões que vierem â ser tomados, relativamente ao aludido processor
serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com
o artigo 90 da Lei Complementar no 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais,
conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão
cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP -
CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2o das Instruções noOT/2O2O,
conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

e) é dê exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados
sempre atualizados.

2, Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu
consequente pu bljca çã o;

Co ntralo n' 137/2020
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LoCAL e DATA:
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so e de n osso interesse/
rcer o direito de defesa,

nos prazos e nas foTmas legais e

interpor recursos e o que mais

Itu,30 de novembro de 2020.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: GUILHERME DOS REIS

Ca rq o: Prefeito Municipal

CPF: 123.005.308-56

Assinatura:

Nome: J GUERINO DE CAMARGO

Ca rgo: Secretá ria Municipal de Saúde

CPF: 213.555.0 B 9

Assinatura:

RESPONSÁVEIS OUE ASSINARAILO ÁI]JS'TEi

0

Pelo co ntÍata nte:

NOME: JANAÍNA GUERINO

Ca rgo: Secretá ria Municipal

DE CAMARGO

de Saúde

CPF: 213.555.O08-69

Assinatura:

Pela contratada:

NOME: JOÃO GILBERTO ROCHA GONçALEZ

Cargo: Presidente do Conselho de A

CPF: 1o6.006.244-Ag

Assinatura:

Contrato n" 137i2020
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ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

NOMC: JANAÍNA GUERINO DE CAMARGO

Cargo: Secretária f4unicipal de Saúde

CPF: 213.555.00

Assinatura:

11Conlrato nô 137/2020
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