ESTADO DO MARANHAO
MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATO DE GESTÃO
EDITAL

OBJETO: Realização de Chamamento Público, visando a celebração de contrato de gestão por
parte da Secretaria Municipal da Saúde, com entidade de direito privado sem fins lucrativos
qualificada com Organização Social - OS no município de Paço do Lumiar, com experiência na
área de atuação de serviços de atenção à saúde, para GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS
ATIVIDADES E SERVIÇOS DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE MUNICIPAL – UNIDADES DE
ATENÇÃO PRIMÁRIA E MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE PAÇO DO LUMIAR-MA

PERÍODO DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 03/04/2020 à 17/04/2020.

HORÁRIO DE ENTREGA: 08h00min as 14h00min (horário de Brasília)

LOCAL DE ENTREGA: Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Avenida 13, S/N,
CSU – Maiobão – Paço do Lumiar-MA – CEP: 65.130-000.
COMISSÃO JULGADORA:
João Muricy da Silva Nunes, Secretário Adjunto de Saúde, CPF nº 014.617.223-06;
Cleonice Figueiredo de Assis, Assessora Técnica, CPF nº 624.913.423-91;
Raiza Moreira Lima, Agente administrativo (efetiva), CPF nº 044.088.243-56.

Paço do Lumiar – MA
2020
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EDITAL DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020
A Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar-MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde,
mediante Comissão Julgadora, designada pela Portaria nº 1450, de 26 de março de 2020, torna público
para conhecimento dos interessados que realizará Chamamento Público nº 001/2020, tendo em vista
o que consta no Processo Administrativo nº 5892/2019, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.
O prazo para apresentação dos envelopes do Chamamento Público será de 15 (quinze) dias
iniciando em 03 de abril de 2020 e encerrando em 17 de abril de 2020, das 08h00min às 14h00min,
devendo os envelopes serem entregues no Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, situada na
Avenida 13, S/N, CSU – Maiobão – Paço do Lumiar/MA, na data e horário acima mencionado.
Ás 09:00 horas do dia 03 de abril de 2020, no Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, situada
na Avenida 13, S/N, CSU – Maiobão – Paço do Lumiar-MA – CEP: 65.130-000, a COMISSÃO
JULGADORA dará abertura ao processo de seleção com o recebimento dos envelopes 1 e 2 das
entidades participantes e dando continuidade realizará a abertura do “ENVELOPE 1 – PROPOSTA
(PROGRAMA DE TRABALHO E MEMÓRIA DE CÁLCULO)”, que deverão ser rubricados pela
COMISSÃO JULGADORA e pelos representantes credenciados das ORGANIZAÇÔES SOCIAIS
presentes à sessão.
1.

PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

1.1. A finalidade do presente Chamamento Público é a celebração de contrato de gestão por parte da
Secretaria Municipal da Saúde, com entidade de direito privado sem fins lucrativos qualificada com
Organização Social - OS no município de Paço do Lumiar, com experiência na área de atuação de
serviços de atenção à saúde, para GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS
DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE MUNICIPAL – UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E MEDIA
E ALTA COMPLEXIDADE, em consonância com o termo de referência - Anexo I.
1.2. Será selecionada uma única proposta, observada a ordem de classificação e a disponibilidade
orçamentária para a celebração do contrato de gestão.
1.3. A seleção reger-se-á pelas disposições da Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998; Lei Estadual nº
7.066, de 03 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 31.398, de 09 de
dezembro de 2015; Lei Estadual nº 10.924, de 04 de setembro de 2018 e demais normativos
aplicáveis, além das condições previstas neste Edital.
2.
DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA POLÍTICA PÚBLICA A SER IMPLEMENTADA
(JUSTIFICATIVA):
2.1.
Como é sabido, os serviços relacionados à saúde pública possuem incontestável relevância, não
apenas por tratar-se do maior bem tutelado pelo direito, mas também pela delicadeza e sensibilidade que
o tema requer, sobretudo quando à manutenção preventiva e corretiva das unidades de saúde
administradas pelo Município, executada ininterruptamente de maneira a assegurar a incolumidade dos
usuários do sistema bem como a plenitude dos serviços prestados ao cidadão.
2.2.
A indispensabilidade dos serviços é notória, afinal, a não continuidade poderá ceifar vidas. A título
exemplar, em uma eventual pane elétrica, a ausência de um gerador em plenas condições desmobilizaria
todo uma prédio e seus respectivos equipamentos.
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2.3.
A contratualização dos serviços de saúde deve ter como objetivo uma melhor resposta às
necessidades e expectativas de saúde da população, por meio de uma prestação de serviços eficiente e
de qualidade, com um processo bem definido. Esse processo busca estabelecer uma relação clara e
objetiva, definindo, a partir de negociação, as metas e os resultados a serem atingidos, sempre com foco
nas necessidades de saúde da população.
2.4.
Assim, não obstante esta Secretaria já tenha iniciado um estudo técnico visando a abertura de
um processo administrativo para a realização de uma Chamada Pública objetivando a contratação de
uma nova Instituição para fins de gerenciamento e execução das atividades e serviços das redes de
atenção à saúde municipal para um período de 12 (Doze) meses, se faz necessário a adoção de uma
contratação emergencial de uma Instituição para a gestão das Unidades de atenção primária e média e
alta complexidade pelo período de 90 (Noventa) dias, considerando que Instituto Brasileiro de Integração
Social indicou que os serviços médicos e de apoio administrativo previstos no termo de colaboração nº
022/2019 serão prestados até o dia 30 de setembro de 2019.
2.5.
Naturalmente, o objeto da contratação retro mencionado, efetivaria o regular funcionamento nas
unidades hospitalares, preservando o maior bem tutelado pelo direito.
3.

DA DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO

3.1. O contrato de gestão de colaboração terá por objeto o gerenciamento e execução das atividades
e serviços das redes de atenção à saúde municipal – unidades de atenção primária e média e alta
complexidade, em consonância com o termo de referência - Anexo I de interesse da Secretaria
Municipal Saúde.
3.2.
Os serviços objeto desta contratação, bem como as respectivas atividades, metas e indicadores
a serem observados e alcançados são descritos no conjunto deste EDITAL.
3.3.
Para participar do chamamento público a Organização Social deverá apresentar os documentos
arrolados neste edital, em um envelope separado que conterá:
Envelope 1 – Proposta (Programa de Trabalho e Memória de Cálculo);
Envelope 2 - Documentos de habilitação.
3.4. Os documentos serão encaminhados em envelope fechado, com identificação da instituição
proponente e meios de contato e entregues via postal (SEDEX ou carta registrada com aviso de
recebimento) ou pessoalmente para a Comissão Julgadora, no seguinte endereço: Gabinete da
Secretaria Municipal de Saúde, situada na Avenida 13, S/N, CSU – Maiobão – Paço do Lumiar/MA,
com a seguinte inscrição:
Edital de Chamamento Público nº 001/2020
Envelope 1 – Proposta (Programa de trabalho e Memória de cálculo)
Razão social e endereço da ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Edital de Chamamento Público nº 001/2020
Envelope 2 – Documentos de habilitação
Razão social e endereço da ORGANIZAÇÃO SOCIAL
3.5.
A abertura dos envelopes contendo as propostas será realizada sempre em ato público
previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos presentes e pela
Comissão Julgadora.
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3.6.
4.

Todos os documentos e propostas serão rubricados pela Comissão Julgadora.
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO

4.1.
Poderão participar deste Edital as organizações sociais, em consonância com a Lei Municipal nº
719, de 28 de dezembro de 2017.
4.2. Para participar deste Edital, a OS deverá cumprir as seguintes exigências:
a)
Ser qualificada como Organização Social no município de Paço do Lumiar-MA, nos moldes
descritos na Lei Municipal nº 719, de 28 de dezembro de 2017;
b)

Atender ao disposto neste edital, em cumprimento ao Decreto Estadual nº 31.398/2015; e

c)
Declarar, conforme modelo constante no Anexo VII – Declaração de Ciência e Concordância,
que está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital e seus anexos, bem como que se
responsabilizam pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o
processo de seleção.
5.

DOS IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

5.1.

Ficará IMPEDIDA de participar do chamamento público:

a)
Sociedade comercial;
b)
Sindicato, a associação de classe ou representativa de categoria profissional;
c)
Instituição religiosa ou voltada para a disseminação de credo, culto ou prática devocional e
confessional;
d)
Organização partidária e assemelhada e suas fundações;
e)
Entidade de benefício mútuo destinada a proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de
associados ou sócios;
f)
Entidade ou empresa que comercialize plano de saúde e assemelhados;
g)
Instituição hospitalar privada não gratuita e sua mantenedora;
h)
Escola privada dedicada ao ensino fundamental e médio não gratuitos e sua mantenedora;
i)
Cooperativa;
j)
Fundação pública;
k)
Organização creditícia a que se refere o art. 192 da Constituição da República, que tenha
qualquer vinculação com o sistema financeiro nacional;
l)
Entidade desportiva e recreativa dotada de fim empresarial;
m)
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, conforme art. 2º, inciso III da Lei Estadual
nº 10.924/2018 cumulado com a Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999.
5.2.
Ficará impedida, ainda, de participar do chamamento público, a organização do social que tenha
sofrido as seguintes sanções:
a)
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública e;
b)
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
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Administração Pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base
no inciso anterior.
5.3.

Fica VEDADA, a celebração de contrato de gestão com organização social que:

I.
Esteja omissa no dever de prestar contas do contrato de gestão, seja qual for a sua natureza,
anteriormente celebrado com ente da Administração de qualquer esfera da Federação;
II.

Tenha tido as contas rejeitadas pela Administração Pública Municipal nos últimos 5 (cinco) anos;

III.
Tenha tido as contas de contratos de gestão julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou
Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, nos últimos 8 (oito) anos;
IV.
Tenha entre seus dirigentes, em diretoria estatutária ou não, ou como membro do Conselho de
Administração e Conselho Fiscal, pessoa:
a)
Cujas contas relativas à aplicação de recursos públicos tenham sido julgadas irregulares ou
rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, nos últimos 8 (oito)
anos;
b)
Julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo de provimento em
comissão, enquanto durar a inabilitação;
c)
Considerada responsável por ato de improbidade, ainda que não transitada em julgado a decisão
condenatória e, em isso havendo, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art.
12 da Lei federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992;
d)
Que tenha sido responsabilizada ou condenada pela prática de infração penal, civil ou
administrativa nas situações que, descritas pela legislação eleitoral, configurem hipóteses de
inelegibilidade.
6.

DA COMISSÃO JULGADORA

6.1.
A Comissão Julgadora é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente
chamamento público, tendo sido constituída na forma da Portaria nº 1450, de 26 de março de 2020,
publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão.
6.2.
As decisões da Comissão Julgadora deverão ser fundamentadas e registradas no processo do
chamamento público, obedecendo aos critérios estabelecidos no Decreto Estadual nº 31.398/2015 e
neste Edital.
6.3.
A comissão julgadora poderá solicitar a Secretaria Municipal de Saúde informações adicionais
sobre os projetos.
6.4.
A Comissão Julgadora classificará as propostas das Organizações Sociais, obedecendo aos
critérios estabelecidos nas Lei Municipal nº 719, de 28 de dezembro de 2017, bem como, o Decreto
Estadual nº 31.398/2015 e neste edital.
6.5.
É vedado aos membros da Comissão Julgadora qualquer vínculo com as OS participantes do
chamamento público.
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7.

DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

7.1.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial da Secretaria Municipal de
Saúde, bem como, no Diário Oficial do Município de Paço do Lumiar, com prazo mínimo de 15 (quinze)
dias para a apresentação dos envelopes, contados da data de publicação do Edital.
8.

DO ENVIO DAS PROPOSTAS PELAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

8.1.1. A proposta contendo o programa de trabalho e a memória de cálculo deverá ser apresentada em
uma única via impressa, sendo todas as folhas rubricadas e numeradas sequencialmente e, ao final,
ser assinada pelo representante legal da organização social proponente.
8.1.2. Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida, assim como
não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem explícita e formalmente solicitados pela
administração pública estadual.
8.1.3. Cada organização social deverá apresentar apenas uma proposta. Caso venha a apresentar
mais de uma proposta dentro do prazo, será considerada apenas a última proposta entregue para análise
da Comissão Julgadora.
8.1.4. Observado o disposto neste Edital, as propostas deverão conter, no mínimo, as seguintes
informações:
8.2.
DA PROPOSTA DE TRABALHO: deve conter os meios e recursos necessários para execução
das atividades previstas, em atendimento às condições deste EDITAL e seus Anexos, e deverá ser
elaborado de acordo com os itens abaixo:
8.2.1. Objeto da proposta;
8.2.2. A discriminação dos serviços de assistência à saúde a serem oferecidos e a forma de gestão,
contemplando orçamento detalhado de todas as rubricas necessárias para a execução do contrato de
gestão.
8.2.3.

O cronograma de implantação dos referidos serviços.

8.2.4.
A sistemática econômico-financeira para operacionalização dos serviços propostos, observado
o teto financeiro estabelecido, mencionando inclusive o percentual referente às despesas administrativas
da Organização interessada (tais como pagamento de diárias, passagens aéreas, serviço de telefonia e
internet móvel, hospedagem, aluguel de veículos e outras, bem como contratação de serviços de
consultoria).
8.2.5. Para realização do repasse concernente às despesas administrativas, a entidade deverá
atender os seguintes requisitos:
a)

Vinculação direta à execução do objeto do contrato de gestão;

b)

Caráter temporário da despesa;

c)

Previsão expressa em programa de trabalho e no contrato de gestão, com a respectiva estimativa

de custo;
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d)

Não se configurar a despesa como taxa de administração, compreendo-se como tal aquela que

possui caráter remuneratório, cujo pagamento é vedado.
8.2.6. Definição de metas operacionais, indicativas de melhoria da eficiência e qualidade dos serviços,
do ponto de vista operacional e administrativo e os respectivos prazos e formas de execução.
8.2.7. Apresentar Política de Recursos Humanos a ser implantada com proposta de Educação em
Saúde e Capacitação dos profissionais consonante ao perfil da Unidade.
8.2.8. O Ente interessado deverá apresentar o quadro de RH, apontando, por categoria, a quantidade
de profissionais, a carga horária de trabalho, valor total com incidência de todos os encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais decorrentes da relação de trabalho.
8.2.9. Apresentar um quadro resumo do perfil de todos os profissionais que trabalharão nas Unidades,
com a indicação da carga horária semanal distribuída pelos dias da semana.
8.3.
DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: deverá conter valores da proposta financeira da Organização
Social, para o período de 12 meses, correspondentes ao primeiro ano de execução das atividades,
conforme descrito no termo de referência - Anexo I, e instruções a seguir:
A ESTIMATIVA DE CUSTEIO MENSAL, em conformidade com os elementos de despesas
constante no termo de referência, prevendo todos os custos básicos diretos, bem como encargos
trabalhistas e sociais e todos os outros custos e despesas que incidam ou venham a incidir direta ou
indiretamente sobre o objeto do Edital, considerando o funcionamento pleno para 12 (doze) meses.
a)

8.3.1. Somente serão avaliadas as propostas entregues até o prazo limite de envio das propostas pelas
organizações sociais constante neste Edital, qual seja, 15 (quinze) dias contados da publicação do aviso.
9.
DOS CRITÉRIO DE PARA A SELEÇÃO DA PROPOSTA QUE MELHOR ATENDA AOS
INTERESSES PERSEGUIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:
9.1.
Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão Julgadora analisará as
propostas e a documentação de habilitação apresentadas pelas OS concorrentes. A análise e o
julgamento de cada proposta serão realizados pela Comissão Julgadora, que terá total independência
técnica para exercer seu julgamento.
9.2.
O julgamento da Comissão será realizado sobre o conjunto das propostas das OS, no prazo de
até 10 (dez) dias úteis, podendo tal prazo ser prorrogado, de forma devidamente justificada.
9.3.
A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de julgamento
apresentados no quadro a seguir:
9.3.1. Pontuação relativa à avaliação da EXPERIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO
a)
Este item será pontuado através da apresentação de documentos originais que comprovem a
experiência da Organização Social qualificada no município de Paço do Lumiar através da Lei nº 719 de
28 de dezembro de 2017 na execução de serviços de natureza semelhante ao objeto desta contratação.
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b)
Para finalidade de avaliação deste critério será considerada a experiência da Entidade
devidamente comprovada por meio de Contratos firmados, conforme especificação e pontuação dos itens
abaixo relacionados:
b.1
Experiência em gestão de Unidades de Atenção Primária à Saúde - UAPS, conforme
quantidade de Equipes da Estratégia de Saúde da Família - ESF geridas pela Organização Social nas
unidades envolvidas, de no mínimo 1 (um) ano, dentro do período correspondente aos últimos 5 (cinco)
anos, a qual poderá pontuar no máximo 10 (dez) pontos.
Quantidade de Equipes geridas nas UAPS
Quantidade de Equipes

Pontuação

00 – 20

2,00

21 – 40

4,00

41 – 60

6,00

61 – 80

8,00

+ de 80

10,00

b.2 Experiência em gestão de Serviços de Consultas Especializadas, conforme quantidade de
equipes envolvidas, de no mínimo 1 (um) ano, dentro do período correspondente aos últimos 5 (cinco)
anos, a qual poderá pontuar no máximo 10 (dez) pontos.
Quantidade de Equipes geridas
Quantidade de Equipes

Pontuação

0 – 10

2,00

11 – 15

4,00

16 – 20

6,00

21 – 25

8,00

+ de 25

10,00

b.3
Experiência em gestão de Unidades de Urgência e Emergência, de no mínimo 1 (um) ano,
dentro do período correspondente aos últimos 5 (cinco) anos, a qual poderá pontuar no máximo 10 (dez)
pontos.
Quantidade de Unidades
Quantidade de Equipes

Pontuação

00 – 02

2,00

03 – 04

4,00

05 – 06

6,00

07 – 08

8,00
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+ de 08

10,00

9.3.2. Pontuação relativa a PROPOSTA FINANCEIRA
a)
Este item será pontuado conforme a apresentação dos elementos abaixo relacionados que
compõem a Proposta Financeira:
Avaliação

Descrição

Adequação da proposta ao

O valor global proposto é

valor de referência constante no
edital, com menção expressa ao
valor global da proposta

mais de 10% (Dez por
cento) abaixo do valor de
referência.

Número de Pontos
20

O valor global proposto é
igual ao valor de referência
ou até 10% (Dez por cento)
mais baixo do que o valor
de referência.

10

O valor global proposto é
superior ao valor de
referência

00

9.3.3. Pontuação relativa ao PROGRAMA DE TRABALHO
9.3.3.1.
Este item será pontuado conforme a apresentação dos elementos abaixo relacionados
que compõem o PROGRAMA DE TRABALHO:
a)
Informações sobre as ações a serem executadas, metas a serem atingidas, indicadores que
aferirão o cumprimento das metas;
b)
Objetivos da política pública de saúde, do plano, do programa em que se insere a parceria;
c)
Descrição da realidade objeto da parceria e do nexo entre essa realidade e a atividade ou projeto
proposto;
9.3.3.2.
Apresentação do Programa de Trabalho contendo a análise dos indicadores
assistenciais e proposta de intervenção em busca de uma maior eficiência dos equipamentos/serviços
contempladas neste Termo de Referência, a qual poderá pontuar no máximo 40 (quarenta) pontos,
conforme avaliação mencionada abaixo.

Avaliação

Percentual dos
Pontos

Número de Pontos

Ótimo

100%

40
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Bom

80%

30

Regular

60%

20

9.3.3.3.
Será atribuída pela Comissão Técnica de Avaliação a pontuação da EXPERIÊNCIA DA
INSTITUIÇÃO, PROPOSTA FINANCEIRA E DOCUMENTO TÉCNICO em conformidade com o quadro
de pontuação total e seus critérios, especificados nos respectivos itens:
1. EXPERIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO

PONTOS

1.1. Em gestão de Unidades de Atenção Primária Saúde –
UAPS
1.2. Em gestão de Serviços de consultas especializadas

10

1.3. Em gestão de Unidades de Urgência e Emergência

10

2. PROPOSTA FINANCEIRA
2.1. Adequação da proposta ao valor de referência constante no
Edital
3. PROGRAMA DE TRABALHO

10

PONTOS
30

PONTOS

3.1.Descrição e análise dos problemas de saúde do municipio

40

TOTAL

100

9.3.3.4. Se presentes os prepostos dos participantes à sessão, a Proposta Técnica será encaminhada
à Secretaria Municipal da Saúde, a qual, por intermédio da comissão de avaliação e verificação, analisará
cada proposta e emitirá a pontuação de cada, nos moldes dos critérios acima.
9.3.3.5. Após a publicação/divulgação do julgamento de eventuais recursos, a presente chamada
pública será encaminhada para homologação.
9.3.3.6. O resultado final do julgamento da presente Chamada Pública será divulgado com a publicação
no Diário Oficial do Município, sem prejuízo da divulgação em outros meios que entenda adequado,
restando a O.S. melhor classificada apta a firmar o Contrato de Gestão.
9.3.4. A falsidade de informações nas propostas, sobretudo com relação ao critério de
julgamento quanto à capacidade técnico-operacional, acarretará a eliminação da proposta, podendo
ensejar, ainda, a aplicação de sanção administrativa contra a instituição proponente e comunicação do
fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual crime.
9.3.5. Serão ELIMINADAS aquelas propostas:
a)

Cuja pontuação total for inferior a 70 (setenta) pontos;

b)
Que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento; ou ainda que não contenham, no mínimo,
as informações exigidas no item 9.3;
c)

Que estejam em desacordo com o Edital; ou

d)

Com valor incompatível com o objeto da parceria, a ser avaliado pela Comissão Julgadora à luz
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da estimativa realizada, e de eventuais diligências complementares, que ateste a inviabilidade econômica
e financeira da proposta, inclusive à luz do orçamento disponível.
9.3.6. As propostas técnicas e econômicas serão classificadas de acordo com a pontuação total obtida
na análise realizada conforme o quadro acima.
9.3.7. Ocorrendo a hipótese de igualdade de pontuação total entre mais de uma Proposta o desempate
se fará pela pontuação obtida no critério “Capacidade técnica e operacional da entidade”, vencendo a
maior pontuação.
9.3.8. Será considerada vencedora do processo de seleção a Proposta Técnica apresentada que obtiver
a maior pontuação na avaliação obtida pela soma dos pontos alcançados em cada um dos itens de
avaliação previstos no quadro supra.
9.3.9.
Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não for a mais adequada ao valor
de referência constante do chamamento público, levando-se em conta a pontuação total obtida e a
proporção entre as metas e os resultados previstos em relação ao valor proposto.
10.
DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA,
TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA:
10.1. O ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverá conter os documentos
comprobatórios da capacidade jurídica, idoneidade financeira, regularidade fiscal, social, trabalhista e,
da capacidade técnica da ORGANIZAÇÃO SOCIAL, acompanhado de declaração que tomou ciência e
concorda com os termos do Edital e seus Anexos.
10.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a)
Apresentação do Estatuto Social devidamente registrado, bem como das respectivas alterações,
caso existam, que demonstre que a área de atuação é compatível com o objeto da contratação;
b)

Ata de eleição de sua atual Diretoria;

c)

Cópia da Ata de fundação da Organização Social;

d)
Documento que ateste a qualificação como Organização Social no âmbito do município de Paço
do Lumiar-MA;
e)
Declaração de que a Organização Social – OS não cumpre as sanções previstas nos incisos III e
IV do Art. 87 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 2003;
f)
Procuração (original ou autenticada), no caso de representante legal, se for o caso e documentos
pessoais, bem como profissão, estado civil, nacionalidade;
g)
Declaração de que a Organização Social – OS não está qualificada, como Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), conforme art. 2º, inciso III da Lei Estadual nº 10.924/2018
cumulado com a Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999.
10.3. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA, que será comprovada mediante a
apresentação dos seguintes documentos:
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a)

Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à sede
ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c)

Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da:

c.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e
Previdenciária;
d)

Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante a:

d.1) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, e;
d.2) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa;
d.3) Quando a prova de regularidade de que trata a alínea “d” for comprovada mediante a apresentação
de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa informação, caberá a licitante demonstrar
com documentação hábil essa condição.
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, relativa ao
ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e relativa à TLF – Taxa de Localização e
Funcionamento, mediante:
e.1) Certidão Negativa de Débitos Municipais, e;
e.2) Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa Municipal;
e.3) Quando a prova de regularidade de que trata a alínea “e” for comprovada mediante a

apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa informação, caberá a
licitante demonstrar com documentação hábil essa condição.
f) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através de
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
h) Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz,
a partir de quatorze anos, de conformidade com o disposto no art. 27, inciso V, da Lei Federal nº
8.666/93, podendo ser utilizado modelo constante neste edital.
i) Termo de Compromisso de Cumprimento da Legislação Trabalhista, Previdenciária e de
Segurança do Trabalho, podendo ser utilizado modelo constante neste edital.
j) Declaração de inexistência de impedimento de contratar ou celebrar contratos e convênios
com a Administração Pública, podendo ser utilizado modelo constante neste edital podendo ser
utilizado modelo constante neste edital.
10.4.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
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a)
Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,
ou Certidão de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, com data não anterior a 90
(noventa) dias da data da convocação do licitante, sendo também aceito o prazo de validade expresso
na própria certidão;
b)
A Comissão Julgadora, antes de se manifestar com relação à Qualificação EconômicoFinanceira das empresas participantes do Certame, poderá solicitar parecer técnico do Serviço de
Controle Orçamentário da Prefeitura, para que possa subsidiá-lo em seu julgamento.
c)
Balanço patrimonial do último exercício social (2018 ou 2019), já exigível e apresentado
na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, que comprovem
a boa situação financeira da empresa.
d)
A comprovação da boa situação financeira da concorrente será atestada por documento assinado
por profissional legalmente habilitado, demonstrando que a empresa licitante apresenta os seguintes
índices financeiros:
Índice de liquidez geral (ILG) igual ou superior a 1,0;
Índice de liquidez corrente (ILC) igual ou superior a 1,0;
e) Os licitantes deverão apresentar os cálculos dos índices acima exigidos de acordo com as fórmulas
abaixo, sob pena de inabilitação dos mesmos:

𝑰𝑳𝑪 =

𝑰𝑳𝑮 =

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
≥ 1,00
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧á𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜
≥ 1,00
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝐸𝑥𝑖𝑔í𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜

f) As empresas que apresentarem resultado menor do que o exigido, quando de sua habilitação
deverão comprovar, considerados os riscos para a administração, Capital Social ou Patrimônio
Líquido no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor máximo da contratação, admitida a atualização
para a data de apresentação da proposta através de índices oficiais.
g) As Organizações Sociais com menos de 01 (um) exercício financeiro, devem cumprir a exigência
deste subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura;
h) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis
assim apresentados:
h.1) Publicados em Diário Oficial ou;
h.2) Publicados em jornal de grande circulação ou;
h.3) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou;
h.4) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da
empresa, na forma da Instrução Normativa nº 11, de 05 de dezembro de 2013, do Departamento de
Registro Empresarial e Integração - DREI, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de
Encerramento.
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h.5) Impresso pelo Sped Contábil acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de
Encerramento
i) Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, a licitante
deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente registrada na Junta
Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado.
j) A pessoa jurídica imune e isenta de Imposto de Renda deverá apresentar juntamente com o Balanço
Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital – SPED CONTÁBIL, nos termos
da IN RFB nº 1.420/2013, 1.422/2013, IN RFB 1.486/2014, IN RFB 1.510/2014, IN RFB 1.594/2015 e IN
RFB 1.660/2016.
k)
Declaração de isenção de Imposto de Renda - IR, de balanço patrimonial e de
demonstrativo dos resultados financeiros do último exercício da OS. A Comissão Julgadora se
reserva ao direito de diligenciar a informação junto aos órgão oficiais em face das Instruções
Normativas da Receita federal do Brasil que no ano 2016 obrigou as pessoas jurídicas imunes e
isentas à apresentarem o balanço patrimonial e demonstrações através do SPED Contábil.
10.5.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL

a)
Comprovação de experiência técnica para o desempenho de atividade pertinente a gestão na
área de saúde, compatível ou similar, mediante apresentação de documentos que demonstrem,
indubitavelmente, sua experiência gerencial, bem como a capacidade técnica do seu corpo diretivo em
unidades de saúde com oferta de serviços de média ou alta complexidade.
b)
Para comprovação do disposto no subitem acima, a entidade poderá encaminhar cópias de
convênios, contratos, parcerias, ou outros instrumentos formais, que atestem a convergência das
atividades realizadas com o objeto da contratação, especificando as ações executadas, o montante de
recursos utilizados e sua origem, o público atendido e os resultados alcançados;
c)
A entidade deverá comprovar, ainda, tempo mínimo de existência de um ano, consoante
preconiza a legislação.
d)
Os Atestados deverão ser expedidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que
comprovem a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA e EXPERIÊNCIA da Organização Social, na execução de
serviços de natureza semelhante ao objeto desta contratação, devendo conter:
 A identificação da pessoa jurídica emitente;
 Nome e o cargo do signatário;
 Timbre do emitente;
 Período de vigência do contrato data de início e de término do contrato, se for o caso;
 Objeto contratual relacionando número de serviços e unidades de saúde sob
responsabilidade direta da Organização Social;
 O porte do hospital onde os serviços foram prestados.
e)
Declaração firmada pelo seu representante legal, sob pena da lei, de que não se encontra em
mora com a prestação de contas de recursos recebidos de outras esferas de governo e de que não foi
declarada inidônea pela Administração Pública;
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f)
Documento firmado pelo representante legal da Organização Social, indicando, quando for o
caso, o representante responsável pela administração dos recursos recebidos, cujo nome deverá conter
no extrato do Contrato de gestão;
g)
Cópia da Carteira de Identidade e do CPF dos responsáveis legais, com poderes estatutários de
representação judicial e extrajudicial da Organização Social;
h)
Declaração firmado pelo dirigente legal de que não possui agente público no exercício, a qualquer
título, em cargo de direção;
i)
Registro junto ao Conselho Regional de Medicina do Maranhão. Para as Organizações Sociais
sediadas fora do Estado do Maranhão, o registro deverá ser apresentado no prazo de até 15 (quinze)
dias úteis após a assinatura do contrato.
10.5.1. Não serão aceitos instrumentos contratuais em substituição aos Atestados descritos na alínea
“d”.
10.5.2. Caso a Comissão Julgadora julgue necessário poderá diligenciar os atestados solicitando a
comprovação da experiência anterior na gerência de uma Unidade de Saúde, mediante declarações e/ou
contratos, convênios e outros instrumentos jurídicos congêneres legalmente reconhecidos.
10.6. Serão considerados habilitados pela COMISSÃO os PARTICIPANTES que apresentarem
com exatidão todos os documentos solicitados neste EDITAL.
10.7. É facultado à COMISSÃO, em qualquer fase do chamamento, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a posterior inclusão de
documento ou informação que deveria constar originalmente dos envelopes.
11.

DA SESSÃO PÚBLICA

11.1. DO CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE LEGAL DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL
11.1.1. O representante credenciado da ORGANIZAÇÃO SOCIAL deverá apresentar perante a
COMISSÃO JULGADORA no mesmo dia, local e horário designado para o início da sessão pública
de abertura dos envelopes, a carta de credenciamento, a carteira de identidade ou outro documento
equivalente, além da comprovação de sua representação, através de:
Instrumento de mandato que comprove poderes para praticar todos os atos referentes a este
CHAMAMENTO PÚBLICO, tais como formular questionamentos, interposição e desistência de
recurso, análise de documentos, acompanhado do(s) documento(s) que comprove(m) os poderes da
outorgante.
a)

Contrato social, estatuto social ou documento equivalente, nos casos de representante legal
da Organização Social.
b)

11.1.2. Os documentos de representação das ORGANIZAÇÕES SOCIAIS serão retidos pela
COMISSÃO JULGADORA e juntados ao processo do CHAMAMENTO PÚBLICO.
11.1.3. Será admitido apenas 01 (um) representante credenciado por ORGANIZAÇÃO SOCIAL.
11.1.4. A ORGANIZAÇÃO SOCIAL sem representante não poderá consignar em ata suas
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observações, rubricar documentos, nem praticar os demais atos pertinentes ao chamamento público.
11.1.5. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma
ORGANIZAÇÃO SOCIAL neste CHAMAMENTO PÚBLICO, sob pena de exclusão sumária de todas
as ORGANIZAÇÕES SOCIAIS por ela representadas.
11.1.6. A sessão pública de abertura dos envelopes poderá ser assistida por qualquer pessoa, mas
somente serão permitidas a participação e a manifestação dos representantes credenciados das
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, vedada a interferência de assistentes ou de quaisquer outras pessoas
que não estejam devidamente credenciadas.
11.1.7. Após a rubrica dos documentos dos envelopes 1 e 2 e consignação na ata das observações
realizadas pelos participantes, a sessão será suspensas para análise dos documentos pela
Comissão Julgadora.
11.1.8. Os resultados serão comunicados aos participantes do processo seletivo através de
publicação no Diário Oficial do Município de Paço do Lumiar ou Diário Oficial do Estado do
Maranhão.
12.

DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA O RESULTADO DEFINITIVO.

12.1. O julgamento da Comissão será realizado sobre o conjunto das propostas das OS, no prazo de
até 10 (dez) dias úteis, podendo ser prorrogado por igual período e por uma única vez.
12.2. Após o julgamento das propostas, a Prefeitura publicará em seu sítio eletrônico a classificação
das entidades, abrindo prazo de dois dias úteis para interposição de recursos, que deverão ser
dirigidos ao Secretário Municipal de Saúde.
12.3. O Secretário Municipal da Saúde terá prazo cinco dias úteis para analisar o recurso, devendo
publicar o resultado definitivo do chamamento na imprensa oficial, bem como em seu sítio eletrônico.
12.4. A manifestação da Comissão Julgadora na escolha do projeto, bem como a decisão da
autoridade máxima responsável por julgar eventual recurso interposto, deverá ser fundamentada com os
motivos que ensejaram a sua decisão.
12.5. A Administração não poderá celebrar Contrato de Gestão com preterição da ordem de
classificação das propostas ou com terceiros estranhos ao procedimento, sob pena de nulidade.
12.6. A decisão final sobre a efetivação do Contrato de Gestão caberá a Secretaria Municipal de Saúde,
órgão interessado em celebrá-lo.
13.
HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO DA FASE DE SELEÇÃO,
COM DIVULGAÇÃO DAS DECISÕES RECURSAIS PROFERIDAS (SE HOUVER).
13.1. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de recurso, a
Secretaria Municipal de Saúde divulgará, no seu sítio eletrônico oficial e na imprensa oficial, as
decisões recursais proferidas e o resultado definitivo do processo de seleção e, por conseguinte,
HOMOLOGARÁ o procedimento.
13.2. A homologação não gera direito para a organização social à celebração do contrato de gestão.
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13.3. Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma única entidade com proposta
classificada (não eliminada), e desde que atendidas às exigências deste Edital, a Secretaria poderá dar
prosseguimento ao processo de seleção e convocá-la para iniciar o processo de celebração do contrato
gestão.
13.4. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de recurso, a
Secretaria Municipal de Saúde divulgará, no seu sítio eletrônico oficial e na imprensa oficial, as
decisões recursais proferidas e o resultado definitivo do processo de seleção.
13.5. O resultado definitivo do processo de seleção será publicado na imprensa oficial.
13.6. A homologação não gera direito para a organização social à celebração do contrato de gestão.
13.7. Após a publicação do resultado definitivo e homologação do chamamento, a Secretaria Municipal
de Saúde, órgão interessado em celebrar Contrato de Gestão convocará o primeiro colocado, e, caso
este se recuse, convocará o segundo colocado, e assim sucessivamente até que seja celebrado o
Contrato de Gestão, obedecido o prazo de validade do chamamento público.
14.
DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR DE REFERÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO
DO OBJETO
14.1. Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas relativas ao presente Edital são
provenientes da seguinte dotação orçamentária:
Unidade: 020226 – Fundo Municipal de Saúde - FMS
Funcional: 10.122.0112.2023.0000 – Manutenção e funcionamento dos serviços de
Saúde do FUS
Categoria Econômica: 3.3.50.53 – Subvenções Sociais
Unidade: 020226 – Fundo Municipal de Saúde - FMS
Funcional: 10.301.0165.2033.0000 – Manutenção das atividades de Atenção Básica
Categoria Econômica: 3.3.50.53 – Subvenções Sociais
Unidade: 020226 – Fundo Municipal de Saúde - FMS
Funcional: 10.302.0112.2144.0000 – Manutenção das atividades de Média e Alta
Complexidade
Categoria Econômica: 3.3.50.53 – Subvenções Sociais
14.2. O valor estimado mensal da presente contratação é de R$ 942.463,92 (novecentos e quarenta
e dois mil quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos), perfazendo um valor global
anual de R$ 11.309.567,04 (onze milhões trezentos e nove mil quinhentos e sessenta e sete reais e
quatro centavos)
14.3. O valor estimado tem como base os custos dos serviços e materiais, praticados em contratos
similares com esta Secretaria, os quais servirão de parâmetro para a proposta apresentada.
14.4. No que tange ao custo com quadro de pessoal, toma-se como base os pisos das categorias
estabelecidos em acordos e/ou convenções coletivas de categorias.
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14.5. Os recursos financeiros repassados à contratada, enquanto não utilizado, deverão ser aplicados
no mercado financeiro. Os resultados dessa aplicação, mediante autorização prévia desta Secretaria,
poderão reverter-se ao objeto do Contrato de Gestão.
14.6. A contratada deverá movimentar os recursos financeiros que lhe forem repassados, para executar
do objeto do Contrato, em conta bancária específica e exclusiva.
14.7. Os respectivos extratos de movimentação mensal deverão ser encaminhados mensalmente à
contratada.
15.

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO E DO CHAMAMENTO PÚBLICO.

15.1. A vigência será de 12 (doze) meses, tendo por termo inicial a data de assinatura do contrato,
podendo ser prorrogada por interesse das partes.
15.2. Sendo permitidas alterações quantitativas e qualitativas, celebradas por meio de aditivos ao
ajuste, desde que as modificações não desnaturem seu objeto, consoante o que dispõe a legislação.
15.3. O prazo de vigência do Chamamento Público será de 12 (doze) meses, em atendimento ao
disposto no art. 16, inciso VIII do Decreto Estadual nº 31.398/2015.
16.

LIBERAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO DOS RECURSOS.

16.1. Após a emissão da ordem de serviço para a organização social será paga a primeira parcela
integral do contrato de gestão, objetivando a implantação, estruturação e contratação dos profissionais
via CLT, as demais em estrita conformidade com o cronograma de desembolso constante do Plano de
Trabalho aprovado, que guardará consonância com as metas desta parceria e coma prestação de contas
mensal.
16.2. Toda a movimentação de recursos no âmbito do contrato será realizada mediante transferência
eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta
bancária.
16.3. Os recursos serão automaticamente aplicados em caderneta de poupança, fundo de aplicação
financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, enquanto
não empregados na sua finalidade.
16.4. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária, através de
transferência eletrônica, sujeita à identificação do beneficiário final, de titularidade dos fornecedores e
prestadores de serviços.
16.5. Os recursos recebidos em decorrência do contrato serão depositados em conta corrente
específica isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública determinada pela administração
pública.
16.6. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto do contrato, estando sujeitos às
mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.
16.7. Os recursos depositados em conta corrente específica e não utilizados no prazo de 365 (trezentos
e sessenta e cinco) dias ensejarão a rescisão do Contrato de Gestão.
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16.8. O disposto no parágrafo anterior poderá ser excepcionado quando houver execução parcial do
objeto, desde que previamente justificado pelo gestor do contrato e autorizado pelo Secretário Municipal
de Saúde.
16.9. O atraso injustificado no cumprimento de metas pactuadas no plano de trabalho configura
inadimplemento de obrigação estabelecida no Contrato de Gestão.
16.10. Os recursos do contrato geridos pelas organizações da sociedade civil estão vinculados ao plano
de trabalho e não caracterizam receita própria e nem pagamento por prestação de serviços e devem ser
alocados nos seus registros contábeis conforme Normas Brasileiras de Contabilidade.
17.

DAS AÇÕES A SEREM REALIZADAS E OS RESULTADOS A SEREM OBTIDOS:

17.1 A execução do contrato de gestão das atividades e serviços de saúde ocorrerá conforme
procedimentos discriminados no termo de referência, o qual faz parte integrante deste edital.
17.2 A execução dos serviços de saúde está descrita no Termo de Referência e compreenderá os
procedimentos discriminados referido documento.
17.3 Para efeitos de contratação, consideram-se profissionais do estabelecimento gerenciado pela
CONTRATADA:
I - O membro do seu corpo clínico;
II- O profissional que tenha vínculo de emprego com a CONTRATADA;
III- O profissional autônomo que, eventualmente, ou permanentemente, preste serviço a CONTRATADA,
ou se por este autorizado.
17.4 Equipara-se ao profissional autônomo, definido no item III, a empresa, a cooperativa, o grupo, a
sociedade ou conglomerado de profissionais que exerça atividade na área de saúde.
17.5 Nos atendimentos na Unidade de Apoio e Terapia, bem como no acompanhamento do paciente
e familiar serão cumpridas as seguintes normas:
17.6

Os pacientes serão atendidos conforme as normas técnicas do Ministério da Saúde - MS;

17.7 É vedada a cobrança por serviços médicos e fornecimento de material ou medicamento para
exames, sejam os atendimentos ambulatoriais ou outros complementares da assistência devida ao
paciente;
17.8 A CONTRATADA responsabilizar-se-á por cobrança indevida feita por seu profissional ao
paciente ou seu representante, em razão da execução do presente instrumento.
17.9 É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a utilização de pessoal necessário
à execução do pactuado, devendo ser observados os regimentos e respectivas convenções coletivas de
trabalho relacionadas à categoria, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a
CONTRATANTE.
18. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
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18.1
O acompanhamento, avaliação e fiscalização da execução do contrato consiste na verificação
da conformidade dos aspectos técnico-assistenciais, bem como da análise dos resultados físicos
alcançados, garantindo a adoção das providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas
contratuais, zelando pela garantia do interesse público, nos moldes descrito no termo de referência e
minuta do contrato anexos a este edital.
19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
19.1 A contratada estará sujeita às sanções administrativas previstas no art. 16 da Lei n° 9.637/1998,
no que tange à sua desqualificação.
19.2 A inobservância, pela CONTRATADA, de cláusula ou obrigação constante do Termo de
Referência e seus anexos, ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente, autorizará
a CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, a aplicar, em cada caso, as sanções previstas na Lei
8.666/93, quais sejam:
a)
Advertência;
b)
Multa;
c)
Suspensão temporária de participar de licitações e de contratar com a Administração pública, por
prazo não superior a 2 (dois) anos;
d)
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.
19.3 A imposição das penalidades previstas nesta cláusula dependerá da gravidade do fato que as
motivar, considerada sua avaliação na situação e circunstâncias objetivas em que ele ocorreu, e dela
será notificada a CONTRATADA;
19.4 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente
com a alínea “b”;
19.5 Da aplicação das penalidades, a CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias para interpor
recurso dirigido ao Secretário Municipal de Saúde;
19.6 Sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, a contratada incorrerá nos seguintes
percentuais de multa (a depender da natureza da infração cometida):
a.
Multa compensatória de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho,
no caso de recusa injustificada em assinar o contrato ou deixar de entregar documentação exigida no
ato de sua assinatura;
b.
Multa moratória de até 5% (cinco por cento), calculado sobre o valor da parcela não
cumprida, em caso de inexecução parcial da obrigação assumida;
c.
Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto.
19.7 Em caso de inexecução parcial das obrigações assumidas, a multa compensatória, no mesmo
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
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19.8 O valor da multa que vier a ser aplicada será comunicado à CONTRATADA e o respectivo
montante será descontado dos pagamentos devidos em decorrência da execução do objeto contratual,
garantindo-lhe pleno direito de defesa.
19.9 A imposição de qualquer das sanções estipuladas nesta cláusula não elidirá o direito de a
CONTRATANTE exigir indenização integral dos prejuízos que o fato gerador da penalidade acarretar
para os órgãos gestores do SUS, seus usuários e terceiros, independentemente das responsabilidades
criminal e/ou ética do autor do fato.
19.10 A aplicação de qualquer penalidade prevista realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA.
19.11 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração Pública
observado o princípio da proporcionalidade.
19.12 Atrasos cujas justificativas sejam aceitas pela Secretaria e comunicadas antes dos prazos de
entrega consignados no contrato ou documento equivalente, poderão, a critério destas ser isenta total
ou parcialmente das sanções.
20. DA RESCISÃO
20.1 O Contrato de Gestão, nos moldes do da legislação aplicável à espécie, poderá ser rescindido
nas hipóteses relacionadas neste instrumento e seus anexos, além daquelas estabelecidas no contrato,
independentemente das demais medidas cabíveis.
21. DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1.
Qualquer pessoa poderá IMPUGNAR o presente Edital, com antecedência mínima de 05
(cinco) dias da data-limite para envio das propostas, de forma eletrônica, pelo e-mail
saúde.adj.paco@gmail.comou por petição dirigida ou protocolada no endereço informado neste Edital. A
resposta às impugnações caberá a Comissão Julgadora subsidiada pela Secretaria Municipal de Saúde.
21.2.
Os PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital
e de seus anexos, deverão ser encaminhados com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da datalimite para envio da proposta, de forma eletrônica, pelo e-mail: saúde.adj.paco@gmail.comou por
documento escrito protocolado no endereço informado neste Edital. Os esclarecimentos serão prestados
pela Comissão Julgadora subsidiada pela Secretaria Municipal de Saúde.
21.3.
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no Edital.
As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão juntados nos autos do processo de
Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
21.4.
Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos pedidos de
esclarecimentos, ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, alterando‐se o prazo
inicialmente estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação das propostas ou o princípio
da isonomia.
21.5.
A Secretaria Municipal de Saúde resolverá os casos omissos e as situações não previstas no
presente Edital, observadas as disposições legais e os princípios que regem a administração pública.
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21.6.
A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou anulado, no
todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de
qualquer natureza.
21.7.
O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase do Chamamento Público.
21.8.
A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas
poderá acarretar a eliminação da proposta apresentada, a aplicação das sanções administrativas
cabíveis e a comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento
de eventual crime.
21.9.
A administração pública não cobrará das entidades concorrentes taxa para participar deste
Chamamento Público.
21.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas
correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira responsabilidade das entidades
concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte da administração
pública.
21.11.

Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:

Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Relação de unidades de saúde;
Anexo III - Das consultas e dimensionamento dos recursos humanos;
Anexo IV – Sistema de liberação de parcelas;
Anexo V – Metas e indicadores;
Anexo VI – Declaração de estabelecimento de escritório em Paço do Lumiar;
Anexo VII – Declaração de ciência e concordância;
Anexo VIII – Declaração de conformidade com o disposto no art. 27, inciso V, da Lei federal nº
8.666/93;
Anexo IX – Termo de compromisso de cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária e de
segurança e saúde do trabalho;
Anexo X – Declaração de inexistência de impedimento de contratar ou celebrar contratos e convênios
com a administração pública;
Anexo XI – Modelo de proposta financeira;
Anexo XII – minuta do contrato de gestão;
Anexo XIII – termo de permissão de bens móveis;
Anexo XIV – termo de cessão de uso de imóvel.

São Luís (MA), 30 de março de 2020.

Soraya Silva Santana
Secretária Municipal de Saúde de Paço do Lumiar
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO A SER
FIRMADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR, POR MEIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SEMUS, PARA GERENCIMENTO E
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE
MUNICIPAL – UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E MEDIA E ALTA
COMPLEXIDADE.
I – INTRODUÇÃO
Um sistema de saúde é composto pela relação que o conjunto de instituições prestadoras de serviços de
saúde mantém entre si. Enquanto sistema, tal como postulado pela teoria geral dos sistemas, refere-se
a uma inter-relação entre seus elementos componentes onde o todo ou o sistema em si não pode ser
reduzido a análise separada de seus componentes.
O Sistema Público de Saúde do Brasil resultou de décadas de luta de um movimento que se denominou
Movimento da Reforma Sanitária. Foi instituído pela Constituição Federal (CF) de 1988 e consolidado
pelas Leis n.ºs 8.080 e 8.142. Esse Sistema foi denominado Sistema Único de Saúde (SUS). Algumas
características desse sistema de saúde, começando pelo mais essencial, dizem respeito à colocação
constitucional de que Saúde é Direito do Cidadão e Dever do Estado.
A atual gestão vem priorizando ações para fortalecer a Saúde em Paço do Lumiar. A organização da
estrutura da Atenção Primária e especialidades vai permitir a elaboração dos Procedimentos
Operacionais Padronizados (POP) e dos manuais das Diretrizes Clínicas nas áreas da Saúde da Mulher,
Saúde da Criança, Hipertensão Arterial e Diabetes.
O prontuário médico será modernizado, migrando do papel para um sistema informatizado que permite
registrar todo o histórico do paciente, facilitando o acesso das informações em qualquer unidade.
Paço do Lumiar dispõe de considerável rede de serviços de saúde, no entanto, para bem atender à
demanda crescente da população, faz-se necessária ampliação planejada da rede e sobretudo,
qualificação dela.
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A Secretaria Municipal da Saúde (SEMUS) fez a opção de organizar um sistema municipal de saúde
integrado, com comunicação entre os vários níveis e pontos de atenção à saúde, coordenado pela
Atenção Primária à Saúde (APS), sendo a Estratégia Saúde da Família seu principal eixo estruturante e
que permitisse responder com efetividade, eficiência, segurança e qualidade às condições de saúde da
população: as Redes de Atenção à Saúde (RAS).
Esse sistema que irá integrar todos os serviços tem o seguinte conceito, definido pelo Ministério da
Saúde: “Arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que
integradas por meio de sistemas técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do
cuidado”.
Na estruturação das RAS é necessário garantir a organização:
1.

Dos níveis de atenção (Primário, Secundário, Terciário);
2.

Dos sistemas logísticos (registro eletrônico, cartão de identificação do usuário,

sistema regulado, transporte sanitário);
3.

Dos sistemas de apoio (Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico, Assistência

Farmacêutica, Sistemas de Informação à Saúde).
Uma das maiores prerrogativas do SUS é a garantia de acesso do usuário a atenção à saúde em tempo
adequado. Outra dimensão importante que merece destaque é que todas as ações devem ser
executadas por equipes multiprofissionais e interdisciplinares desenvolvidas a partir das necessidades
de cada indivíduo.
Para isso, pode-se dispor de um conjunto de mecanismos, entre os quais se destacam:
✓

Estabelecimento de redes de atenção à saúde (em seus componentes e pontos de

atenção) a partir de uma linha de cuidado integral à saúde;
✓

Implementação de diretrizes e protocolos de atendimento;
✓

Definição de fluxos assistenciais que atendam as especificidades e necessidades

dos usuários;
✓

Criação e/ou aprimoramento de sistema de regulação e avaliação dos serviços

oferecidos, visando à qualidade do cuidado.
O acesso aos serviços está fortemente relacionado à capacidade de acolhimento e resposta às
necessidades das pessoas atendidas. Isto requer análise e definição do perfil epidemiológico dos
territórios, dos recursos disponíveis e de processos de educação permanente das equipes de saúde para
que os resultados do cuidado ofertado possam gerar melhor qualidade de vida à população.
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II – OBJETO
É objeto deste Termo de Referência e seus Anexos a contratação de entidade de direito privado sem fins
lucrativos qualificada com Organização Social O.S. no Município de Paço do Lumiar, com experiência na
área de atuação de serviços de atenção à saúde, para GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS
ATIVIDADES E SERVIÇOS DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE MUNICIPAL – UNIDADES DE
ATENÇÃO PRIMÁRIA E MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, conforme descrito no ANEXO II deste
Termo.
As Especificações Técnicas das Unidades de Saúde e Serviços, objeto desta contratação, em
consonância com as políticas de Saúde do SUS e diretrizes da Secretaria Municipal da Saúde (SEMUS),
estão detalhadas no Item II deste Termo de Referência.

III – OBJETIVOS

Constitui finalidade deste Termo de Referência a definição de parâmetros para contratação de O.S para
o gerenciamento e execução das atividades e serviços das Redes de Atenção à Saúde Municipal –
Unidades de Atenção Primária e Especializada, conforme especificações, quantitativos, regulamentação
e obrigações detalhadas ao longo deste termo, levando sempre em consideração:

(i)

Prestação gratuita e universal dos serviços de atenção à saúde aos usuários, no

âmbito do SUS e conforme este Termo de Referência;
(ii)

Fortalecimento das Redes de Atenção à Saúde Municipal, através da integração dos

sistemas de informação nos níveis primário e secundário.

A O.S. Contratada deverá atuar como parceira da SEMUS, e oferecer as condições necessárias ao
alcance dos objetivos definidos no Contrato de Gestão.
A Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar busca a gestão das atividades com o foco nos seguintes
objetivos:
•

Eficiência e qualidade dos serviços prestados ao cidadão;

•

Maior agilidade para operacionalização dos serviços;
•

Dotação de maior autonomia administrativa e financeira, contribuindo para melhoria
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do gerenciamento dos serviços;
•

Utilização dos recursos de forma mais racional, visando à redução de custos;

•

Priorização da avaliação por resultados.

IV – JUSTIFICATIVA
Como é sabido, os serviços relacionados à saúde pública possuem incontestável relevância, não apenas
por tratar-se do maior bem tutelado pelo direito, mas também pela delicadeza e sensibilidade que o tema
requer, sobretudo quando à manutenção preventiva e corretiva das unidades de saúde administradas
pelo Município, executada ininterruptamente de maneira a assegurar a incolumidade dos usuários do
sistema bem como a plenitude dos serviços prestados ao cidadão.
A indispensabilidade dos serviços é notória, afinal, a não continuidade poderá ceifar vidas. A título
exemplar, em uma eventual pane elétrica, a ausência de um gerador em plenas condições desmobilizaria
todo uma prédio e seus respectivos equipamentos.
A contratualização dos serviços de saúde deve ter como objetivo uma melhor resposta às necessidades
e expectativas de saúde da população, por meio de uma prestação de serviços eficiente e de qualidade,
com um processo bem definido. Esse processo busca estabelecer uma relação clara e objetiva,
definindo, a partir de negociação, as metas e os resultados a serem atingidos, sempre com foco nas
necessidades de saúde da população.
Assim, não obstante esta Secretaria já tenha iniciado um estudo técnico visando a abertura de um
processo administrativo para a realização de uma Chamada Pública objetivando a contratação de uma
nova Instituição para fins de gerenciamento e execução das atividades e serviços das redes de atenção
à saúde municipal para um período de 12 (Doze) meses, se faz necessário a adoção de uma contratação
emergencial de uma Instituição para a gestão das Unidades de atenção primária e media e alta
complexidade pelo período de 90 (Noventa) dias, considerando que Instituto Brasileiro de Integração
Social indicou que os serviços médicos e de apoio administrativo previstos no termo de colaboração nº
022/2019 serão prestados até o dia 30 de setembro de 2019.
Naturalmente, o objeto da contratação retro mencionado, efetivaria o regular funcionamento nas unidades
hospitalares, preservando o maior bem tutelado pelo direito.
Face ao exposto, levando-se em conta as justificativas ora apresentadas, se faz necessária a autorização
para a deflagração de procedimento de contratação, mediante procedimento chamada pública.
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V - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
O recurso financeiro do primeiro ano destinado ao financiamento do custeio dos serviços previstos neste
Termo de Referência importará no valor máximo de R$ 942.463,92 (novecentos e quarenta e dois mil
quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos), perfazendo um valor global anual
de R$ 11.309.567,04 (onze milhões trezentos e nove mil quinhentos e sessenta e sete reais e
quatro centavos)

A origem do recurso destinado ao financiamento do Contrato de Gestão a ser firmado será tripartite, ou
seja, proveniente do Município, Estado e União, previsto nas seguintes dotações orçamentárias:

Unidade: 020226 – Fundo Municipal de Saúde - FMS
Funcional: 10.122.0112.2023.0000 – Manutenção e funcionamento dos serviços de
Saúde do FUS
Categoria Econômica: 3.3.50.53 – Subvenções Sociais
Unidade: 020226 – Fundo Municipal de Saúde - FMS
Funcional: 10.301.0165.2033.0000 – Manutenção das atividades de Atenção Básica
Categoria Econômica: 3.3.50.53 – Subvenções Sociais
Unidade: 020226 – Fundo Municipal de Saúde - FMS
Funcional: 10.302.0112.2144.0000 – Manutenção das atividades de Média e Alta Complexidade
Categoria Econômica: 3.3.50.53 – Subvenções Sociais
VI – DA AVALIAÇÃO DA O.S.CA SER SELECIONADA
1)

Pontuação relativa à avaliação da EXPERIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO
Este item será pontuado através da apresentação de documentos originais que comprovem a experiência
da Organização Social qualificada no município de Paço do Lumiar através da Lei nº 719 de 28 de
dezembro de 2017 na execução de serviços de natureza semelhante ao objeto desta contratação.
Para finalidade de avaliação deste critério será considerada a experiência da Entidade devidamente
comprovada por meio de Contratos firmados, conforme especificação e pontuação dos itens abaixo
relacionados:
•

Experiência em gestão de Unidades de Atenção Primária à Saúde - UAPS, conforme

quantidade de Equipes da Estratégia de Saúde da Família - ESF geridas pela Organização Social nas
unidades envolvidas, de no mínimo 1 (hum) ano, dentro do período correspondente aos últimos 5 (cinco)
anos, a qual poderá pontuar no máximo 10 (Dez) pontos.
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Quantidade de Equipes geridas nas UAPS

•

Quantidade de Equipes

Pontuação

00 – 20

2,00

21 – 40

4,00

41 – 60

6,00

61 – 80

8,00

+ de 80

10,00

Experiência em gestão de Serviços de consultas especializadas, conforme quantidade

de equipes envolvidas, de no mínimo 1 (hum) ano, dentro do período correspondente aos últimos 5
(cinco) anos, a qual poderá pontuar no máximo 10 (dez) pontos.

Quantidade de Equipes geridas

•

Quantidade de Equipes

Pontuação

0 – 10

2,00

11 – 15

4,00

16 – 20

6,00

21 – 25

8,00

+ de 25

10,00

Experiência em gestão de Unidades de Urgência e Emergência, de no mínimo 1 (hum)

ano, dentro do período correspondente aos últimos 5 (cinco) anos, a qual poderá pontuar no máximo 10
(Dez) pontos.
Quantidade de Unidades

2)

Quantidade de Equipes

Pontuação

00 – 02

2,00

03 – 04

4,00

05 – 06

6,00

07 – 08

8,00

+ de 08

10,00

Pontuação relativa a PROPOSTA FINANCEIRA
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Este item será pontuado conforme a apresentação dos elementos abaixo relacionados que compõem a
Proposta Financeira:

Avaliação
Adequação

Descrição
da proposta ao

Número de Pontos

O valor global proposto é

20

valor de referência constante no edital, mais de 10% (Dez por
com menção expressa ao valor global cento) abaixo do valor de
da proposta

referência.
O valor global proposto é
igual ao valor de referência
ou até 10% (Dez por cento)

10

mais baixo do que o valor
de referência.
O valor global proposto é
superior

ao

valor

00

de
referência
3)

Pontuação relativa ao PROGRAMA DE TRABALHO

Este item será pontuado conforme a apresentação dos elementos abaixo relacionados que compõem o
PROGRAMA DE TRABALHO:

d)

Informações sobre as ações a serem executadas, metas a serem atingidas, indicadores que

aferirão o cumprimento das metas;
e)

Objetivos da política pública de saúde, do plano, do programa em que se insere a parceria;

f)

Descrição da realidade objeto da parceria e do nexo entre essa realidade e a atividade ou

projeto proposto;

Apresentação do Programa de Trabalho contendo a análise dos indicadores assistenciais e proposta
de intervenção em busca de uma maior eficiência dos equipamentos/serviços contempladas neste Termo
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de Referência, a qual poderá pontuar no máximo 40 (Quarenta) pontos, conforme avaliação mencionada
abaixo.

Percentual dos
Avaliação

Pontos

Número de Pontos

Ótimo

100%

40

Bom

80%

30

Regular

60%

20

Será atribuída pela Comissão Técnica de Avaliação a pontuação da EXPERIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO,
PROPOSTA FINANCEIRA E DOCUMENTO TÉCNICO em conformidade com o quadro de pontuação
total e seus critérios, especificados nos respectivos itens:

1. EXPERIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO

PONTOS

1.1. Em gestão de Unidades de Atenção Primária Saúde - UAPS

10

1.2. Em gestão de Serviços de consultas especializadas

10

1.3. Em gestão de Unidades de Urgência e Emergência

10

2. PROPOSTA FINANCEIRA

PONTOS

2.1. Adequação da proposta ao valor de referência constante no

30

Edital
3. PROGRAMA DE TRABALHO

PONTOS

3.1.Descrição e análise dos problemas de saúde do municipio

40

TOTAL

100

Se presentes os prepostos dos participantes à sessão, a Proposta Técnica será encaminhada à
Secretaria Municipal da Saúde, a qual, por intermédio da comissão de avaliação e verificação, analisará
cada proposta e emitirá a pontuação de cada, nos moldes dos critérios acima.
Após a publicação/divulgação do julgamento de eventuais recursos, a presente chamada pública será
encaminhada para homologação.
O resultado final do julgamento da presente Chamada Pública será divulgado com a publicação no Diário
Oficial do Município, sem prejuízo da divulgação em outros meios que entenda adequado, restando a
O.S. melhor classificada apta a firmar o Contrato de Gestão.
VII – ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELA O.S.
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A CONTRATADA deverá obrigar-se a executar os serviços detalhados na descrição técnica deste item
assim como em manter o número mínimo de profissionais estabelecido no referido documento. Este item
apresenta informações para elaboração do PROGRAMA DE TRABALHO, contendo descrições dos
serviços assistenciais.
A organização e o processo de trabalho das unidades de saúde devem contemplar e estar orientados
pelas diretrizes técnicas assistenciais e programáticas priorizadas no planejamento da SEMUS, conforme
modalidades de atenção e estrutura da rede, descritas neste termo, assim como pelas necessidades
loco-regionais identificadas na interlocução com as áreas técnicas. É diretriz essencial que as unidades
e serviços gerenciados pela O.S. integrem as redes de cuidado e os sistemas de regulação municipal.
Além dos serviços elencados a O.S. deverá introduzir uma metodologia da gestão da qualidade, seus
conceitos e princípios por meio de um conjunto de processos, capazes de dotar as Unidades de Saúde,
de ferramentas e instrumentos que possibilitem a melhoria de desempenho de seus serviços.
A SEMUS vem também, através deste termo de referência em busca do aperfeiçoamento dos processos,
da responsabilidade na gestão financeira e da governança ética, possibilitando dessa forma uma gestão
mais eficiente das nossas Unidades. Para tanto, um dos serviços a ser contemplado pelo Contrato de
Gestão a ser firmado, objeto deste Termo de Referência, é a busca de parceria estratégica que apoie o
desenho e implantação do modelo de gestão e assistencial das unidades de Atenção Primária e
Especializada contempladas neste termo..

1)

Características Gerais dos Serviços Contratados EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)

O funcionamento das Unidades Saúde da Família (USF) se dá pela atuação de uma ou mais equipes de
profissionais que devem se responsabilizar pela atenção à saúde da população, vinculada a um
determinado território. Cada equipe é responsável por uma área onde residem entre 600 a 1000 famílias,
com limite máximo de 4.000 habitantes.

O cadastramento das famílias, por meio de visitas domiciliares às residências, em sua área de
abrangência, fica sob a responsabilidade do Contratante. As informações desse cadastro, juntamente
com outras fontes de informação, levam ao conhecimento da realidade daquela população, seus
principais problemas de saúde e seu modo de vida. Essas informações servem para que o gestor e a
equipe, juntamente com a população, possam planejar as atividades a serem desenvolvidas, para que
cumpram seu objetivo de melhorar as condições encontradas.
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O serviço tem por finalidade:
•

Prestar, na unidade de saúde e no domicílio, assistência integral, contínua, com resolubilidade

e boa qualidade às necessidades de saúde da população adstrita.
• Intervir sobre os fatores de risco aos quais a população está exposta.
•

Eleger a família e o seu espaço social como núcleo básico de abordagem no atendimento à

saúde. Humanizar as práticas de saúde através do estabelecimento de um vínculo entre os profissionais
de saúde e a população.
•

Proporcionar o estabelecimento de parcerias através do desenvolvimento de ações

intersetoriais. Contribuir para a democratização do conhecimento do processo saúde/doença, da
organização dos serviços e da produção social da saúde.
•

Fazer com que a saúde seja reconhecida como um direito de cidadania e, portanto, expressão

da qualidade de vida. Estimular a organização da comunidade para o efetivo exercício do controle social
• Principais atividades:
• Consultas médicas;
• Consultas de enfermagem;
• Consultas odontológicas;
• Visitas Domiciliares;
• Grupos Educativos/ Práticas Corporais;
• Vacinação;
• Inalação, Medicação e Curativo;
• Teste Imunológico de Gravidez;
• Coleta de Papanicolau;
• Coleta de material para análises clínicas;
• Coleta de material para detecção dos erros inatos do metabolismo (Teste do pezinho);
• Verificação da Pressão Arterial;
• Verificação de Temperatura;
• Suturas (procedimento médico);
• Lavagem de ouvido (procedimento médico);
• Tratamento de feridas;
• Dispensação de medicamentos;
• Atendimento e procedimento odontológico;
• Procedimentos coletivos em saúde bucal;
•

Vigilância em Saúde – Notificação, e eventual acompanhamento, dos agravos e eventos de
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notificação compulsória, segundo Portaria nº 104/2011, MS.

Horário de atendimento: das 7h às 17h de segunda à sexta feira.
Recursos Humanos: A Equipe deve ser composta, no mínimo, por médico generalista, enfermeiro
responsável técnico, odontólogo, técnico/auxiliar de enfermagem, auxiliar de saúde bucal, agentes
comunitários de saúde, auxiliares administrativos e auxiliares de higiene e limpeza.

DEMAIS SERVIÇOS
-Unidades Básicas de Saúde (UBS): As Unidades desenvolvem ações e atividades nas linhas de
cuidado segundo ciclo de vida: saúde da criança e do adolescente, saúde do adulto, saúde da mulher e
saúde da pessoa idosa.
-Centro de Atenção Psicossocial (CAPS): são serviços de saúde de caráter aberto e comunitário
constituídos por equipe multiprofissional que atua sob a ótica interdisciplinar e realiza prioritariamente
atendimento às pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e às pessoas com sofrimento ou
transtorno mental em geral, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e
outras drogas, em sua área territorial, sejam em situações de crise ou nos processos de reabilitação
psicossocial e são substitutivos ao modelo asilar.
-Central de Transporte: A Central conduz pacientes que, por indicação médica, não podem fazer uso
do transporte convencional. O transporte fornecido é exclusivo para acesso à saúde e continuidade do
tratamento em caráter eletivo, desde que os serviços necessários não possam ser oferecidos em seu
domicílio. São atendimentos passíveis de transporte, através de cadastro e agendamento prévios,
consultas médicas e odontológicas, exames laboratoriais e de imagem, exames de pacientes
hospitalizados, radioterapia, quimioterapia, hemodiálise, alta hospitalar e tratamento fora de domicílio.
-Farmácia Básica: Dispensação de medicamentos elencados ao Programa Farmácia Básica, como, por
exemplo, medicamentos para o tratamento de Hipertensão e Diabetes.

Nos serviços citados acima, fica sob a responsabilidade da contratada a cessão dos profissionais em
quantitativo suficiente para as suas atividades, conforme detalhado no Anexo III.

VIII – CONDIÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO
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O PROGRAMA DE TRABALHO, compreendendo os meios e recursos necessários para execução das
atividades previstas, em atendimento às condições deste Termo de Referência deverá ser elaborado de
acordo com os itens abaixo:

a)

Descrição técnica das diferentes atividades assistenciais previstas, por tipo de serviços e

unidades, devendo abordar o perfil assistencial das Unidades e o detalhamento das ações de saúde de
todos os serviços contratados, segundo normativas, protocolos e diretrizes mencionados no Termo de
Referência.
b)

Especificação dos Recursos Humanos: a O.S. deverá apresentar o quadro completo de

recursos humanos de cada serviço, unidade de saúde e da coordenação técnico-assistencial,
apresentando o dimensionamento de pessoal a ser contratado, por categoria profissional, carga horária
semanal e quantidades por Unidades e Serviços de Saúde, de forma que atenda além da equipe
assistencial mínima descrita no Termo de Referência, o pessoal técnico, administrativo e gerencial
necessário para a execução de todas as atividades propostas.
A PROPOSTA FINANCEIRA deverá conter valores para o período de 12 (doze) meses. A mesma deve
conter os seguintes elementos:
a)

PLANO ORÇAMENTÁRIO de Custeio para desenvolvimento das ações e serviços,

correspondente ao total das despesas previstas de custeio para a operação do contrato a ser firmado.
b)

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL em consonância com o cronograma de

implementação e/ou execução das atividades estabelecidos no Termo de Referência.
c)

Identificação e assinatura do representante da entidade participante, descrição do valor total

anual da proposta financeira (em reais) por extenso, bem como, data de validade da proposta que não
poderá ser inferior a 180 (cento e oitenta) dias.

IX – SISTEMA DE INFORMAÇÃO
A O.S. CONTRATADA deverá:
a)

Compor equipe de operacionalização dos sistemas legados ou a serem implantados,

devidamente qualificada e corretamente dimensionada para a geração das informações que subsidiarão
o preenchimento dos sistemas de informação nacionais do
DATASUS;
b)

Treinar e capacitar continuamente a equipe na utilização dos equipamentos, visando
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melhorar os processos e procedimentos e minimizando prejuízos ao usuário;
c)

Operacionalizar os sistemas de informação em uso pela SEMUS;

d)

Caso seja de interesse da SEMUS a cessão de equipamentos, a contratada deverá manter

em perfeitas condições os equipamentos e instrumentais cedidos pela SEMUS, inclusive substituindo-os
por outros do mesmo padrão técnico, caso seja necessário (Manutenção Preventiva e Corretiva);
e)

Operacionalizar sistema que faça a interface com os sistemas oficiais do Ministério da Saúde

e do Município de Paço do Lumiar, quer sejam de faturamento, quer sejam de acompanhamento de
programas específicos e regulação, além de manter atualizado o CNES;
f)

Submeter à aprovação da contratante qualquer mudança de sistemas já em funcionamento

nas Unidades aqui contratadas;
g)

Atender as especificações da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS) e do

Conselho Federal de Medicina (CFM), notadamente aquelas que constam no Manual de Certificação para
Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde (S-RES), versão 4.2, ou ainda, de documentos mais atuais
dessa instituição;
h)

Assegurar à SEMUS o acesso irrestrito e em tempo real aos sistemas informatizados a

serem utilizados;
i)

Alimentar e atualizar os sistemas de informação disponibilizados pelo Departamento de

Informática do SUS (DATASUS) e pela SEMUS com as informações completas acerca dos serviços
prestados e procedimentos realizados, de forma a evitar glosas do Sistema Nacional de Auditoria do
SUS;
j)

Estão inclusos nos recursos logísticos todo material técnico e de expediente necessário,

equipamentos e serviços de telecomunicação, incluindo telefone, fax, modem, e acesso à internet.
Independente de declaração expressa todas as despesas necessárias à execução dos serviços,
equipamentos, materiais técnicos e de expediente utilizados correrão por conta da contratada.
X – DAS CONTRATAÇÕES
A CONTRATADA deverá ser responsável pela prestação dos seguintes serviços:
•

Contratação e gestão de profissionais de todas as áreas concernentes à operação de

todas as Unidades de Saúde contempladas neste termo;
•

Gestão, guarda, conservação dos bens cedidos e inventariados pela Prefeitura;
A CONTRATADA poderá contratar serviços de terceiros, complementar e extraordinariamente,
responsabilizando-se pelo recolhimento dos encargos daí decorrentes, no limite dos recursos financeiros
repassados pela CONTRATANTE.
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As atividades desenvolvidas deverão ser pautadas pelo acolhimento e humanização em todos os pontos
de Atenção da Unidade.
As Unidades deverão possuir Rotinas Administrativas de Funcionamento e de Atendimento escritas,
atualizadas e assinadas pelo Responsável Técnico. As rotinas devem abordar todos os processos de
responsabilidade da O.S., que contemplem desde os aspectos organizacionais até os operacionais e
técnicos.
XI – DA PERMISSÃO DE USO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
O Contrato de Gestão disporá sobre os Bens Móveis e Imóveis disponibilizados para a O.S. mediante
Termo de Permissão de Uso específico e determinado, emitido pela Secretaria Municipal da Saúde, após
detalhado inventário e identificação dos referidos bens e que deverá definir as responsabilidades da
CONTRATADA, até a restituição dos bens ao Poder Público.
O Termo de Permissão de Uso especificará os bens e o seu estado de conservação e definirá as
responsabilidades da CONTRATADA quanto à sua guarda e manutenção.
Os equipamentos e instrumental necessário para realização dos serviços contratados deverão ser
mantidos pela CONTRATADA em perfeitas condições.
A CONTRATADA deverá comunicar à instância responsável da CONTRATANTE todas as aquisições de
bens móveis que forem realizadas, no prazo máximo de 30 (trinta dias) após sua ocorrência,
encaminhando as respectivas Notas Fiscais.
Em caso de extinção da O.S., bem como da finalização do Contrato de Gestão, o patrimônio, os legados
e doações que lhe forem destinados e adquiridos com recursos oriundos do Contrato de Gestão deverão
ser incorporados integralmente ao patrimônio do Município ou de outra O.S., qualificada na forma da lei
e autorizada a recebê-los.
Os bens móveis públicos permitidos para uso poderão ser permutados por outros de igual ou maior valor,
desde que os novos bens integrem o patrimônio do município.
As benfeitorias realizadas nas unidades de saúde geridas através do Contrato de Gestão pela
CONTRATADA serão incorporadas ao patrimônio municipal, não importando sua natureza ou origem dos
recursos.
XII – GESTÃO DE PESSOAS
A CONTRATADA deverá contratar sempre, por meio de processo seletivo, com estrita observância da
impessoalidade todo o pessoal necessário e suficiente para a execução das atividades previstas no
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Contrato de Gestão, inclusive a equipe assistencial mínima, conforme descrita no Anexo III considerando
os servidores da Secretaria Municipal da Saúde bem como as férias e licenças dos mesmos para o caso
de substituição.
A CONTRATADA deverá prevê também em seus processos seletivos a contratação de profissionais
intérpretes de libras, para todas as Unidades de Saúde contempladas neste TR, com o intuito de
auxiliarem, sempre que necessário, na comunicação com os usuários mudos e/ou deficientes auditivos e
atuarem de forma a cobrir todo o horário de funcionamento destes equipamentos.
O processo de contratação de pessoal deve ser precedido de prévia divulgação de edital que garanta
iguais condições de disputa aos interessados, com definição e publicização de critérios objetivos de
classificação.
A O.S. deverá ainda obedecer às normas legais, em especial da SEMUS, do Ministério da Saúde – MS,
do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, assim como as Resoluções dos Conselhos Profissionais.
Os contratos de trabalho celebrados pela CONTRATADA deverão respeitar as legislações pertinentes a
matéria, não gerando vínculo empregatício com a CONTRATANTE.
A remuneração e as vantagens de qualquer natureza a serem percebidas pelos dirigentes e empregados
da CONTRATADA não poderão exceder a média de valores praticados no mercado, no âmbito do Estado
do Maranhão.
A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto do contrato, devendo ainda neste contexto,
utilizar, para a contratação de pessoal, critérios exclusivamente técnicos, observando as normas legais
vigentes, em especial as trabalhistas e previdenciárias; contratar serviços de terceiros, sempre que
necessário, responsabilizando-se pelos encargos daí decorrentes; responsabilizar-se perante pacientes
por eventual indenização de danos materiais e morais decorrentes de ação, omissão, negligência,
imperícia ou imprudência decorrentes de atos praticados por profissionais subordinados à
CONTRATADA.
A CONTRATANTE colocará à disposição da CONTRATADA, servidores públicos de seu quadro de
pessoal permanente, sendo garantidos aos mesmos todos os direitos e vantagens estabelecidos em lei,
vedado o pagamento de qualquer vantagem que vier a ser paga pela CONTRATADA aos vencimentos
ou à remuneração de origem dos servidores à disposição.
A CONTRATADA assumirá todos os servidores que porventura estejam lotados nas unidades de saúde
sob sua gestão, porém nos casos em que o servidor faça a opção de ser transferido para um equipamento
sob administração direta do município, assim como nos casos de afastamento por aposentadoria, licença,
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dentre outros, a OSC deverá realizar a substituição do mesmo, garantindo dessa forma a equipe mínima
da unidade, conforme estabelecido neste Termo de Referência.
A CONTRATADA deverá apurar eventual falta funcional de seus empregados e demais prestadores de
serviços na execução deste contrato e impor-lhes a sanção devida.
Não poderão ser contratadas, com recursos repassados pela CONTRATANTE, pessoas físicas ou
jurídicas que estejam impedidas de contratar com a Administração Pública.
A CONTRATADA fica ciente de que é vedada a contratação dos membros de sua Diretoria e do Conselho
de Administração e respectivos cônjuges, companheiros e parentes colaterais ou afins até o terceiro grau,
bem como de pessoa jurídica das quais estes sejam controladores ou detenham mais de 10% (dez por
cento) das participações societárias, para prestar serviços objetos do Contrato de Gestão.
A CONTRATADA, nos termos da lei, afixará nas unidades de saúde por ela gerenciadas, em local visível,
a lista dos profissionais em serviço no período, devendo informar a Coordenação dos Contratos de
Gestão/Supervisão Técnica as eventuais ausências.
Mensalmente, a CONTRATADA encaminhará à CONTRATANTE a relação nominal dos empregados
vinculados a este contrato, bem como as respectivas remunerações.
XIII – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA ORGANIZAÇÃO CONTRATADA
A O.S. contratada terá as seguintes obrigações:
1.

Deverá executar os serviços previstos neste Termo de Referência com plena observância das

diretrizes técnicas e gerenciais estabelecidas pela Secretaria Municipal da Saúde por meio de suas
portarias e protocolos, da legislação referente ao Sistema Único de Saúde (SUS) e dos diplomas legais,
cabendo-lhe:
1.1.

Executar as atividades e serviços de saúde especificados neste Termo de Referência e

seus Anexos e nos exatos termos da legislação pertinente ao SUS, especialmente o disposto na Lei
Federal n.8080, de 19 de setembro de 1990, regulamentada pelo Decreto da Presidência da República
n. 7.508 de 28 de junho de 2011, em especial os seguinte:
1.1.1.

Universalidades de acesso aos serviços de saúde;

1.1.2.

Integralidade de assistência, entendida como o conjunto articulado e contínuo das ações e

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de
complexidade do sistema, em atuação conjunta com os demais equipamentos do SUS existentes no
município;
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1.1.3.

Gratuidade de assistência, sendo vedada a cobrança em face de pacientes ou seus

representantes, responsabilizando-se a CONTRATADA por cobrança indevida feita por seu empregado
ou preposto;
1.1.4.

Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;

1.1.5.

Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;

1.1.6.
1.1.7.

Direito de informação às pessoas assistidas, sobre sua saúde;
Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização;

1.1.8.

Garantia de todas as instâncias formais nos termos da legislação pertinente para a

participação da comunidade;
1.1.9.

Prestação dos serviços com qualidade e eficiência, utilizando-se dos equipamentos de

modo adequado e eficaz;
1.1.10.

Respeito aos direitos dos pacientes, atendendo-os com dignidade de modo universal e

igualitário;
1.1.11.

Laicidade na prestação dos serviços de saúde, com observância das diretrizes do SUS e

da Secretaria Municipal da Saúde, independentemente das convicções religiosas da CONTRATADA;
1.1.12.

Garantia da presença de um acompanhante em tempo integral, nas internações de

crianças, adolescentes e idosos, com direito a alojamento e alimentação, nos termos do Estatuto da
Criança e do Adolescente e do Estatuto do Idoso;
1.1.13.

Informação aos pacientes sobre seus direitos como usuários dos serviços e das ações de

saúde, de acordo com as disposições contidas nas portarias do Ministério da Saúde nº 1286 de 26/10/93
e nº 74 de 04/05/94, bem como, as resoluções do Conselho Nacional de Saúde, e demais legislações
pertinentes;
1.1.14.

Observância,

impessoalidade,

em

publicidade,

respeito

ao fomento

moralidade,

eficiência,

público,

dos

motivação,

princípios
finalidade,

da

legalidade,

razoabilidade,

proporcionalidade e submissão ao efetivo controle administrativo.
2.

A CONTRATADA deverá executar os termos deste com plena observância das diretrizes

especificadas pela SEMUS;

2.1.

A CONTRATADA obrigar-se-á não só a observar a legislação disciplinadora do SUS, mas

também a legislação municipal e as normas e diretrizes técnicas da CONTRATANTE por meio de suas
portarias e protocolos;
2.2.

As orientações técnicas referentes à prestação dos serviços poderão ser alteradas pela

CONTRATANTE, obrigando a CONTRATADA apenas após a devida comunicação da alteração;
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2.3.

Configurada a hipótese do item anterior, o

cumprimento

das

normas técnicas da

administração Municipal somente gerará a revisão de metas estabelecidas e/ou revisão do repasse de
recursos, quando da demonstração documentada pela CONTRATADA de que as novas normas
estabelecidas gerem custos adicionais ou inferiores aos previstos no PROGRAMA DE TRABALHO e,
da aprovação pela CONTRATANTE;
2.4.

A CONTRATADA deverá participar dos processos de integração territorial entre os

equipamentos de saúde e equipes na região, visando a melhoria e maior eficiência na prestação dos
serviços de saúde pública, de acordo com diretrizes a serem estabelecidas pela CONTRATANTE por meio
de suas portarias e protocolos;
2.5.

A CONTRATADA deverá, nas unidades de saúde, apoiar a realização de práticas

educativas, projetos e programas de formação desenvolvida pela SEMUS;
2.6.

A CONTRATADA deverá permitir o integral acesso aos estabelecimentos de saúde por ela

gerenciados aos servidores indicados pela CONTRATANTE e aos membros dos diferentes conselhos de
saúde devidamente identificados;
2.7.

A CONTRATADA deverá adotar todas as medidas necessárias para que o Gestor Público

deste e sua equipe, indicados pela CONTRATANTE, assim como as demais instâncias fiscalizadoras,
acessem todas as informações de posse da CONTRATADA resultantes da execução do objeto deste
contrato;
2.8.

A CONTRATADA deverá disponibilizar todas as informações assistenciais e financeiras,

de acordo com critérios e periodicidade estabelecidos pela CONTRATANTE e sempre que solicitadas
para a realização do acompanhamento, controle e avaliação das ações e serviços de saúde contratados,
colaborando com a fiscalização no emprego de recursos públicos e no integral cumprimento deste termo
de referência;
2.8.1.

A apresentação das informações nos prazos fixados pela CONTRATANTE não exime a

CONTRATADA de apresentar as informações requeridas durante a execução do CONTRATO DE
GESTÃO;
2.8.2.

A CONTRATADA deverá manter atualizados as versões e programas referentes aos

sistemas de informação da SEMUS e do DATASUS (SIGA, SAÚDE, GSS, SAI, SIH,CNES, SIS RH) e os
respectivos dados informados nos prazos estabelecidos pela SEMUS e pelo Ministério da Saúde, bem
como outros que vierem a ser exigidos pela CONTRATANTE, e todos os seus componentes;
2.8.3.

A CONTRATADA deverá igualmente atender todas as solicitações para a implantação de

novos sistemas de informação pela SEMUS, AHM ou DATASUS. Em caso de geração de novos custos
de aquisição, implantação e/ou manutenção destes, deverá a CONTRATADA apresentar documentação
pertinente e PROGRAMA DE TRABALHO que será avaliado pela CONTRATANTE, e poderá implicar
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em revisão do repasse de recursos;
2.8.4.

A

CONTRATADA

deverá

manter

atualizados,

nos

prazos

estabelecidos

pela

CONTRATANTE, os dados do sistema de prestação de contas técnico-assistenciais e financeiras;
2.9.

A CONTRATADA deverá manter efetiva articulação entre os equipamentos de saúde e as

equipes, que compõem as redes de saúde, assegurando a continuidade do processo assistencial de
modo que seja reconhecido como tal pelo próprio usuário, de acordo com os seguintes critérios:
a)

Utilização pelos profissionais de saúde das referências e contras-referências estabelecidas

pela SEMUS;
b)

Utilização dos protocolos estabelecidos pela SEMUS sobre a informação clínica

necessária, da rede básica até a atenção especializada de maneira recíproca, para dar suporte e
continuidade ao processo terapêutico;
c)

Utilização de rotinas administrativas adequadas que evitem os deslocamentos

desnecessários dos pacientes referenciados.

2.10.

A CONTRATADA poderá instalar e utilizar sistema de informação referente às ações de

assistência em qualquer unidade da rede por ela gerenciada, desde que previamente aprovado pela
CONTRATANTE.
2.12.1 A CONTRATADA deverá garantir a integração do sistema de informação por ela utilizado nas
Unidades de Saúde sob sua gestão com os demais pontos da Rede de Atenção à Saúde Municipal;
2.11.

Manter nas Unidades de Saúde o "Serviço de Atendimento ao Cidadão", que analisará o

nível de satisfação dos usuários em relação aos serviços prestados nas Unidades;
2.12.

Atender às solicitações da Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde, por meio do

sistema informatizado Ouvidor SUS, no prazo determinado pelo referido Órgão;
2.13.

Prestar esclarecimentos à Secretaria Municipal de Saúde, por escrito, sobre eventuais atos

ou fatos noticiados que envolvam a CONTRATADA, independentemente de solicitação;

3.

Estimular a participação dos colaboradores da O.S. nos Conselhos de Saúde em todas as

instâncias, Local, Regional e Municipal;

4.

Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Chamada Pública;
5.

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a
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terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para
efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização
ou acompanhar a execução contratual;

6.

Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre

a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos,
encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis
trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal
empregado na execução contratual;
7.

Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados

pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão
respondidas em prazo previamente acordado;
8.

Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de

defeito ou em desconformidade com as especificações desse termo, no prazo fixado pelo(s) órgão(s),
contando da sua notificação;

9.

Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo

período oferecido em sua proposta técnica, observando o prazo mínimo exigido pela Administração;
10.

Os serviços deverão obedecer às prescrições e exigência contidas nas especificações

deste Termo de Referência, bem como todas e quaisquer normas ou regulamentações intrínsecas ao
tipo de fornecimento;

11.

Providenciar a substituição de qualquer profissional, cuja conduta seja considerada

indesejável pela fiscalização da contratante;

12.

Contratar e pagar o pessoal necessário à execução dos serviços inerentes às suas

atividades, ficando como único responsável pelo pagamento dos encargos sociais e obrigações
trabalhistas decorrentes, respondendo integral e exclusivamente, em juízo ou fora dele, isentando a
SEMUS de quaisquer obrigações, presentes ou futuras.
13.

Observar, na prestação dos serviços:
_________________________________________________________________________________________
Avenida 13, S/N, CSU – Maiobão – Paço do Lumiar-MA – CEP: 65.130-000
CNPJ N° 18.685.973/0001-77

42

ESTADO DO MARANHAO
MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

a) Respeito aos direitos dos Usuários, atendendo-os com dignidade de modo universal e
igualitário;
b) Manutenção da qualidade na prestação dos serviços;
c) Garantia do sigilo dos dados e informações relativas aos Usuários;
d) Esclarecimento dos direitos aos usuários quanto aos serviços oferecidos;
e) Responsabilidade civil e criminal pelo risco de sua atividade.

14.

Contratar serviços de terceiros para atividades acessórias e apoio, sempre que necessário,

responsabilizando-se pelos encargos daí decorrentes, conforme previso no Plano de Trabalho;

15.

Responsabilizar-se, civil e criminalmente perante os Usuários, por eventual indenização de

danos materiais e/ou morais decorrentes de ação, omissão, negligência, imperícia ou imprudência;
16.

Manter controle de riscos da atividade e seguro de responsabilidade civil nos casos

pertinentes;
17.

Adotar o símbolo e o nome designativo da unidade de saúde cujo uso lhe for permitido,

devendo afixar aviso, em lugar visível, assim como da gratuidade dos serviços prestados nessa condição;

18.

Administrar, manter e reparar os bens móveis e imóveis públicos, cujo uso lhe seja permitido,

em conformidade com o disposto nos respectivos termos do contrato até sua restituição à SEMUS;
19.

Manter em perfeitas condições os equipamentos e instrumentais cedidos pela SEMUS;

20.

Disponibilizar permanentemente toda e qualquer documentação ou base de dados para

acesso irrestrito e/ou auditoria do Poder Público;

21.

Dar conhecimento imediato à SEMUS de todo e qualquer fato que altere de modo relevante

o normal desenvolvimento do contrato, ou que, de alguma forma interrompa a correta prestação do
atendimento aos Usuários;

22.

Implementar metodologia da gestão da qualidade, seus conceitos e princípios por meio de um

conjunto de processos, capazes de dotar as unidades de saúde, de ferramentas e instrumentos que
possibilitem a melhoria de desempenho de seus serviços;
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23.

Registrar, acompanhar e comprovar as atividades realizadas nos Sistemas de Informação

Municipal, prontuário eletrônico, sistemas oficiais do Ministério da Saúde, bem como através dos
formulários e instrumentos para registro de dados. Caso o contratado opte por desenvolver sistema
próprio, este deverá satisfazer às especificações da Secretaria Municipal de Saúde, inclusive com
exportação dos dados para o sistema do Município e Ministério da Saúde e manter backup das
informações.
24.

Adotar uma identificação especial (crachá) para todos os seus empregados, assim como

assegurar a frequência e pontualidade, com a manutenção do sistema de controle de ponto por via
eletrônica, devendo ser adotados mecanismos que impeçam quaisquer fraudes na marcação do registro,
bem como a boa conduta profissional;
XIV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Para execução dos serviços do presente Termo de Referência, a CONTRATANTE compromete-se a:

1.1

Disponibilizar à CONTRATADA os meios necessários à execução do presente objeto, conforme

previsto neste termo;
1.2

Garantir os recursos financeiros para a execução do objeto deste termo de referência, fazendo

o repasse mensal à CONTRATADA, nos termos do disposto neste e conforme as disponibilidades
orçamentárias;
1.3

Programar no orçamento do Município os recursos necessários nos elementos financeiros

específicos para custear a execução do objeto contratual, de acordo com o sistema de pagamento
previsto no Anexo VI – Sistemática de Liberação de Parcelas, que integra este instrumento;
1.4

Ressarcir as despesas e/ou encargos financeiros e/ou prejuízos decorrentes de eventual

atraso nos repasses financeiros, desde que tal atraso não seja provocado, por qualquer motivo, pela
CONTRATADA;
1.5

Permitir o uso dos bens móveis e imóveis especificados no Termo de Permissão de Uso;

1.6
Inventariar os bens referidos no item anterior desta Cláusula, anteriormente à formalização dos
Termos de Permissão de Uso;
1.7

Para efeitos de inventário e registro, realizar, de modo prévio ao efetivo gerenciamento por

parte da CONTRATADA, levantamento patrimonial, estrutural e dos documentos e informações
financeiros, contábeis, previdenciários, trabalhistas e jurídicos, bem como relatório das condições dos
equipamentos médico-hospitalares em uso nas Unidades;
1.8

Prestar esclarecimentos e informações à CONTRATADA que visem orientá-la na correta
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prestação dos serviços pactuados, dirimindo as questões omissas neste instrumento, assim como lhe
dar ciência de qualquer alteração;
1.9

Desenvolver controle, avaliação e fiscalização do Contrato através de setor específico

designado pela Secretaria Municipal de Saúde;
1.9.1

Indicar um GESTOR do Contrato, para atuar junto à CONTRATADA e fiscalizar a prestação

de serviços deste contrato;
1.9.2

Nomear a Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão, para atuar

no controle e acompanhamento da execução dos serviços realizados pela O.S;
XVI – METAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO

As metas estipuladas para acompanhamento do Contrato de Gestão a ser firmado serão divididas em
três tipos, conforme descritas abaixo. Tais metas serão melhores detalhadas

no MANUAL

DE

ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO, documento este que será fornecido pela gestão
municipal por intermédio da SEMUS à O.S. CONTRATADA.
1)

Metas de Produção

Para análise destas metas foram selecionados procedimentos do rol das atividades a serem
desenvolvidas para composição de metas de produção por linhas de serviços, conforme previsto no
Anexo V. No conjunto de procedimentos selecionados foram aplicados parâmetros, conforme diretrizes
das Áreas Técnicas envolvidas, para o cálculo da meta de produção com impacto financeiro.

1.1.

ACOMPANHAMENTO MENSAL: A produção assistencial deverá ser acompanhada

MENSALMENTE pelo Gestor do Contrato, considerando as atividades realizadas frente às metas
estabelecidas para cada linha de serviço e informada a SEMUS.
1.1.1.

Caso seja verificado que o não cumprimento da meta de produção assistencial foi devido a

não contratação do número de profissionais estabelecido na equipe, a SEMUS procederá ao desconto
somente referente à não manutenção da equipe mínima, não incidindo neste caso duplo desconto.
1.1.2.

Cabe ressaltar também que estas eventuais alterações a serem promovidas nas metas de

produção assistencial, nos recursos humanos e no Plano Orçamentário de Custeio deverão ser
necessariamente formalizadas por meio de Termo Aditivo.

XVII

– AVALIAÇÃO DO RESULTADO OBTIDO PELAS METAS
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A nota atribuída ao indicador (AÇÃO) será calculada pela relação percentual entre a meta pactuada
(Anexo V) e o resultado obtido no período de medição (Mensal), com observância de eventual
inexistência de demanda suficiente às vagas/especialidades indicados no mencionado anexo.

XVIII

RESULTADO OBTIDO DA META

CONCEITO

85% até 100%

A – MUITO BOM

70% até 84,99%

B – BOM

50% até 69,99%

C – REGULAR

< 50%

D – INSUFICIENTE

– SISTEMÁTICA DE LIBERAÇÃO DE PARCELAS

Os repasses dos valores a serem contratados terão as características e destinação, conforme definidas
no PROGRAMA DE TRABALHO.

XIX – SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE
ACOMPANHAMENTO
Para análise das metas contratuais, a O.S. deverá encaminhar mensalmente ao CONTRATANTE, até o
dia 10 (dez) de cada mês, os resultados alcançados pela O.S.
As Metas serão avaliadas por Unidades de Saúde, sendo a Meta de Equipe Mínima por unidade avaliada
mensalmente e as outras duas metas (Produção e Qualidade) avaliadas trimestralmente, avaliações estas
que serão consideradas para fins de desconto ou não no valor do repasse. Ressalte-se que todas estas
metas serão acompanhadas de forma mensal, diferenciando-se apenas as suas avaliações em mensal
e trimestral.

A Meta de Produção Assistencial a ser alcançada será de mínimo ≥70% (Setenta por cento). Essa meta
será avaliada mensalmente.

Ressalte-se que os descontos a serem realizados para a Meta de Produção, se for o caso, serão feitos
proporcionalmente descontando-se 10% (dez por cento) sobre a representatividade da linha de serviço
correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% (noventa e cinco por cento) do valor mensal
do custeio e não sobre o total do repasse da parcela contratualizada.
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XX - RELATÓRIOS COMPLEMENTARES A

SEREM ENCAMINHADOS À

CONTRATANTE MENSALMENTE

A CONTRATADA encaminhará à CONTRATANTE toda e qualquer informação solicitada, na
formatação e periodicidade por esta determinada.

As informações solicitadas referem-se aos aspectos abaixo relacionados:

•

Relatórios contábeis e financeiros;
•

Relatórios referentes aos Indicadores de Acompanhamento e Avaliação estabelecidos para a

unidade;
•

Outras, a serem definidas para cada tipo de unidade gerenciada: hospital, ambulatório ou

outros.

XXI

- SUPERVISÃO, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

A Supervisão, avaliação e acompanhamento dos serviços, executados pela contratada, serão realizados
pela Secretaria Municipal da Saúde, que acompanhará a execução do referido derivado deste termo.
Haverá um Gestor do Contrato, especialmente designado para esta atividade, responsável por emitir as
autorizações, receber e encaminhar os documentos e atividades técnicas, e autorizar os pagamentos
correspondentes.

Além do Gestor do Contrato haverá uma Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de
Gestão, constituída pela Secretária Municipal da Saúde, todos constituídos conforme os critérios
estabelecidos na legislação pertinente, cujas atribuições corresponderá à verificação trimestral do
desenvolvimento das atividades e retorno obtido pela O.S. com a aplicação dos recursos sob sua gestão,
elaborando relatório circunstanciado.
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A citada verificação se refere ao cumprimento das diretrizes e metas definidas para a CONTRATADA e
restringir-se-á aos resultados obtidos em sua execução, através dos indicadores de desempenho
estabelecidos, em confronto com as metas pactuadas, com a economicidade no desenvolvimento das
respectivas atividades, considerando ainda, a regularidade no repasse dos recursos à O.S., os quais
serão consolidados pela instância responsável da CONTRATANTE e encaminhados aos membros da
Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão em tempo hábil para a realização da
avaliação trimestral.

Os relatórios mencionados serão encaminhados a Secretária Municipal da Saúde para subsidiar a
decisão do Prefeito Municipal acerca da manutenção da qualificação da entidade como O.S. de Saúde.

A execução do presente Contrato de Gestão será acompanhada pela Auditoria do SUS, Conselho
Municipal de Saúde de Paço do Lumiar e Comissão da SEMUS designada para acompanhamento do
Contrato de Gestão.

Toda avaliação será atribuída uma nota ao indicador (AÇÃO) que será calculada pela relação percentual
entre o valor esperado e o valor obtido e deverá culminar na distribuição conceitual a seguir:
RESULTADO OBTIDO DA META

CONCEITO

85% até 100%

A – MUITO BOM

70% até 84,99%

B – BOM

50% até 69,99%

C – REGULAR

< 50%

D – INSUFICIENTE

Visando o acompanhamento e avaliação do CONTRATO DE GESTÃO o CONTRATADO deverá
encaminhar até o dia 10 de cada mês, a documentação informativa da produção assistencial e relatórios
financeiros do período imediatamente anterior.
A CONTRATANTE procederá ao acompanhamento mensal dos dados enviados pelo CONTRATADO
para que sejam efetuados os devidos pagamentos de recursos.
Mensalmente, a CONTRATANTE procederá à análise das quantidades de atividades assistenciais
realizadas pelo CONTRATADO, verificando e avaliando os desvios (para mais ou para menos) ocorridos
em relação às quantidades estabelecidas no CONTRATO DE GESTÃO.
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Da análise acima referida poderá resultar uma repactuação das quantidades de atividade assistencial ora
estabelecidas e seu correspondente reflexo econômico-financeiro, efetivada através de Termo Aditivo ao
CONTRATO DE GESTÃO, na forma e limites estabelecidos em lei.
Os Termos Aditivos que venham a ser firmados, sejam estes para adição ou supressão dos serviços
pactuados, serão estabelecidos na conformidade e nos limites do que dispõe a legislação que regula a
matéria.

XXII – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA TRANSIÇÃO
O prazo de vigência do Contrato de Gestão será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura,
podendo ser prorrogado em conformidade com os limites da lei, mediante justificativa do interesse
público.
Elaborador do Termo de Referência:
Cleonice Figueiredo de Assis
Técnica da saúde
Aprovado em 17/09/2019
_________________________
Soraya Silva Santana
Secretária Municipal de Saúde
Paço do Lumiar – MA
ANEXO II
RELAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
ITEM

UNIDADE – UBS/CS

1

UBS MAIOBA

2

UBS SAFIRA

ENDEREÇO
RUA SANTA EDWIGES, S/N, MAIOBA
RUA 20, QUADRA 21,S/N, RESIDENCIAL
SAFIRA

3

UBS MOJÓ

ESTRADA DO MOJÓ, S/N, MOJÓ

4

UBS SANTA RITA DE CÁSSIA

AV. DOS MARCENEIROS,S/N, CONJUNTO

5

UBS TAMBAÚ

6

CS MAIOBA

AVENIDA 02, S/N, TAMBAÚ
RUA DO FIO, S/N, PRAÇA ADALBERTO,

7

UBS MAIOBÃO

MAIOBA
AVENIDA 13, QUADRA 126, N°13, MAIOBÃO
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8

UBS ÍGUAIBA

PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO,

9

CS NOSSA SENHORA DA LUZ

S/N, IGUAIBA
RUA VICENTE MAIA, S/N, SEDE

10

CENTRO DE ESPECILIDADES

RUA VICENTE MAIA, S/N, SEDE

11

DA SEDE – CEDS
CS VILA SÃO PEDRO

RUA DO COLÉGIO, S/N, PAU DEITADO

12

UBS PIRÂMIDE

AVENIDA 02, S/N, PIRÂMIDE

13

CS SÃO JOSÉ

AVENIDA JUSCELINO RESENDE, S/N, VILA

14

CS ITAPERA /MOCAJUTUBA

SÃO JOSÉ
RUA PRINCIPAL, S/N, ITAPERA

15

UBS PINDOBA

RUA PRINCIPAL, N°140, PINDOBA

16

CS PARANÃ

AVENIDA 02, S/N, PARANÃ

17

CS CAFETEIRA

RUA DO COLÉGIO “PÃO DA VIDA”, CAFETEIRA

18

CS NOVO CANAÃ

RUA DO ROXINOL, S/N, CANAÃ

19

SAMU

AVENIDA 13, S/N, MAIOBÃO/CSU

20

POLO ACADEMIA DE

AVENIDA 13, S/N, MAIOBÃO

21

SAÚDE/MAIOBÃO
POLO ACADEMIA DE

AV. PRINCIPAL, S/N, ITAPERA

22

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

AVENIDA 13, S/N, MAIOBÃO/ CSU

23

CAPS

AVENIDA 14, N°08, MAIOBÃO

24

CENTRO DE ESPECILIDADES

AVENIDA 13, S/N, MAIOBÃO/ CSU

25

MÉDICAS
CEO

AVENIDA 12,S/N, MAIOBAO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020
ANEXO III
DAS CONSULTAS, DIMENSIONAMENTO DO RECURSOS HUMANOS

COMPONENTE 01: RECURSOS HUMANOS

ITEM DESCRIÇÃO
1
FATURISTA
TÉCNICO DE
2
ENFERMAGEM
TÉCNICO DE HIGIENE
3
DENTAL

CARGA
VALOR
CUSTO
HORARIA QUANTIDADE UNITÁRIO MENSAL
40
10
40
20
40
5

CUSTO
ANUAL
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4
5
6
9
10
11

TÉCNICO
OPERACIONAL

40

ENFERMEIRO
FISIOTERAPEUTA
TERAPEUTA
OCUPACIONAL
GERENTE DE
UNIDADE

40

ASSISTENTE SOCIAL

30

23
30
30

10
5
5

40
18
5

COMPONENTE 02: DAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS

ITEM QUANT DESCRI
ESPECIALIDADES
1
1100
CONS. CARDIOLOGIA
2
350
CONS. UROLOGIA
3

550

CONS. ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

350
550
1100
350
350
350
3800
1150
350
1100
350
350
350
350
1400

CONS.
CONS.
CONS.
CONS.
CONS.
CONS.
CONS.
CONS.
CONS.
CONS.
CONS.
CONS.
CONS.
CONS.
CONS.

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

REUMATOLOGIA
PSIQUIATRIA
GERIATRIA
ENDOCRINOLOGIA
NEUROLOGIA
PNEUMOLOGIA
MÉDICO CLÍNICO GERAL
PEDIATRA
DERMATOLOGISTA
GINECOLOGISTA
MÉDICO DO TRABALHO
NEUROPEDIATRA
ENDOSCOPISTA
INFECTOLOGISTA
CIRURGIÃO DENTISTA

VALOR DE MÉDIA ALCANÇADA MESES
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COMPONENTE 03: CUSTOS DIRETOS/INDIRETOS (GESTÃO DA CONVENENTE)

ITEM
Garantir

os

DESCRIÇÃO
custos com Tributos/Contribuições,

VALOR MENSAL

deslocamento, aluguel, insumos, remuneração da equipe
técnica da Convenente, assessorias e consultoria, outras
despesas, desde de que devidamente detalhado na Proposta
1

Financeira,
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020

ANEXO IV
SISTEMÁTICA DE LIBERAÇÃO DE PARCELAS

Os repasses dos valores a serem contratados terão as características e destinação,
conforme definidas no PROGRAMA DE TRABALHO e seu Cronograma de Desembolso.

MÊS

OBJETO

1º

CUSTEIO

2º

CUSTEIO

3º

CUSTEIO

4º

CUSTEIO

5º

CUSTEIO

6º

CUSTEIO

7º

CUSTEIO

8º

CUSTEIO

9º

CUSTEIO

10º

CUSTEIO

11º

CUSTEIO

12º

CUSTEIO

CONCEDENTE (R$)
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020
ANEXO V
MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE INDICADORES DE DESEMPENHO

UNIDADE DE MEDIDA: Procedimentos realizados pelos profissionais médicos/dentista.
PERIODICIDADE: Mensal.
ESCALA DE AVALIAÇÃO: 85% até 100% (MUITO BOM); 70% até 84,99% (BOM); 50% até
69,99% (REGULAR) e < 50% (INSUFICIENTE).

ITEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

QUANT
1100
350
550
350
550
1100
350
350
350
3800
1150
350
1100
350
350
350
350
1400

DESCRIÇÃO
CONSULTA
CONSULTA
CONSULTA
CONSULTA
CONSULTA
CONSULTA
CONSULTA
CONSULTA
CONSULTA
CONSULTA
CONSULTA
CONSULTA
CONSULTA
CONSULTA
CONSULTA
CONSULTA
CONSULTA
CONSULTA

ESPECIALIDADES
CARDIOLOGIA
UROLOGIA
ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA
REUMATOLOGIA
PSIQUIATRIA
GERIATRIA
ENDOCRINOLOGIA
NEUROLOGIA
PNEUMOLOGIA
MÉDICO CLÍNICO GERAL
PEDIATRA
DERMATOLOGISTA
GINECOLOGISTA
MÉDICO DO TRABALHO
NEUROPEDIATRA
ENDOSCOPISTA
INFECTOLOGISTA
CIRURGIÃO DENTISTA
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE ESCRITÓRIO EM PAÇO DO LUMIAR
(MODELO)

O (PROPONENTE), (qualificação), por meio de seu representante legal, DECLARA que,
acaso se consagre vencedora da presente CHAMADA PÚBLICA, que trata da SELEÇÃO DE
O.S. PARA GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DAS REDES
DE ATENÇÃO À SAÚDE MUNICIPAL – UNIDADES DE ATENÇÃO
PRIMÁRIA E MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, estabelecerá no âmbito territorial do
Município de PAÇO DO LUMIAR-MA, escritório com estrutura para a perfeita execução dos
serviços objeto do presente edital de Chamada Pública.

Paço do Luminar,

de

de 2020.

Nome e carimbo do representante legal
(Emitir em papel timbrado da O.S.)
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020
ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA
(MODELO)
Declaro que a [identificação da organização social – OS], CNPJ nº XXX está ciente e concorda
com as disposições previstas no Edital de Chamamento Público nº 001/2020 e em seus anexos, bem como
que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos
apresentados durante o processo de seleção.

Local-UF, ____ de ______________ de 20___.

(Nome e Cargo do Representante Legal da OS)
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020
ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO
ART. 27, INCISO V, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93

A Organização Social ........................................., inscrita no CNPJ nº................, por
intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a)..................................................., portador (a) da CI
nº.................... e do CPF nº ......................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei
8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis
anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz:

Local e data

Nome e assinatura do representante legal
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020
ANEXO IX

TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA,
PREVIDENCIÁRIA E DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO

À
Comissão Julgadora
Secretaria Municipal de Saúde de Paço do Lumiar-MA
Ref.: Chamamento Público n.º 001/2020
Prezados Senhores,

A Organização Social ........................................., inscrita no CNPJ nº................, com sede na
....................................................,

por

intermédio

de

seu

representante

legal

o

(a)

Sr(a)..................................................., portador (a) da CI nº.................... e do CPF nº .......................,
DECLARA, para fins de direito, caso seja declarada vencedora do chamamento público e celebrado o
respectivo Contrato de Gestão, que se compromete a observar a Legislação Trabalhista, Previdenciária
e de Saúde e Medicina do Trabalho, responsabilizando-se pela formalização e registro contratuais e pela
previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal
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HAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020
ANEXO X
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAR OU CELEBRAR
CONTRATOS E CONVÊNCIOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLIA (MODELO)
Declaro para os devidos fins, nos termos do art. 16, inciso III, alínea “d” do Decreto Estadual nº
31.398/2015, que a [identificação da organização social – OS, CNPJ nº] e seus dirigentes não incorrem
em quaisquer das vedações previstas na legislação. Nesse sentido, a citada entidade:

1.

Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no território

nacional;

2.

Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;

3.

Não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou

entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o contrato
de gestão, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau.

4.

Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de participação em licitação

e impedimento de contratar com a administração, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a administração pública, suspensão temporária da participação em chamamento público e
impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da
administração pública sancionadora e, por fim, declaração de inidoneidade para participar de
chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de
governo;

5.

Inexiste impedimento em contratar ou celebrar contratos e convênios com a Administração

Pública.

Local-UF, ____ de ______________ de 20___.

(Nome e Cargo do Representante Legal da OS)
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020
ANEXO XI
MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA
(MERAMENTE SUGESTIVO)

Local e data,
À Central de Licitações da Prefeitura de Paço do Lumiar – MA

Ref: Chamada Pública nº 001/2020

Objeto: CHAMADA PÚBLICA para a contratação de entidade de direito privado sem fins
lucrativos, com experiência na área de atuação de serviços de atenção à saúde, para
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DAS REDES DE
ATENÇÃO À SAÚDE MUNICIPAL – UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E MEDIA E ALTA
COMPLEXIDADE.

Organização:
CNPJ:
ENDEREÇO:
FONE:
FAX:
EMAIL:
PESSOA PARA CONTATO:
COMPONENTE 01: RECURSOS HUMANOS

ITEM DESCRIÇÃO
1
FATURISTA
TÉCNICO DE
2
ENFERMAGEM
TÉCNICO DE HIGIENE
3
DENTAL

CARGA
VALOR
CUSTO
HORARIA QUANTIDADE UNITÁRIO MENSAL
40
10
40
20
40
5

CUSTO
ANUAL
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4
5
6
9
10
11

TÉCNICO
OPERACIONAL

40

ENFERMEIRO
FISIOTERAPEUTA
TERAPEUTA
OCUPACIONAL
GERENTE DE
UNIDADE

40

ASSISTENTE SOCIAL

30

23
30
30

10
5
5

40
18
5

COMPONENTE 02: DAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS

ITEN QUANT DESCRIÇÃO
ESPECIALIDADES
1
1100
CONSULTA CARDIOLOGIA
CONSULTA UROLOGIA
2
350
CONSULTA ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA
3
550
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

350
550
1100
350
350
350
3800
1150
350
1100
350
350
350
350
1400

CONSULTA
CONSULTA
CONSULTA
CONSULTA
CONSULTA
CONSULTA
CONSULTA
CONSULTA
CONSULTA
CONSULTA
CONSULTA
CONSULTA
CONSULTA
CONSULTA
CONSULTA

VALOR
UNIT.

VALOR TOTAL

REUMATOLOGIA
PSIQUIATRIA
GERIATRIA
ENDOCRINOLOGIA
NEUROLOGIA
PNEUMOLOGIA
MÉDICO CLÍNICO GERAL
PEDIATRA
DERMATOLOGISTA
GINECOLOGISTA
MÉDICO DO TRABALHO
NEUROPEDIATRA
ENDOSCOPISTA
INFECTOLOGISTA
CIRURGIÃO DENTISTA

VALOR DE MÉDIA ALCANÇADA MÊS
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COMPONENTE 03: CUSTOS DIRETOS/INDIRETOS (GESTÃO DA CONVENENTE)

ITEM
Garantir

os

DESCRIÇÃO
custos com Tributos/Contribuições,

VALOR MENSAL

deslocamento, aluguel, insumos, remuneração da equipe
técnica da Convenente, assessorias e consultoria, outras
despesas, desde de que devidamente detalhado na Proposta
1

Financeira,

QUADRO RESUMO
VALOR MÁXIMO VALOR MÁXIMO

COMPONENT
E
1
2

DESCRIÇÃO

MENSAL

GLOBAL

CONSULTAS ESPECIALIZADAS
RECURSOS HUMANOS
CUSTOS

3

DIRETOS/INDIRETOS

(GESTÃO

DA CONVENENTE)
O Valor global para execução dos serviços objeto da presente Chamada Pública é de: R$ (
), valor máximo anual para gerenciamento e execução das atividades e
serviços das redes de atenção à saúde municipal – unidades de atenção primária e media e
alta complexidade, previstas no edital.
Prazo de validade da Proposta: 180 (cento e oitenta) dias.

Assinatura do Representante Legal
Nome:
Cargo:
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020
ANEXO XII
MINUTA DO CONTRATO DE GESTÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº /2020.
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2020.
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2020, QUE ENTRE
SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE
DE PAÇO DO LUMIAR -MA E
XXXXXXXXXXX (O.S).
O MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR - MA, por intermédio da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, situada na Avenida 13, S/N, CSU – Maiobão – Paço do Lumiar-MA –
CEP: 65.130-000 inscrita no CNPJ N° 18.685.973/0001-77neste ato representada pela
Secretária Municipal de Saúde, Sra. Soraya Silva Santana, brasileira, residente e domiciliado
nesta cidade, portador da Cédula de Identidade nº 0000000 e do CPF nº 000000000000,
doravante denominada Administração Pública e o XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no
CNPJ sob o nº 000000000000000000, com sede na XXXXXXXXXXXXXXXX, doravante
denominada Organização Social, representada por seu presidente dirigente, Sr.
XXXXXXXXXXXX, portador do RG nº 000000000000 e inscrita no CPF nº 00000000, residente
e domiciliada na XXXXXXXXXXXXXXXX, resolvem celebrar o presente contrato de gestão, sob
o nº 001/2020, regendo-se pelo disposto na Lei Municipal nº 719/2017, com aplicação
subsidiária da Lei federal 8.666/96 e pelos demais normativos aplicáveis, consoante o
Processo Administrativo nº 5892/2019 e mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DESCRIÇÃO DO OBJETO PACTUADO
1.1.
O presente contrato de gestão, decorrente do Chamamento Público nº 002/2020, tem
por objeto gerenciamento e execução, pelo CONTRATADO, das atividades e serviços das
Redes de Atenção à Saúde Municipal – Unidades de Atenção Primária e Especializada e de
média e alta complexidades, conforme detalhado no Plano de Trabalho, quais sejam:
UNIDADE – UBS/CS

ENDEREÇO

UBS MAIOBA

RUA SANTA EDWIGES, S/N, MAIOBA

UBS SAFIRA

RUA 20, QUADRA 21,S/N, RESIDENCIAL

UBS MOJÓ
UBS SANTA RITA DE CÁSSIA

ESTRADA DO MOJÓ, S/N, MOJÓ
AV. DOS MARCENEIROS,S/N, CONJUNTO

UBS TAMBAÚ

AVENIDA 02, S/N, TAMBAÚ

CS MAIOBA

RUA DO FIO, S/N, PRAÇA ADALBERTO,

UBS MAIOBÃO

AVENIDA 13, QUADRA 126, N°13, MAIOBÃO
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UBS ÍGUAIBA

PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO,

CS NOSSA SENHORA DA LUZ

RUA VICENTE MAIA, S/N, SEDE

CENTRO DE ESPECILIDADES DA

RUA VICENTE MAIA, S/N, SEDE

CS VILA SÃO PEDRO

RUA DO COLÉGIO, S/N, PAU DEITADO

UBS PIRÂMIDE

AVENIDA 02, S/N, PIRÂMIDE

CS SÃO JOSÉ

AVENIDA JUSCELINO RESENDE, S/N, VILA

CS ITAPERA /MOCAJUTUBA

RUA PRINCIPAL, S/N, ITAPERA

UBS PINDOBA

RUA PRINCIPAL, N°140, PINDOBA

CS PARANÃ

AVENIDA 02, S/N, PARANÃ

CS CAFETEIRA

RUA DO COLÉGIO “PÃO DA VIDA”, CAFETEIRA

CS NOVO CANAÃ

RUA DO ROXINOL, S/N, CANAÃ

SAMU

AVENIDA 13, S/N, MAIOBÃO/CSU

POLO ACADEMIA DE

AVENIDA 13, S/N, MAIOBÃO

POLO ACADEMIA DE

AV. PRINCIPAL, S/N, ITAPERA

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

AVENIDA 13, S/N, MAIOBÃO/ CSU

CAPS

AVENIDA 14, N°08, MAIOBÃO

CENTRO DE ESPECILIDADES

AVENIDA 13, S/N, MAIOBÃO/ CSU

CEO

AVENIDA 12,S/N, MAIOBAO

PARÁGRAFO PRIMEIRO. É vedada a execução de atividades que tenham por objeto,
envolvam ou incluam, direta ou indiretamente a delegação das funções de regulação, de
fiscalização, do exercício do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas do Estado.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Integram o presente termo, independentemente de transcrição:
a.

Edital de Chamamento Público nº 001/2020;

b.

Proposta da OS;

c. Plano de trabalho aprovado, o qual constituirá o anexo I deste termo, bem como, toda
documentação técnica que dele resulte.
PARÁGRAFO TERCEIRO. Eventuais ajustes realizados durante a execução do objeto
integrarão o Plano de Trabalho, desde que não haja alteração do objeto e sejam submetidos e
aprovados previamente pela autoridade competente da Secretaria Municipal de Saúde de Paço
do Lumiar - MA.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES
2.1.

São obrigações dos Partícipes:
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I. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:
a.
Registrar nas plataformas eletrônicas atualmente existentes, naquilo que for compatível,
os atos de celebração, alteração, liberação de recursos, acompanhamento e fiscalização da
execução e a prestação de contas do presente contrato de gestão;
b.
Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação do contrato e o submeter à
comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente da
obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização social;
c.
Realizar, sempre que possível, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de
trabalho e utilizar os resultados como subsídio na avaliação do contrato celebrado e do
cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e
atividades definidas.
d.
Liberar os recursos em obediência ao cronograma de desembolso, que guardará
consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto do contrato de gestão, no
qual as consultas serão pagos por seus agendamentos;
e.
Promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto do contrato,
podendo valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com
órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos;
f.
Na hipótese de o gestor do contrato deixar de ser agente público ou ser lotado em outro
órgão ou entidade, o Secretário Municipal de Saúde deverá designar novo gestor, assumindo,
enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas
responsabilidades;
g.
Viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;
h.
Manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das contratações celebradas, em
ordem alfabética, pelo nome da organização social e dos respectivos planos de trabalho, até
cento e oitenta dias após o respectivo encerramento;
i.
Divulgar pela internet os meios para representação sobre a aplicação irregular dos
recursos envolvidos no contrato;
j.
Analisar e, se for o caso, aprovar proposta de alteração do Plano de Trabalho;
k.
Analisar a prestação de contas relativa a este contrato de gestão, emitindo parecer
conclusivo sobre sua aprovação ou não;
l.
Notificar a Organização social quando não apresentada a prestação de contas dos
recursos aplicados ou constatada a má aplicação dos recursos públicos.
II.

– DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:

a.
Manter escrituração contábil regular;
b.
Executar fielmente o objeto pactuado, de acordo com o Plano de Trabalho;
c.
Indicar ao menos 1 (um) dirigente que se responsabilizará, de forma solidária, pela
execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas no contrato;
d.
Executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no
contrato de gestão, inclusive os serviços eventualmente contratados, observando a qualidade,
quantidade, prazos e custos definidos no Plano de Trabalho;
e.
Divulgar, em seu sítio na internet, caso mantenha, e em locais visíveis de suas sedes
sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações, todas as parcerias celebradas com
o poder público;
f.
Manter e movimentar os recursos na conta bancária específica e exclusiva aberta para
esta parceria em instituição financeira pública indicada pela Secretaria Municipal de Saúde;
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g.
Aplicar no objeto do contrato os rendimentos de ativos financeiros, observadas as
mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos;
h.
Não realizar pagamento antecipado com recursos do contrato;
i.
Disponibilizar o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno
e do Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos e às informações
relacionadas ao Contrato de gestão, bem como aos locais de execução do respectivo objeto;
j.
Permitir livre acesso dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, repassadora dos
recursos públicos, bem como dos órgãos de controle, aos documentos e registros contábeis da
empresa contratada, salvo quando o contrato obedecer às normas uniformes para todo e
qualquer contratante quando celebrar contrato com fornecedor de bens ou serviços com a
finalidade de executar o objeto do instrumento;
k.
Responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos
recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;
l.
Responsabilizar-se exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no contrato de
gestão, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a
inadimplência da organização social em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes
sobre o objeto do contrato ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;
m.
Manter em seu arquivo os documentos originais relativos à execução do contrato, pelo
prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas ou do
decurso para a apresentação da prestação de contas;
n.
Disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede,
consulta ao extrato deste contrato de gestão, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade e o
detalhamento da aplicação dos recursos;
o.
Assegurar e destacar, obrigatoriamente, a participação da Secretaria Municipal de
Saúde em toda e qualquer ação, promocional ou não, relacionada com a execução do objeto
descrito neste contrato de gestão, obedecido o modelo- padrão estabelecido pela entidade;
p.
Ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciência aos
órgãos de controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa,
cientificar o Ministério Público;
q.
Garantir a manutenção da capacidade técnica e operacional necessária ao bom
desempenho das atividades;
r.
Conceder, neste ato, a Secretaria Municipal de Saúde, sem ônus, os direitos
patrimoniais do objeto do presente contrato de gestão, que poderá utilizá-los, no todo ou em
parte, para fins de divulgação e composição de banco de dados para pesquisa e/ou utilizar em
suas ações de difusão todo e qualquer material decorrente desse Projeto.
III.

- DO GESTOR DO CONTRATO:

a.
Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b.
Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam
comprometer as atividades ou metas do contrato e de indícios de irregularidades na gestão dos
recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas
detectados;
c.
Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas;
d.
Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de
monitoramento e avaliação.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: Considera-se gestor o agente público responsável pela gestão de
parceria celebrada por meio de Contrato de Gestão, designado por ato publicado em meio
oficial de comunicação, com poderes de controle e fiscalização.
PARÁGRAFO SEGUNDO. É vedada, na execução do presente Contrato de Gestão, a
participação como gestor do contrato ou como membro da comissão de monitoramento e
avaliação pessoa que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com, ao
menos, 1 (uma) das organizações da sociedade civil partícipes, hipótese na qual deverá ser
designado gestor ou membro substituto que possua qualificação técnica equivalente à do
substituído.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
3.1.
Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Contrato de Gestão, neste ato
fixados em R$ XXXXXXXXXX(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) mês, serão alocados de acordo
com o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, conforme a seguinte
classificação orçamentária:
R$ XXXXXX (XXXXX) relativos ao presente exercício, correrão à conta da dotação alocada no
orçamento, vinculada a seguinte dotação orçamentária:
Unidade: 020226 – Fundo Municipal de Saúde - FMS
Funcional: 10.122.0112.2023.0000 – Manutenção e funcionamento dos serviços de
Saúde do FUS
Categoria Econômica: 3.3.50.53 – Subvenções Sociais
Unidade: 020226 – Fundo Municipal de Saúde - FMS
Funcional: 10.301.0165.2033.0000 – Manutenção das atividades de Atenção Básica
Categoria Econômica: 3.3.50.53 – Subvenções Sociais
Unidade: 020226 – Fundo Municipal de Saúde - FMS
Funcional: 10.302.0112.2144.0000 – Manutenção das atividades de Média e Alta
Complexidade
Categoria Econômica: 3.3.50.53 – Subvenções Sociais
CLÁUSULA QUARTA- DA CONTRAPARTIDA
4.1.

Não será exigida qualquer contrapartida da organização social.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
5.1.
Este Contrato de Gestão terá vigência de 12 (doze) meses, conforme plano de trabalho,
contados a partir da publicação do respectivo extrato na imprensa oficial.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. A vigência do Contrato de Gestão poderá ser alterada mediante
solicitação da organização social, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à
administração pública em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do prazo de encerramento do
contrato inicialmente prevista.
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PARÁGRAFO SEGUNDO. A prorrogação de ofício da vigência do Contrato de Gestão deve
ser feita pela Secretaria Municipal de Saúde quando ela der causa a atraso na liberação de
recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado.
CLÁUSULA SEXTA - DA LIBERAÇÃO E DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS
17.1. Após a emissão da ordem de serviço para a organização social será paga a primeira
parcela integral do contrato de gestão, objetivando a implantação, estruturação e contratação
dos profissionais via CLT, as demais em estrita conformidade com o cronograma de
desembolso constante do Plano de Trabalho aprovado, que guardará consonância com as
metas desta parceria e coma prestação de contas mensal.
PARÁGRADO PRIMEIRO. Toda a movimentação de recursos no âmbito do contrato será
realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à
obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Os recursos serão automaticamente aplicados em caderneta de
poupança, fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto
lastreada em títulos da dívida pública, enquanto não empregados na sua finalidade.
PARÁGRAFO TERCEIRO. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta
bancária, através de transferência eletrônica, sujeita à identificação do beneficiário final, de
titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços.
PARÁGRAFO QUARTO. Os recursos recebidos em decorrência do contrato serão depositados
em conta corrente específica isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública
determinada pela administração pública.
PARÁGRAFO QUINTO. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto do
contrato, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os
recursos transferidos.
PARAGRÁFO SEXTO. Os recursos depositados em conta corrente específica e não utilizados
no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias ensejarão a rescisão do Contrato de
Gestão.
PARÁGRAFO SÉTIMO. O disposto no parágrafo anterior poderá ser excepcionado quando
houver execução parcial do objeto, desde que previamente justificado pelo gestor do contrato
e autorizado pelo Secretário Municipal de Saúde.
PARÁGRAFO OITAVO. O atraso injustificado no cumprimento de metas pactuadas no plano
de trabalho configura inadimplemento de obrigação estabelecida no Contrato de Gestão.
PARÁGRAFO NONO. Os recursos do contrato geridos pelas organizações da sociedade civil
estão vinculados ao plano de trabalho e não caracterizam receita própria e nem pagamento por
prestação de serviços e devem ser alocados nos seus registros contábeis conforme Normas
Brasileiras de Contabilidade.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS
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O presente Contrato de Gestão deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com
as cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada um pelas consequências
de sua inexecução total ou parcial.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. As compras e contratações de bens e serviços pela organização
social com recursos transferidos pela Secretaria Municipal de Saúde adotarão métodos
usualmente utilizados no setor privado.
PARÁGRAFO SEGUNDO. É vedado à organização social, sob pena de rescisão do Contrato
de Gestão:
I.

Utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto do contrato;

II.
Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à
parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.
PARÁGRAFO TERCEIRO. Poderão ser pagas com recursos vinculados à parceria:
I.

Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho;

II.
Diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação, nos casos em que a
execução do objeto deste termo assim o exigir;
III.
Custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação
ao valor total do contrato;
IV.
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do
objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos
referidos equipamentos e materiais.
PARÁGRAFO QUARTO. Em casos excepcionais, desde que fique demonstrada no plano de
trabalho a impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica, será admitida
a realização de pagamentos em espécie, após saque à conta bancária específica do contrato
mediante mecanismo que permita a identificação pelo banco.
PARÁGRAFO QUINTO. A possibilidade de pagamento em espécie, devidamente justificada
pela organização social no plano de trabalho, poderá estar relacionada, dentre outros motivos,
com:
I.
II.
III.

O objeto do contrato;
A região onde se desenvolverão as ações do contrato;
A natureza dos serviços a serem prestados na execução do contrato.

PARÁGRAFO SEXTO. Os pagamentos em espécie estarão restritos ao limite de R$ 1.800,00
(um mil e oitocentos reais) por fornecedor ou prestador de serviço, levando em consideração
toda a duração do contrato.
PARÁGRAFO SÉTIMO. A organização social deverá verificar a compatibilidade entre o valor
previsto para a realização da despesa, aprovado no plano de trabalho, e o valor efetivo da
compra ou contratação.
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PARÁGRAFO OITAVO. Nos casos em que o valor efetivo da compra ou contratação for
superior ao previsto no plano de trabalho, a organização social assegurará a compatibilidade
do valor efetivo com os novos preços praticados no mercado, inclusive para fins de elaboração
de relatório de execução financeira.
PARÁGRAFO NONO. As organizações da sociedade civil deverão obter de seus fornecedores
e prestadores de serviços notas, comprovantes fiscais ou recibos, com data, valor, nome e
número de inscrição no CNPJ da organização e do CNPJ ou CPF do fornecedor ou prestador
de serviços, para fins de comprovação da despesa.
PARÁGRAFO DÉCIMO. A organização social somente poderá pagar despesa em data
posterior ao término da execução do Contrato de Gestão quando o fato gerador da despesa
tiver ocorrido durante sua vigência.
CLÁUSULA OITAVA – DAS DESPESAS COM A EQUIPE DIRETAMENTE ENCARREGADA
DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO
8.1.

Poderão ser pagas com recursos vinculados à parceria, as despesas com:

I.
Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de
pessoal próprio da organização social, durante a vigência do contrato, compreendendo as
despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e
demais encargos sociais e trabalhistas, DESDE QUE:
a.
Estejam previstos no plano de trabalho e sejam proporcionais ao tempo efetivamente
dedicado à parceria; e
b.
Sejam compatíveis com o valor de mercado e observem os acordos e as convenções
coletivas de trabalho e, em seu valor bruto e individual, o teto da remuneração do Poder
Executivo Municipal.
II.
Diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a
execução do objeto do contrato assim o exigir, para a equipe de trabalho e para os prestadores
de serviço voluntário.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Considera-se equipe de trabalho o pessoal necessário à execução
do objeto do contrato, que poderá incluir pessoas pertencentes ao quadro da organização social
ou que vierem a ser contratadas, inclusive os dirigentes, desde que exerçam ação prevista no
plano de trabalho aprovado, nos termos da legislação cível e trabalhista.
PARÁGRAFO SEGUNDO. É vedado à Administração Pública Municipal praticar atos de
ingerência na seleção e na contratação de pessoal pela organização social ou que direcionem
o recrutamento de pessoas para trabalhar ou prestar serviços na referida organização.
PARÁGRAFO TERCEIRO. A inadimplência da administração pública não transfere à
organização social a responsabilidade pelo pagamento de obrigações vinculadas à parceria
com recursos próprios.
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PARÁGRAFO QUARTO. A inadimplência da organização social em decorrência de atrasos na
liberação de repasses relacionados à parceria não poderá acarretar restrições à liberação de
parcelas subsequentes.
PARÁGRAFO QUINTO. O pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização
social com recursos do contrato não gera vínculo trabalhista com o poder público.
PARÁGRAFO SEXTO. Nos casos em que a remuneração for paga proporcionalmente com
recursos do contrato, a organização social deverá apresentar a memória de cálculo do rateio
da despesa para fins de prestação de contas, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes
de recurso no custeio de uma mesma parcela da despesa inclusive oriundas de outras
parcerias.
PARÁGRAFO SÉTIMO. O pagamento das verbas rescisórias ainda que após o término da
execução do contrato, será proporcional ao período de atuação do profissional na execução
das metas previstas no plano de trabalho.
PARÁGRAFO OITAVO. A organização social deverá dar ampla transparência, aos valores
pagos, de maneira individualizada, a título de remuneração de sua equipe de trabalho vinculada
à execução do objeto e com recursos do contrato, juntamente à divulgação dos cargos e
valores.
CLÁUSULA NONA - DOS CUSTOS INDIRETOS:
9.1.
O plano de trabalho poderá incluir o pagamento de custos indiretos necessários à
execução do objeto, entre outras despesas, aquelas com internet, transporte, aluguel, telefone,
consumo de água e energia e remuneração de serviços contábeis e de assessoria jurídica.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os custos indiretos proporcionais podem incluir despesas nos
termos do caput, sempre com base no objeto do plano de trabalho pactuado com a
administração pública.
PARÁGRAFO SEGUNDO. A previsão de custos indiretos no plano de trabalho implicará em
análise motivada, quanto à vantajosidade da celebração deste termo para o Estado, tendo em
vista a relação custo-benefício e a possibilidade de execução direta da política pública.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO
10.1. A Secretaria Municipal de saúde poderá autorizar ou propor a alteração deste Contrato
de Gestão ou do plano de trabalho, após, respectivamente, solicitação fundamentada da
organização social ou sua anuência, desde que não haja alteração do objeto.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. A alteração do contrato dar-se-á da seguinte forma:
I.

Por termo aditivo para:

a.
b.
c.
d.

Ampliação de até 25% (vinte e cinco por cento);
Redução do valor global, sem limitação de montante;
Prorrogação da vigência do Contrato de Gestão;
Alteração da destinação dos bens remanescentes.
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II.

Por certidão de apostilamento para:

a.
Utilização dos rendimentos de aplicações financeiras ou de saldos porventura existentes
antes do término da execução do contrato;
b.
Ajustes da execução do objeto do contrato no plano de trabalho;
c.
Remanejamento de recursos sem alteração do valor global.
PARÁGRAFO SEGUNDO. A parceria poderá ser alterada por certidão de apostilamento,
independentemente de anuência da organização social, sem prejuízos das alterações
prevista no parágrafo anterior, para:
I.Prorrogação da vigência, antes de seu término, quando a Secretaria Municipal de Saúde
tiver dado causa ao atraso na liberação de recursos financeiros, ficando a prorrogação
limitada ao exato período do atraso verificado;
II.

Indicação dos créditos orçamentários de exercícios futuros.

PARÁGRAFO TERCEIRO. O prazo manifestação sobre a solicitação de alteração será de 30
(trinta) dias, contados da data de sua apresentação, ficando o prazo suspenso quando forem
solicitados esclarecimentos à organização social.
PARÁGRAFO QUARTO. No caso de término da execução da parceira antes da manifestação
sobre a solicitação de alteração da destinação dos bens remanescentes, a custódia dos bens
permanecerá sob a responsabilidade da organização social até a decisão do pedido.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA
FISCALIZAÇÃO
10.1. A Secretaria Municipal de Saúde promoverá o monitoramento e a avaliação do
cumprimento do objeto do contrato, por meio de Comissão de Monitoramento e Avaliação.
PARÁGRAFO ÚNICO. A Comissão de monitoramento e avaliação é a instância administrativa
colegiada responsável pelo monitoramento do conjunto de parcerias, pela proposta de
aprimoramento dos procedimentos, pela padronização de objetos, custos e indicadores e pela
produção de entendimentos voltados à priorização do controle de resultados, sendo de sua
competência a avaliação e a homologação dos relatórios técnicos de monitoramento e
avaliação.
PARÁGRAFO SEGUNDO. A comissão será composta de no mínimo 03 (três) servidores
designados em Portaria específica, sendo pelo menos 1 (um) servidor ocupante de cargo
efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da Administração.
PARÁGRAFO TERCEIRO. Na composição da comissão de monitoramento e avaliação
poderão ser designados membros suplentes para a substituição dos titulares nas ausências e
impedimentos, devendo ser observado, em qualquer caso, que pelo menos um servidor seja
ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da Administração
Pública Municipal.
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PARÁGRAFO QUARTO. Para subsidiar seus trabalhos, a comissão julgadora poderá solicitar
assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado, delegar
competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de
aplicação dos recursos.
PARÁGRAFO QUINTO. A comissão de monitoramento e avaliação se reunirá periodicamente
a fim de avaliar a execução das parcerias por meio da análise das ações previstas.
PARÁGRAFO SEXTO. O membro da comissão de monitoramento e avaliação deverá se
declarar impedido quando verificar que tenha participado, nos últimos 5 (cinco) anos, como
associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado da organização social monitorada
e avaliada ou que tenha participado da comissão julgadora do contrato.
PARÁGRAFO SÉTIMO. Também deverá se declarar impedido o membro da comissão de
monitoramento e avaliação quando verificar possível confronto entre interesses públicos e
privados que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o
desempenho da função pública, devendo o fato ser manifestado por escrito à autoridade
competente para a designação da comissão de avaliação e monitoramento.
PARÁGRAFO OITAVO. Quando verificado o impedimento, o membro impedido deverá ser
imediatamente substituído a fim de viabilizar a continuidade do processo de monitoramento e
avaliação.
PARÁGRAFO NONO. As ações de monitoramento e avaliação terão caráter preventivo e
saneador, objetivando a gestão adequada e regular das parcerias, e contemplarão a análise
das informações acerca do processamento do contrato, incluída a possibilidade de consulta às
movimentações da conta bancária específica do contrato, além da verificação, análise e
manifestação sobre eventuais denúncias existentes relacionadas à parceria.
PARÁGRAFO DÉCIMO. A Secretaria Municipal de Saúde emitirá relatório técnico de
monitoramento e avaliação de parceria celebrada mediante Contrato de Gestão e o submeterá
à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente
da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização social.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO. O relatório técnico de monitoramento e avaliação do
contrato, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:
I.
Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
II.
Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício
social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores
estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
III.
Valores efetivamente transferidos pela administração pública;
IV.
Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização
social na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados
estabelecidos neste Contrato de Gestão;
V.
Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito
da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em
decorrência dessas auditorias.
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PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada
pelos conselhos de políticas públicas das áreas correspondentes de atuação existentes em
cada esfera de governo.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO. Na hipótese de inexecução por culpa da organização
social, a administração pública poderá, por ato próprio e independentemente de autorização
judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:
I.
Retomar os bens públicos em poder da organização social parceira, qualquer que tenha
sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;
II.Assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto previsto no plano de trabalho,
no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na
prestação de contas o que foi executado pela organização social até o momento em que a
administração assumiu essas responsabilidades.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO. A Secretaria Municipal de Saúde realizará visita técnica
in loco para subsidiar o monitoramento do contrato, visando a verificação do cumprimento do
objeto do contrato e do alcance das metas.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO. A Secretaria notificará previamente a organização social,
no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis anteriores à realização da visita técnica in loco.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO. Sempre que houver visita técnica in loco, o resultado será
circunstanciado em relatório de visita técnica in loco, que será enviado à organização social
para conhecimento, esclarecimentos e providências e poderá ensejar a revisão do relatório, a
critério da Secretaria.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO. A visita técnica in loco não se confunde com as ações de
fiscalização e auditoria realizadas pela Secretaria de Saúde, pelos órgãos de controle interno
e externo.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO. A Secretaria de Saúde realizará, pesquisa de satisfação
que por base critérios objetivos de apuração da satisfação dos beneficiários e da possibilidade
de melhorias das ações desenvolvidas pela organização social, visando a contribuir com o
cumprimento dos objetivos pactuados e com a reorientação e o ajuste das metas e das ações
definidas.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO. A pesquisa de satisfação poderá ser realizada diretamente
pela Secretaria Municipal de Saúde, com metodologia presencial ou à distância, com apoio de
terceiros, por delegação de competência ou por meio de parcerias com órgãos ou entidades
aptas a auxiliar na realização da pesquisa.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO. Na hipótese de realização da pesquisa de satisfação, a
organização social poderá opinar sobre o conteúdo do questionário que será aplicado.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO. Sempre que houver pesquisa de satisfação, a
sistematização será circunstanciada em documento que será enviado à organização social para
conhecimento, esclarecimentos e eventuais providências.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA
FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS
11.1.
acompanhamento, avaliação e fiscalização da execução do contrato consiste na
verificação da conformidade dos aspectos técnico-assistenciais, bem como da análise dos
resultados físicos alcançados, garantindo a adoção das providências necessárias ao fiel
cumprimento das cláusulas contratuais, zelando pela garantia do interesse público, nos exatos
termos da Portaria XXX nº XXX, de XX de XX de XXXX.
PARÁGRAFO PRIMEIRO A Secretaria designará Comissão de Acompanhamento, Avaliação
e Fiscalização e terão por função verificar a execução e o fiel cumprimento dos Contratos de
Gestão, auxiliando no gerenciamento das Unidades de Saúde do município, conforme as
atribuições estabelecidas na Portaria nº XX, de XX de XXX de XXX.
PARÁGRAFO SEGUNDO A CONTRATADA deverá executar os serviços previstos no termo
de referência, observando as metas estabelecidas, sob pena de glosa, nos moldes
determinados na Portaria nº XXX, de XX de XXXX de XXXX.
PARÁGRAFO TERCEIRO A CONTRATADA deverá Prestar Contas Financeira junto à
Comissão de Contas, devendo encaminhar até o dia 28 de cada mês subsequente ao mês de
referência, Relatório de Prestação de Contas acompanhado da respectiva documentação que
comprove a realização das despesas do Contrato de Gestão ficando prorrogado para o próximo
dia útil, no caso de final de semana ou feriado.
PARÁGRAFO QUARTO A prestação de contas financeira, implica na planilha de custos com
cópias da folha de pagamento e das notas fiscais e comprovantes de pagamento destas
(transferências eletrônica e extrato bancário), referentes aos serviços prestados e de aquisição
de insumos, bem como, a cópia das guias de recolhimento dos tributos com seus respectivos
comprovantes. A não apresentação da prestação de contas dentro do prazo estabelecido e não
aprovação da Prestação de Contas no valor integral, ocasionará a suspensão do pagamento
do mês subsequente. Podendo ser pago apenas os valores relativos a folha de pessoal e
serviços médicos, se for o caso.
PARÁGRAFO QUINTO As decisões e providências que ultrapassarem a competência da
referida Comissão deverão ser solicitadas à autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção
das medidas necessárias.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESTITUIÇÃO DE RECURSOS
12.1. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do contrato, os saldos
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações
financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de 30
(trinta) dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável,
providenciada pela autoridade competente da administração pública.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após
exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a organização social poderá solicitar
autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações
compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho,
conforme o objeto descrito neste Contrato de Gestão e a área de atuação da organização, cuja
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mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha
havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos.
PARÁGRAFO SEGUNDO. A inobservância ao disposto nesta Cláusula enseja a instauração
de Tomada de Contas Especial.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DOS BENS REMANESCENTES
13.1. Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza
permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à
consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. A definição da titularidade dos bens remanescentes adquiridos,
produzidos ou transformados com recursos repassados pela Secretaria Municipal de Saúde
após o fim do contrato, poderá determinar a titularidade:
I - Para o órgão ou a entidade pública estadual, quando necessários para assegurar a
continuidade do objeto pactuado, seja por meio da celebração de nova parceria, seja pela
execução direta do objeto pela Administração Pública Municipal; ou
II - Para a organização social, quando os bens forem úteis à continuidade da execução de
ações de interesse social pela organização.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Na hipótese do inciso I do parágrafo anterior, a organização social
deverá, a partir da data da apresentação da prestação de contas final, disponibilizar os bens
para a Administração Pública Municipal, que deverá retirá-los, no prazo de até 90 (noventa)
dias, após o qual a organização social não mais será responsável pelos bens.
PARÁGRAFO TERCEIRO. A determinação da titularidade dos bens remanescentes para a
Secretaria formaliza a promessa de transferência da propriedade.
PARÁGRAFO TERCEIRO. Na hipótese do inciso II do parágrafo primeiro, a definição da
titularidade dos bens remanescentes poderá prever que a organização social possa realizar
doação a terceiros, inclusive beneficiários da política pública objeto do contrato, desde que
demonstrada sua utilidade para realização ou continuidade de ações de interesse social.
PARÁGRADO QUARTO. Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos
poderão, a critério do administrador público, ser doados quando, após a consecução do objeto,
não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado, observado o
disposto neste termo e na legislação vigente.
PARÁGRAFO QUINTO. Na hipótese do inciso II do parágrafo primeiro, caso a prestação de
contas final seja rejeitada, a titularidade dos bens remanescentes permanecerá com a
organização social, observados os seguintes procedimentos:
I.Não será exigido ressarcimento do valor relativo ao bem adquirido quando a motivação da
rejeição não estiver relacionada ao seu uso ou aquisição; ou
II.
O valor pelo qual o bem remanescente foi adquirido deverá ser computado no cálculo
do dano ao erário a ser ressarcido, quando a motivação da rejeição estiver relacionada ao seu
uso ou aquisição.
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PARÁGRAFO SEXTO. Na hipótese de dissolução da organização social durante a vigência do
contrato:
I.Os bens remanescentes deverão ser retirados pela Administração Pública Municipal, no prazo
de até 90 (noventa) dias, contado da data de notificação da dissolução, quando a cláusula de
que trata o caput determinar a titularidade disposta no inciso I do caput; ou
II.
O valor pelo qual os bens remanescentes foram adquiridos deverá ser computado no
cálculo do valor a ser ressarcido, quando a cláusula de que trata o caput determinar a
titularidade disposta no inciso II do caput.
PARÁGRAFO SÉTIMO. Os bens remanescentes serão gravados com cláusula de
inalienabilidade, e a Organização social deverá formalizar promessa de transferência da
propriedade à administração pública, na hipótese da extinção do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO
14.1.

O presente Contrato de Gestão poderá ser:
I. Denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas
obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da
avença, respeitado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência para a publicidade
dessa intenção;
II. Rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas
seguintes hipóteses:
a.
Utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
b.
Inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;
c.
Constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento
apresentado; e
d.
Verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de
Tomada de Contas Especial.
PARÁGRAFO ÚNICO. A rescisão do Contrato de Gestão, quando resulte dano ao erário,
enseja a instauração de Tomada de Contas Especial.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES
15.1. Quando a execução do contrato estiver em desacordo com o plano de trabalho e com
as normas pertinentes, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à
organização social as seguintes sanções:
I.
Advertência;
II.
Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de
celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração
pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;
III.
Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria
ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização social
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ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso II.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. As sanções de suspensão temporária e de declaração de
inidoneidade poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente e são de competência
exclusiva do Secretário Municipal de Saúde.
PARÁGRAFO SEGUNDO. É facultada a defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias,
contado da data de abertura de vista dos autos processuais, podendo a reabilitação ser
requerida após dois anos de aplicação da penalidade.
PARÁGRAFO TERCEIRO. Da decisão administrativa que aplicar as sanções previstas no
caput caberá recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de ciência da
decisão.
PARÁGRAFO QUARTO. Da decisão administrativa que aplicar as sanções previstas no caput
caberá recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de ciência da decisão.
PARÁGRAFO QUINTO. Da decisão recorrida proferida por Secretário Municipal de Saúde, o
recurso cabível é o pedido de reconsideração.
PARÁGRAFO SEXTO. Da decisão recorrida proferida por Secretário de Municipal, o recurso
cabível é o pedido de reconsideração.
PARÁGRAFO SÉTIMO. Prescrevem no prazo de 05 (cinco) anos as medidas administrativas
punitivas da Secretaria Municipal de Saúde destinadas a aplicar as sanções previstas neste
termo, contado da data de apresentação da prestação de contas, ou do fim do prazo de 90
(noventa) dias a partir do término da vigência do contrato, no caso de omissão no dever de
prestar contas.
PARÁGRAFO OITAVO. A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo
voltado à apuração da infração.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA PUBLICIDADE
16.1. A eficácia do presente Contrato de Gestão ou dos aditamentos que impliquem em
alteração ou ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada à
publicação do respectivo extrato na imprensa oficial, a qual deverá ser providenciada pela
administração pública municipal no prazo de até 20 (vinte) dias a contar da respectiva
assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
17.1. Acordam os partícipes, ainda, em estabelecer as seguintes condições:
I.
A Secretaria Municipal de Saúde e as organizações da sociedade civil deverão dar
publicidade e promover a transparência das informações referentes à seleção e à execução
das parcerias.
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II.
As reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como
quaisquer ocorrências que possam ter implicações neste Contrato de Gestão, serão aceitas
somente se registradas em ata ou relatórios circunstanciados;
III.
Nos sítios eletrônicos da Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar - MA e das
organizações da sociedade civil, deverão ser divulgados os meios de representação sobre a
aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria.
IV.
As organizações da sociedade civil divulgarão nos seus sítios eletrônicos oficiais e em
locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerçam suas ações,
desde a celebração das parcerias até 180 (cento e oitenta) dias após a apresentação da
prestação de contas final.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS
18.1. Para dirimir eventuais dúvidas e controvérsias decorrentes deste Contrato de Gestão,
fica estabelecido a obrigatoriedade de tentativa de solução administrativa, com a participação
de órgão encarregado de assessoramento jurídico integrante da estrutura da administração
pública.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
19.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Paço do Lumiar/MA, para dirimir toda e
qualquer questão oriunda deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja. E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigamse ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e
achado conforme, foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos
partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.
Paço do Lumiar, ____ de ________ de 2020.
Soraya Silva Santana
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Administração Pública
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
Organização Social
TESTEMUNHAS:
Nome ____________________________
CPF nº_______________________

Nome _________________________
CPF nº_______________________

_________________________________________________________________________________________
Avenida 13, S/N, CSU – Maiobão – Paço do Lumiar-MA – CEP: 65.130-000
CNPJ N° 18.685.973/0001-77
79

ESTADO DO MARANHAO
MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

_________________________________________________________________________________________
Avenida 13, S/N, CSU – Maiobão – Paço do Lumiar-MA – CEP: 65.130-000
CNPJ N° 18.685.973/0001-77
80

ESTADO DO MARANHAO
MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020
ANEXO XIII

TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM MÓVEL

TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM MÓVEL QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PAÇO DO LUMIAR, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE E ______________.

Aos dias ______ do mês __________ de 20__, perante as testemunhas abaixo
assinadas, presentes, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR-MA,
por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, neste ato representada pelo(a) Sr(a).
Secretário(a) Municipal ___________ (ou a autoridade que recebeu a delegação, indicando o
cargo da autoridade e o ato de delegação ou o representante da Organização Social), situada
na Rua ____________, inscrita no CNPJ sob o nº ________, doravante designado
simplesmente MUNICÍPIO, e, de outro, __________________________, com sede/domiciliado
na Rua __________, Bairro _________, Cidade__________ e inscrito no CNPJ/CPF sob o nº
_________, neste ato designado simplesmente PERMISSIONÁRIO, representada por
_____________ (indicar cédula de identidade, CPF e endereço, caso o permissionário se trate
de pessoa jurídica é firmado o presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM(NS)
MÓVEL(IS), com fundamento no Processo Administrativo nº 5892/2019, que se regerá pela
Lei Municipal nº 719 de 28 de dezembro de 2017, aplicando-se a este Termo suas disposições
irrestrita e incondicionalmente, bem como as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo tem por objeto a PERMISSÃO DE USO do(s) bem(ns) móvel(is),
relacionado(s) no ANEXO I deste instrumento, doravante designado simplesmente OBJETO
DA PERMISSÃO DE USO, pertencente ao MUNICÍPIO, em favor do PERMISSIONÁRIO,
transferindo-lhe, por conseguinte, a posse e a responsabilidade sobre os bens, em caráter
provisório e precário.
PARÁGRAFO PRIMEIRO:
A presente permissão de uso é concedida em caráter eminentemente precário, podendo, por
isso, ser revogada a qualquer tempo, sem que seja devida ao PERMISSIONÁRIO indenização
de qualquer espécie ou natureza.
PARÁGRAFO SEGUNDO:
O ANEXO I é parte integrante e indissociável deste termo.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE
A presente PERMISSÃO DE USO tem como finalidade(s): ___________ (descrever
detalhadamente as finalidades que vinculam a cessão de uso, conforme justificativa constante
dos autos do processo administrativo que a originou).
PARÁGRAFO ÚNICO:
Ao OBJETO DA PERMISSÃO DE USO não poderá ser dada destinação diversa daquela
mencionada no caput desta cláusula, salvo mediante prévia autorização do MUNICÍPIO, a ser
formalizada por termo aditivo, sob pena de rescisão de pleno direito do presente instrumento.
CLÁSULA TERCEIRA – DA AVALIAÇÃO DO BEM POR LAUDO TÉCNICO
Ao OBJETO DA PERMISSÃO DE USO é atribuído o valor de R$_____________(extenso),
conforme o Laudo Técnico – Anexo II, que comprova o seu real estado.
PARÁGRAFO ÚNICO:
O Anexo II é parte integrante e indissociável deste instrumento.
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO
O presente Termo de Permissão de Uso é concedido ao PERMISSIONÁRIO em caráter
eminentemente precário, ficando ajustado, entretanto que, sem prejuízo desta precariedade,
expressamente reconhecida pelo PERMISSIONÁRIO, não poderá a utilização efetiva do
OBJETO DA PERMISSÃO DE USO exceder a __ (dias/meses/anos), contados a partir de
(dd/mm/aaaa), desde que posterior à data de publicação do extrato deste instrumento no Diário
Oficial do Estado do Maranhão, valendo esta última como termo inicial de vigência, caso seja
posterior à data convencionada nesta cláusula.
CLÁUSULA QUINTA: DA REMUNERAÇÃO
Como contraprestação pela permissão de uso, o PERMISSIONÁRIO se obriga a pagar ao
Município, mensalmente, a importância de R$ ____ (______), que deverá ser recolhida à
instituição financeira contratada pelo Município, até último dia útil do mês a que se refere o
pagamento, mediante apresentação de guia ou boleto bancário expedido pelo Município para
esta finalidade.
PARÁGRAFO PRIMEIRO:
O pagamento deverá ser comprovado pelo PERMISSIONÁRIO, junto ao ________________,
no prazo máximo de _____ (_____) dias da sua realização.
PARÁGRAFO SEGUNDO:
O não pagamento do valor estipulado no dia aprazado sujeitará o PERMISSIONÁRIO à multa
de ______% (______por cento) por mês que exceder o prazo estipulado, limitado a 20% (vinte
por centro) do valor total dessa permissão de uso, além da incidência de juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês, sem prejuízo da rescisão unilateral do termo pelo MUNICÍPIO.
PARÁGRAFO TERCEIRO:
Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data inicial da vigência deste Termo, o valor da
contraprestação pela permissão de uso do bem móvel será reajustado pelo ______ (indicar o
índice).
CLÁUSULA SEXTA – DAS DESPESAS E DA CONSERVAÇÃO DO BEM MÓVEL
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As despesas decorrentes da retirada do OBJETO DA PERMISSÃO DE USO, bem como todas
aquelas inerentes a sua manutenção e conservação correrão por conta do PERMISSIONÁRIO,
enquanto viger o prazo da permissão de uso.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO
Obriga-se o PERMISSIONÁRIO a assegurar o acesso ao bem móvel objeto da cessão ao
MUNICÍPIO para a verificação do cumprimento das disposições do presente Termo.
PARÁGRAFO ÚNICO:
A execução do presente Termo será acompanhada e fiscalizada por representante(s) do
MUNICÍPIO especialmente designado(s) pelo ____________ (autoridade competente),
conforme ato de nomeação.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES PARA COM TERCEIROS
O MUNICÍPIO não será responsável por quaisquer obrigações ou compromissos assumidos
pelo PERMISSIONÁRIO com terceiros, ainda que vinculados ou decorrentes do uso do
OBJETO DA PERMISSÃO DE USO. Da mesma forma, o MUNICÍPIO não será responsável,
seja a que título for, por quaisquer danos ou indenizações a terceiros, em decorrência de atos
do PERMISSIONÁRIO ou de seus empregados, visitantes, subordinados, prepostos ou
contratantes.
CLÁUSULA NONA - DA FORÇA MAIOR
Em caso da ocorrência de motivo de força maior que venha a impedir, total ou parcialmente, o
uso do OBJETO DA PERMISSÃO DE USO para as finalidades a que se destina, poderá o
MUNICÍPIO, mediante decisão do Prefeito, a seu exclusivo critério:
a) considerar terminada a permissão de uso, sem que o PERMISSIONÁRIO tenha direito a
qualquer indenização, seja a que título for, ou
b) suspender o prazo da vigência deste Termo, não considerando como efetiva utilização do
OBJETO DA PERMISSÃO DE USO o período equivalente à recuperação, restauração ou
impedimento provisório do uso deste, devendo, em tal caso, ser lavrado aditamento ao presente
termo.
CLAUSULA DÉCIMA - DA DEVOLUÇAO E OUTROS ENCARGOS
As despesas decorrentes da devolução do OBJETO DA PERMISSÃO DE USO ocorrerão por
conta do PERMISSIONÁRIO, o qual fica obrigado a pagar toda e qualquer despesa, tributo,
tarifa, custas ou contribuições federais, estaduais ou municipais, que decorram direta ou
indiretamente deste Termo ou da utilização do bem outorgado.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Finda, a qualquer tempo, a permissão de uso, deverá o
PERMISSIONÁRIO restituir o OBJETO DA PERMISSÃO DE USO em perfeitas condições de
uso e conservação, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal.
PARÁGRAFO SEGUNDO:
Caso seja verificado qualquer dano ao OBJETO DA PERMISSÃO DE USO que não decorra de
deteriorações do uso normal, poderá o MUNICÍPIO exigir a reposição das partes danificadas
ou o pagamento do valor correspondente ao prejuízo em dinheiro, como entender que melhor
atende ao interesse público.
PARÁGRAFO TERCEIRO:
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A devolução será formalizada por meio do Termo de Entrega do OBJETO DA PERMISSÃO DE
USO.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO DE PLENO DIREITO
Os casos de rescisão contratual, por interesse do PERMISSIONÁRIO, deverão ser formalmente
notificados, com antecedência de 30 (trinta) dias e devidamente motivados nos autos do
processo administrativo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO:
O descumprimento, pelo PERMISSIONÁRIO, de qualquer de suas obrigações dará ao
MUNICÍPIO o direito de considerar rescindida de pleno direito a presente permissão, mediante
aviso com antecedência de 30 (trinta) dias.
PARÁGRAFO SEGUNDO:
Será considerado descumprimento das condições avençadas, para fins de rescisão, o mau uso
do OBJETO DA PERMISSÃO DE USO, a alteração de sua destinação, assim como a não
comprovação da remuneração ou cumprimento do encargo, cabendo, neste caso, a sua
devolução ao Município.
PARÁGRAFO TERCEIRO:
Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos de processo
administrativo, assegurado ao PERMISSIONÁRIO o direito ao contraditório e a prévia e ampla
defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
O PERMISSIONÁRIO deverá enviar ao MUNICÍPIO a prestação de contas anual com o
inventário do OBJETO DA PERMISSÃO DE USO, devendo informar toda e qualquer alteração,
inclusive o seu estado de conservação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO:
A prestação de contas referida nesta cláusula deverá ser entregue no prazo de 60 (sessenta)
dias corridos contados do encerramento do exercício.
PARÁGRAFO SEGUNDO:
A prestação de contas final deverá ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados
do prazo do Termo de Permissão de Uso.
PARÁGRAFO TERCEIRO:
O não envio de prestação de contas imotivado, no prazo estipulado, bem como a falta de
remessa do dito documento ao MUNICÍPIO, poderá acarretar a rescisão unilateral do Termo
pelo MUNICÍPIO.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
Após assinatura do termo, deverá o extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 dias, no Diário
Oficial do Estado do Maranhão, correndo os encargos por conta do MUNICÍPIO, na forma e no
prazo determinado por este.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
Fica eleito o foro central da Comarca de Paço do Lumiar para dirimir qualquer litígio advindo do
presente instrumento, renunciando as partes a qualquer outro, ainda que mais privilegiado.
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E assim, por estarem justes e acordes, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual
teor, na presença de duas testemunhas.
Paço do Lumiar (MA), ____ de __________ de 20___.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
Secretário (a) Municipal de Saúde

PERMISSIONÁRIO
(ou a autoridade que recebeu a delegação)

Testemunhas:
Nome:
CPF:

Nome:
CPF:
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020
ANEXO XIV
TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL

TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL
PRÓPRIO MUNICIPAL, SITUADO NA _________,
QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE PAÇO
DE LUMIAR E ________________.

Aos ___ dias do mês de ______ de 20____, na __________ (indicar a unidade
administrativa, se for o caso, e o local), perante as testemunhas abaixo assinadas, presentes,
de um lado, o MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR, neste ato pela Secretaria Municipal de
___________, situada na Rua __________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _________,
representada pelo (indicar cargo da autoridade e nº da cédula de identidade) doravante
designado simplesmente MUNICÍPIO, e, de outro , _________________, com sede na Rua
____________, Bairro _______, Cidade _________ e inscrito no CNPJ/MF sob o nº
_________, neste ato designado simplesmente CESSIONÁRIO, representado por
_______________, cédula de identidade nº ______, domiciliado na Rua _______, Cidade
_________, é firmado o presente TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL abaixo descrito,
ora denominado simplesmente IMÓVEL, com fundamento no processo administrativo nº E/_____/_____, que se regerá pelas normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, aplicandose a este Termo suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como as cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO IMÓVEL
O presente Termo de Cessão de Uso tem por objeto o IMÓVEL situado na Rua ____________
nº. _____, no Município de ____________, do qual o MUNICÍPIO é senhor e possuidor,
conforme a certidão do Registro Geral de Imóveis ou as respectivas plantas de localização, que
fazem parte do presente Termo.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA ENTREGA E FINALIDADE
O IMÓVEL está sendo entregue, neste ato, ao CESSIONÁRIO e será destinado,
exclusivamente, para ____________________________ (descrever sucintamente o serviço
público a que se destina o imóvel).
PARÁGRAFO PRIMEIRO:
Ao IMÓVEL não poderá ser dada destinação diversa daquela mencionada no caput desta
cláusula, salvo prévia autorização do MUNICÍPIO sobre a possibilidade do seu uso para nova
destinação, a ser formalizada por termo aditivo, sob pena de extinção da cessão.
CLÁUSULA TERCEIRA: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
A presente cessão de uso se rege pelo disposto na legislação, bem como pelas demais normas
legais em vigor ou que venham a ser posteriormente editadas sobre a utilização de imóveis do
imobiliário municipal.
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CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO
A presente cessão de uso vigorará pelo prazo de ____ anos, contados a partir de dd/mm/aaaa,
desde que posterior à data de publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial do
Estado do Maranhão, valendo esta última como termo inicial de vigência, caso seja posterior à
data convencionada nesta cláusula.
CLÁUSULA QUINTA: DA REMUNERAÇÃO
Não haverá remuneração da cessão dos imóveis da Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar
pelo Cessionário.
PARÁGRAFO TERCEIRO:
Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data inicial da vigência deste Termo, o valor da
contraprestação pela cessão de uso do IMÓVEL será reajustado pelo ______ (indicar o índice,
que não a TR).
CLÁUSULA SEXTA: DOS BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM O IMÓVEL
Os bens móveis de propriedade do MUNICÍPIO que equipam o IMÓVEL continuarão a integrálo e deverão ser inventariados no prazo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura deste Termo,
por equipe conjunta do MUNICÍPIO e do CESSIONÁRIO, devendo tal inventário ser
considerado parte integrante do Termo para todos os fins.
PARÁGRAFO PRIMEIRO:
A não realização imotivada do inventário no prazo estipulado, bem como a falta de remessa do
dito documento à Secretaria Municipal de Saúde, importará na rescisão unilateral do Termo
pelo MUNICÍPIO.
PARÁGRAFO SEGUNDO:
Extinta, por qualquer motivo, a presente cessão de uso, deverá o CESSIONÁRIO restituir ao
MUNICÍPIO, em condições de uso, salvo o desgaste natural, os bens móveis inventariados na
forma do caput desta cláusula, promovendo todas as reposições e substituições que se fizerem
necessárias, respeitadas as características dos materiais, bem como sua qualidade e
quantidade.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL
Obriga-se o CESSIONÁRIO a bem conservar o imóvel cujo uso lhe é cedido, trazendo-o
permanentemente limpo e em bom estado de conservação, às suas exclusivas expensas,
incumbindo-lhe, ainda, nas mesmas condições, a sua guarda, até a efetiva devolução, incluindo
os bens móveis objetos do inventário mencionada na cláusula sexta.
PARÁGRAFO ÚNICO:
O CESSIONÁRIO deverá enviar à Secretaria Municipal de Saúde, a prestação de contas anual,
relativa à conservação do IMÓVEL, devendo informar toda e qualquer alteração, inclusive em
relação aos bens móveis que o guarnecem e que foram inventariados, na forma da cláusula
sexta.
CLÁUSULA OITAVA: DAS CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS
É vedado ao CESSIONÁRIO realizar construções ou benfeitorias, sejam estas de que natureza
forem, sem prévia e expressa autorização da Secretaria Municipal de Saúde, devendo a
montagem de equipamentos ou a realização de construções subordinarem-se, também, às
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autorizações e aos licenciamentos específicos das autoridades estaduais e municipais
competentes.
PARÁGRAFO PRIMEIRO:
Obriga-se o CESSIONÁRIO, sob pena de rescisão do presente Termo, quando da execução
de obras de reforma e adaptação dos imóveis às suas necessidades, a promover todas as
adequações capazes de assegurar o livre acesso a pessoas portadoras de deficiência ou de
mobilidade reduzida nos imóveis, para utilização com segurança e autonomia, de todos os seus
sistemas e meios de comunicação, mediante, inclusive, a eliminação ou supressão de barreiras
arquitetônicas eventualmente existentes, assim como às normas técnicas da ABNT nestes
referidas.
PARÁGRAFO SEGUNDO:
Todos os encargos e despesas decorrentes do atendimento ao disposto no parágrafo primeiro,
desta cláusula, correrão por conta do CESSIONÁRIO, ficando aderidas aos imóveis todas as
alterações nele realizadas para tal finalidade, sem que assista a este qualquer direito a
indenização, restituição ou retenção.
PARÁGRAFO TERCEIRO:
Finda a cessão de uso, reverterão automaticamente ao patrimônio do MUNICÍPIO, sem direito
à indenização ou à retenção em favor do CESSIONÁRIO, todas as construções, benfeitorias,
equipamentos e/ou instalações existentes no imóvel, assegurado ao MUNICÍPIO, contudo, o
direito de exigir a sua reposição à situação anterior e a indenização das perdas e danos que
lhe venham a ser causados.
CLÁUSULA NONA: DO SEGURO CONTRA FOGO/INCENDIO
Cabe ao CESSIONÁRIO o pagamento do prêmio de seguro contra fogo/incêndio
correspondente ao valor do IMÓVEL, que será fixado pelo MUNICÍPIO, pela avaliação prévia
para fins de seguro.
PARÁGRAFO PRIMEIRO:
O seguro mencionado no caput desta cláusula terá como beneficiário o município de Paço de
Lumiar-MA.
PARÁGRAFO SEGUNDO:
O seguro deverá ser renovado anualmente, enquanto perdurar a cessão do IMÓVEL, até sua
efetiva devolução.
PARÁGRAFO TERCEIRO:
O pagamento do seguro a que alude a presente cláusula deverá ser comprovado perante o
MUNICÍPIO, cabendo ao CESSIONÁRIO remeter os documentos necessários.
PARÁGRAFO QUARTO:
As renovações anuais serão comprovadas no prazo de 7 (sete) dias da sua efetivação.
CLÁUSULA DÉCIMA: DA FISCALIZAÇÃO
Obriga-se o CESSIONÁRIO a assegurar o acesso ao imóvel objeto da cessão aos servidores
da Secretaria Municipal de Saúde, incumbidos de tarefas de fiscalização geral, ou em particular,
de verificação do cumprimento das disposições do presente Termo.
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PARÁGRAFO ÚNICO:
A execução do presente Termo será acompanhada e fiscalizada por representante(s) do
MUNICÍPIO especialmente designado(s) pelo ____________ (autoridade competente),
conforme ato de nomeação.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: DAS OBRIGAÇÕES PARA COM TERCEIROS
O MUNICÍPIO não será responsável por quaisquer compromissos ou obrigações assumidos
pelo CESSIONÁRIO com terceiros, ainda que vinculados ou decorrentes do uso do imóvel
objeto deste Termo. Da mesma forma, o MUNICÍPIO não será responsável, seja a que título
for, por quaisquer danos ou indenizações a terceiros, em decorrência de atos do
CESSIONÁRIO ou de seus empregados, subordinados, prepostos ou contratantes.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: OUTROS ENCARGOS
O CESSIONÁRIO fica obrigado a pagar toda e qualquer despesa, tributos, tarifas, custas,
emolumentos ou contribuições federais, estaduais ou municipais, que decorram direta ou
indiretamente deste Termo ou da utilização do IMÓVEL, bem como da atividade para a qual a
presente cessão é outorgada, inclusive encargos previdenciários, trabalhistas e securitários,
cabendo ao CESSIONÁRIO providenciar, especialmente, os alvarás e seguros obrigatórios
legalmente exigíveis.
PARÁGRAFO ÚNICO:
O CESSIONÁRIO não terá direito a qualquer indenização por parte do MUNICÍPIO, no caso de
denegação de licenciamento total ou parcial da atividade que se propõe a realizar no imóvel
objeto deste termo.
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: RESTRIÇÕES OUTRAS NO EXERCÍCIO DOS DIREITOS
DESTA CESSÃO
O CESSIONÁRIO obriga-se, por si e sucessores:
a) a desocupar o IMÓVEL e restituí-lo ao MUNICÍPIO, nas condições previstas neste Termo,
ao término do prazo da cessão, sem que haja necessidade do envio de qualquer interpelação
ou notificação judicial, sob pena de desocupação compulsória por via administrativa;
b) a não usar o imóvel para destinação diversa prevista na cláusula segunda deste termo;
c) a não ceder, transferir, arrendar ou emprestar a terceiros, no todo ou em parte, inclusive a
seus eventuais sucessores, o imóvel objeto desta cessão ou os direitos e obrigações dela
decorrentes, salvo expressa e prévia decisão autorizativa do Sr. Prefeito e celebração de termo
aditivo para tal finalidade.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA: DA FORÇA MAIOR
Em caso de incêndio ou da ocorrência de qualquer outro motivo que venha a impedir, total ou
parcialmente, o uso do imóvel para as finalidades a que se destina, poderá o MUNICÍPIO,
mediante decisão do Prefeito, a seu exclusivo critério:
a) considerar terminada a cessão de uso, sem que o CESSIONÁRIO tenha direito a qualquer
indenização, seja a que título for, ou
b) suspender o prazo da vigência deste Termo, não considerando como efetiva utilização do
imóvel o período equivalente ao das obras de restauração ou impedimento provisório do uso
deste, devendo, em tal caso, ser lavrado aditamento ao presente termo.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE DEVOLUÇÃO
Finda, a qualquer tempo, a cessão de uso, deverá o CESSIONÁRIO restituir o IMÓVEL em
perfeitas condições de uso, conservação e habitabilidade.
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PARÁGRAFO ÚNICO:
Qualquer dano porventura causado ao IMÓVEL será indenizado pelo CESSIONÁRIO, podendo
o MUNICÍPIO exigir a reposição das partes danificadas ao estado anterior ou o pagamento do
valor correspondente ao prejuízo em dinheiro, como entender que melhor atende ao interesse
público.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA: DA REMOÇÃO DE BENS
Finda a cessão de uso ou verificado o abandono do imóvel pelo CESSIONÁRIO, poderá o
MUNICÍPIO promover a imediata remoção compulsória de quaisquer bens não incorporados
ao seu patrimônio, que não tenham sido espontaneamente retirados do imóvel, sejam do
CESSIONÁRIO ou de seus empregados, subordinados, prepostos, contratantes ou terceiros.
PARÁGRAFO PRIMEIRO:
Os bens mencionados no caput desta cláusula poderão ser removidos pelo MUNICÍPIO para o
local de sua escolha, não ficando este responsável por qualquer dano que aos mesmos venham
a ser causados, antes, durante ou depois da remoção compulsória, nem tampouco pela sua
guarda, cujas despesas ficam a cargo do CESSIONÁRIO.
PARÁGRAFO SEGUNDO:
Decorridos 2 (dois) anos do seu recolhimento, os bens particulares removidos do IMÓVEL
serão vendidos em hasta pública, devendo as importâncias respectivas ser levadas a crédito
de conta de depósitos, até a habilitação do legítimo proprietário, quando, então, se fará
restituição, na forma regulamentar, se não houver ocorrido a prescrição.
CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA: DAS PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS
OBRIGAÇÕES
Sem prejuízo da rescisão deste Termo, no caso do descumprimento de qualquer obrigação
legal ou ora assumida, ou ainda na hipótese de eventual infração a quaisquer dos deveres
previstos, ficará o CESSIONÁRIO sujeito à arcar com multa correspondente à 10% do valor da
obrigação, a ser paga em moeda corrente, incidentes sobre o seu valor, atualizado
financeiramente pelo ___ (indicar o índice), desde seu inadimplemento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO:
Além da multa acima prevista, o CESSIONÁRIO ficará sujeito ao pagamento da
contraprestação pela cessão de uso do IMÓVEL se este não for restituído na data do seu termo,
quando findada por quaisquer das formas aqui previstas, ou sem a observância das condições
em que o recebeu.
PARÁGRAFO SEGUNDO:
A multa e o encargo previsto no parágrafo primeiro incidirão até o dia em que o IMÓVEL for
efetivamente restituído ou quando retornar às condições originais, seja por providências do
CESSIONÁRIO, seja pela adoção de medidas por parte do MUNICÍPIO. Nesta última hipótese,
ficará o CESSIONÁRIO também responsável pelo pagamento de todas as despesas realizadas
para tal finalidade.
PARÁGRAFO TERCEIRO:
A disposição prevista nesta cláusula não se aplica ao cumprimento intempestivo da obrigação,
caso em incidirá a penalidade prevista no parágrafo segundo da cláusula quinta.
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CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA: DA RESCISÃO DE PLENO DIREITO
O descumprimento, pelo CESSIONÁRIO, de qualquer de suas obrigações dará ao MUNICÍPIO
o direito de considerar rescindida de pleno direito a presente cessão, mediante aviso com
antecedência (mínima) de 30 (trinta) dias.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Será considerado descumprimento das condições avençadas, para
fins de rescisão, o mau uso do IMÓVEL, a alteração de sua destinação, a não realização
imotivada do inventário no prazo estipulado, a falta de remessa do dito documento, a não
execução de obras de reforma para assegurar o livre acesso a pessoas portadoras de
deficiência ou de mobilidade reduzida, assim como a não comprovação da realização da
remuneração ou do cumprimento do encargo, cabendo, neste caso, a ocupação do imóvel pelo
MUNICÍPIO.
PARÁGRAFO SEGUNDO:
Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos de processo
administrativo, assegurado ao CESSIONÁRIO o direito ao contraditório e a prévia e ampla
defesa.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Rescindida a cessão, o MUNICÍPIO, de pleno direito, se reintegrará
na posse do imóvel e de todos os bens afetados à cessão, oponível inclusive a eventuais
cessionários e ocupantes.
CLÁUSULA DÉCIMA-NONA: DAS NOTIFICAÇÕES E INTIMAÇÕES
O CESSIONÁRIO será notificado das decisões ou dos despachos proferidos ou que lhe
formulem exigências, por qualquer uma das seguintes formas:
I - publicação no Diário Oficial do Estado, com a indicação do número do processo e nome do
CESSIONÁRIO;
II - por via postal, mediante comunicação registrada e endereçada ao CESSIONÁRIO, com
aviso de recebimento (A.R.);
III - pela ciência que do ato venha a ter o CESSIONÁRIO: a) no processo, em razão de
comparecimento espontâneo PATRIMou a chamado de repartição do MUNICÍPIO; b) pelo
recebimento de auto de infração ou documento análogo.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DO RITO PROCESSUAL
A cobrança de quaisquer quantias devidas ao MUNICÍPIO e decorrentes do presente Termo,
inclusive multas, far-se-á pelo processo de execução, mediante inscrição em Dívida Ativa, na
forma da legislação.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DA PUBLICAÇÃO
O presente termo deverá ser publicado, em extrato, no Diário Oficial do Estado, dentro de 20
(vinte) dias contados de sua assinatura, por conta do MUNICÍPIO, ficando condicionada a essa
publicação a plena eficácia do mesmo.
PARÁGRAFO ÚNICO:
O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, partes, objeto, prazo, valor
e fundamento do ato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FORO
Fica eleito o foro central da Comarca do Município de Paço do Lumiar-MA para dirimir qualquer
questão oriunda do presente Termo ou de sua execução, renunciando o CESSIONÁRIO, por
_________________________________________________________________________________________
Avenida 13, S/N, CSU – Maiobão – Paço do Lumiar-MA – CEP: 65.130-000
CNPJ N° 18.685.973/0001-77
91

ESTADO DO MARANHAO
MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

si e seus sucessores, a qualquer outro foro que tenha ou venha a ter, por mais privilegiado que
seja.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
Secretário (a) Municipal de Saúde

CESSIONÁRIO

Testemunhas:
1 - _____________________
Nome:
CPF:

2 - _____________________
Nome:
CPF:
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