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CONTRATO DE GESTAO N2 02/2022

Processo Administrativo n2. 2932/2021 
Chamamento Publico n2 06/2021

TERMO DE CONTRATO DE GESTAO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAU
LISTA E A ASSOCIA£AO FEMININA DE MARILIA 
MATERNIDADE GOTA DE LEITE.

Pelo presente instrumento de um lado PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA CLIMATICA DE 
CAMPOS NOVOS PAULISTA, CNPJ n. 46.787.644/0001-72, com sede na Rua Edgard Bonini (Den- 
go), 492, centre, na Estancia Ciimatica de Campos Novos Paulista/SP, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, Sr. FLAVIO FERM1NO EUFLAUZINO, portador do RG 33.793.447-2-SSP/SP e do 
CPF/MF 283.844.968-03, residente e domiciliado na Avenida Jose Theodore de Souza, 461, nesta 
cidade, denominada simplesmente CONTRATANTE.

E, de outro lado, a Organizafao Social ASSOCIA£AO FEMININA DE MARILIA MATERNIDADE GO
TA DE LEITE, inscrita no CNPJ sob o ns 52.050.911/0001-27, com sede na Avenida Nelson Spiel- 
mann, 631, Centro, Marilia/SP, CEP 17.509-001, neste ato representado por sua Presidente, Sra. 
VIRGINIA MARIA PRADELLA BALLONI, brasileira, casada, administradora hospitalar, portadora 
da Cedula de Identidade n2 6.976.165-6 SSP/SP e do CPF/MF ne 161.784.748-81, residente a Rua 
Tabajara, 244, Bairro Salgado Filho, Marilia/SP, CEP 17.502-610, TELEFONE: (14) 3303-1242, e- 
mail: gestao@gotadeleite.com.bi-. doravante designada CONTRATADA.

RESOLVEM, na forma da Lei Municipal n2 776/2019, e Leis Federais n2. 9.637/1998, e 8.666/93, 
bem como no que couber o Edital de Chamamento Publico n2 06/2021, celebrar o presente CON
TRATO DE GESTAO, mediante as seguintes clausulas e condigoes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

a. O presente CONTRATO DE GESTAO, tern por objeto o gerenciamento e execugao de agoes e ser- 
vigos de saude nas unidades de saiide do municipio de Campos Novos Paulista, de acordo a especifi- 
cidades estabelecidas, na proposta da contratada, no Termo de Referencia - Anexo I e demais do- 
cumentos constantes do Chamamento Publico n2 06/2021, quais constituem parte deste instru
mento, independentemente de sua transcri^ao.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA.

a. O presente Contrato de Gestao tera vigencia de 12 (doze) meses, contados da emissao da ordem 
de service, e e passivel de renovagao anual mediante o cumprimento de Plano de Trabalho, ate o 
maximo de 60 (sessenta) meses.

b. O inicio da execugao contratual dar-se-a a partir de 11 de margo de 2022.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA0ES DA CONTRATADA.

a. Cabe a CONTRATADA as seguintes obrigagoes:

I. Executar todas as atividades e/ou services descritos e caracterizados no Edital de Chamamento e
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seus anexos, zelando pela boa qualidade das a^oes e services ofertados e primando pela eficiencia, 
eficacia, efetividade e economicidade em suas atividades, em consonancia com as demais clausulas 
e condifdes estabelecidas neste CONTRATO DE GESTAO;

II. Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitario, mantendo-se 
sempre a qualidade na presta^ao dos services;

III. Contratar, pessoal para a execu^ao das atividades previstas neste CONTRATO DE GESTAO, utili- 
zando-se de criterios tecnicos inclusive quanto ao gerenciamento e controle de recursos humanos, 
observando as normas legais vigentes, em especial as trabalhistas, previdenciarias e sanitarias;

IV. Adotar valores compativeis com os niveis medios de remunera^ao, praticados no mercado, no 
pagamento de seus contratados;

V. Observar fielmente a legislate trabalhista, bem como manter em dia o pagamento das obriga- 
<;6es tributarias e previdenciarias relativas aos seus empregados e prestadores de services, com o 
fornecimento de certidoes de regularidade fiscal, previdenciaria e trabalhista, sempre que solicita- 
das pelo CONTRATANTE;

VI. 0 gerenciamento das escalas medicas e de enfermagem, atraves da indicayao ou substituifao dos 
profissionais que executarao o trabalho, providenciando a substituifao dos profissionais de forma 
que o atendimento nao seja descontinuado;

VII. Abrir conta bancaria especi'fica, em banco da rede oficial, para fins de movimento dos recursos 
oriundos deste CONTRATO DE GESTAO, os quais somente poderao ser movimentados para paga
mento das despesas pertinentes as metas e atividades previstas neste instrumento;

VIII. Responsabilizar-se por todos os onus, encargos e obriga^des comerciais, fiscais, sociais, tribu
tarias, ou quaisquer outras previstas na legislate em vigor;

IX. Disponibilizar permanentemente toda e qualquer documenta^ao ou base de dados para acesso 
irrestrito dos Orgaos de Controle Interno e Externo;

X. Responsabilizar-se, civil e criminalmente perante os usuarios, por eventual indeniza^ao de danos 
materials e/ou morais decorrentes de a<pao, omissao, negligencia, impencia ou imprudencia, decor- 
rentes de atos praticados por profissionais subordinados a unidade de saude no desenvolvimento 
de suas atividades;

XI. Manter, durante a vigencia do contrato, todas as condifoes de habilitafao exigidas para partici- 
pafao no chamamento;

XII. Restituir, em caso de desqualifica^ao ou ao termino do presente contrato, ao Poder Publico, o 
saldo dos recursos Hquidos resultantes dos valores dele recebidos nao utilizados para os fins deste 
contrato,

XIII. Apresentar a Nota Fiscal/Fatura dos services efetivamente executados no mes anterior;

XIV. Manter a documenta^ao concernente a presta^ao de contas, relacionada a este Contrato, arqui- 
vada por 05 (cinco) anos, ficando a mesma dispomvel, sempre que solicitado, para atendimento da 
legislate vigente e auditohas do CONTRATANTE e demais orgaos de controle externo;

XV. Comunicar de imediato a CONTRATANTE a ocorrencia de qualquer fato relevante para a execu- 
fao do presente contrato.
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CLAUSULA QUARTA- DAS BRIGAgdES DO CONTRATANTE.

a. Cabe a CONTRATANTE as seguintes obriga^oes:

I. Promover o repasse dos recursos financeiros a CONTRATADA necessaries para a execu^ao do 
Contrato de Gestao, de acordo com o or^amento e consoante o cronograma de desembolso estabe- 
lecido para esse fim;

II. Prestar esclarecimentos e informafoes a CONTRATADA que visem a orienta-la na correta presta- 
fao dos services pactuados, dirimindo as questoes omissas neste instrumento;

III. Fornecer instalagoes, materiais de consume, insumos de saude em geral e equipamentos neces
saries a presta^ao do objeto do contrato de gestao;

IV. Fornecer Sistema para gestao que contemple no minimo: atendimentos realizados, exames com- 
plementares, controle de estoques (almoxarifado e farmacia), prontuario medico (observando o 
disposto na legislate vigente, incluindo a Resolu^ao CFM ne. 1.639/2002), servifos de apoio e rela- 
torios gerenciais, que permitam a DMS acessar e que atendam aos indicadores e informa^oes espe- 
cificados;

V. Comunicar prontamente a CONTRATADA qualquer anormalidade no objeto deste instrumento, 
podendo recusar o recebimento, caso nao esteja de acordo com as especificafoes e conduces esta- 
belecidas no Termo de Referencia;

VI. Criar a Comissao de Acompanhamento e Fiscaliza^ao do Contrato de Gestao, nos termos do § 1- 
do Art. 83 da Lei Municipal ne. 776/2019, a qual analisara mensalmente a execu^ao dos services, 
atraves do relatorio de presta^ao de contas apresentado pela Contratada.

CLAUSULA QUINTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS, DA DOTA^AO, FORMA DE REPASSE E PA- 
GAMENTO.

a. Para a execufao deste Contrato de Gestao ficara estipulado o valor de R$ 2.998.837,80 (dois 
milhoes novecentos e noventa e oito mil oitocentos e trinta e sete reais e oitenta centavos),
valor global, sendo que os recursos serao transferidos pelo CONTRATANTE a CONTRATADA nos 
termos do orfamento do contrato e cronograma de desembolso.

b. Do montante global mencionado, o correspondente ao exercicio financeiro de 2021 onerara a 
seguinte rubrica or^amentaria: 02 - PODER EXECUTIVO - 02.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 
103010004.2.011000 - MANUTENgAO DO CENTRO DE SAUDE - 3.3.50.85.00.00.00 - Contrato de 
Gestao - 1948 - Codigo Reduzido - RECURSO PROPRIO.

c. Podendo ser suplementada, se necessario for, em particular na ocorrencia de eventos nao pre- 
vistos, devidamente justificados, que levarem ao desequilibrio economico e financeiro deste Con
trato de Gestao.

d. O valor a ser repassado pelo CONTRATANTE sera de R$ 2.998.837,80 (dois milhoes novecentos 
e noventa e oito mil oitocentos e trinta e sete reais e oitenta centavos) em 12 (doze) parcelas men- 
sais de R$ 249.903,15 (duzentos e quarenta e nove mil novecentos e tres reais e quinze centavos) 
respeitando a Programa^ao de Desembolso Financeiro, devendo o primeiro repasse ocorrer no pra- 
zo maximo de ate 15 (quinze) dias contados da assinatura deste instrumento e os demais ate o 3e 
dia util de cada mes.
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e. 0 pagamento estara condicionado a correta presta^ao de contas, livre de inconsistencias, con- 
forme criterios estabelecidos pelo CONTRATANTE.

f. 0 valor anual devido a CONTRATADA, sera transferido conforme o seguinte cronograma de de- 
sembolso:

MES4 MESS MES 6MES1 MES 2 MES 3DESPESA

R$ 249.503,15 R$ 249.503,15 RS 249.503,15RS 249.503,15 RS 249.503,15RS 254.303,15TOTAL

MES 10 MES 11 MES 12MES 7 MESS MES 9DESPESA

RS 249.503,15 RS 249.503,15 RS 249.503,15 RS 249.503,15RS 249.503,15 RS 249.503,15TOTAL

g. A CONTRATADA devera possuir conta corrente unica, especffica e exclusiva para este CONTRA- 
TO DE GESTAO, constando como titular a CONTRATADA, em banco da rede oficial, para as movi- 
mentafoes bancarias referentes aos repasses de recursos objeto deste instrumento.

h. Havendo mais de urn CONTRATO DE GESTAO e independentemente da existencia de conta ban- 
caria ja cadastrada para recebimento dos valores repassados pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA 
devera providenciar a abertura de nova conta bancaria para transferir os valores oriundos de cada 
ajuste, a fim de que permane^am separados para todos os fins, inclusive verifica^ao contabil.

E vedada a utiliza^ao de contas de outros Contratos de Gestao para movimentagao financeira 
deste, e vice-versa.

j. Enquanto nao utilizados os recursos repassados, estes deverao ser aplicados em institui^ao fi
nanceira oficial, devendo os resultados dessa aplica^ao ser revertidos exclusivamente ao cumpri- 
mento do objeto deste CONTRATO, desde que previamente autorizados pelo CONTRATANTE.

k. Eventuais despesas que excedam as previstas devem ser justificadas e previamente aprovadas 
pelo CONTRATANTE mediante eventual revisao de metas.

i.

CLAUSULA SEXTA - DA PRESTA^AO DE CONTAS E DO ACOMPANHAMENTO DA EXECU^AO 
FINANCEIRA.

a. 0 acompanhamento da execufao financeira sera realizado pelo monitoramento e analise das 
informafoes estabelecidas pelo CONTRATANTE e disponibilizadas mensalmente pela CONTRATA
DA, atraves do Relatorio de Presta^ao de Contas, document© oficial de apresenta^ao das contas re- 
lacionadas a execu^ao do CONTRATO DE GESTAO.

b. O relatorio de Presta^ao de Contas devera ser finalizado e entregue a CONTRATANTE, ate o dia 
15 (quinze) de cada mes subsequente ao mes de referencia, prorrogado para o proximo dia util, no 
caso de final de semana ou feriado.

c. O relatorio de Presta^ao de Contas, entregue a CONTRATANTE, devera incluir os documentos 
abaixo relacionados, cujas paginas deverao ser todas devidamente rubricadas:

I. Termo de responsabilidade da CONTRATADA, atestando a veracidade das informa^oes enviadas;

II. Relatorio consolidado das atividades desenvolvidas no periodo, em conformidade com as a^oes 
desenvolvidas;
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III. Quadro demonstrative discriminando a receita e a despesa;

IV. Rela^ao dos pagamentos efetuados com os recursos financeiros liberados pelo CONTRATANTE;

V. Comprovantes de pagamento de obriga^oes do INSS e FGTS/GFIP/SEFIP;

VI. Extra to e concilia^ao bancaria de conta corrente e aplica^oes financeiras dos recursos recebidos.

VII. CERTIDOES NEGATIVAS de DEBITOS TRABALHISTAS, de INSS e de FGTS, bem como da RECEI
TA FEDERAL.

d. Alem dos documentos acima relacionados, a CONTRATADA podera juntar outras comprova^oes 
que compreender pertinentes a demonstra^ao da execu^ao financeira do presente contrato.

e. Todos os comprovantes fiscais deverao ser emitidos em nome da CONTRATADA.

f. 0 setor competente do CONTRATANTE elaborara relatorio de cada periodo alusivo as atividades 
realizadas pela CONTRATADA, contendo avalia^ao conclusiva acerca da aplicafao dos recursos fi
nanceiros destinados a execu^ao do objeto do presente ajuste.

g. 0 CONTRATANTE informara a CONTRATADA eventuais irregularidades encontradas na presta- 
fao de contas, as quais deverao ser sanadas no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da data 
de recebimento desta comunica^ao.

h. A presta^ao de contas, e sua aprova^ao constituira requisite necessario para a transferencia a 
CONTRATADA das parcelas subsequentes.

i. 0 CONTRATANTE podera exigir, a qualquer tempo, que a CONTRATADA fornefa informa^oes 
complementares e apresente o detalhamento de topicos constantes dos relatorios de presta^ao de 
contas.

Devera ser apresentada a CONTRATANTE em ate 30 (trinta) dias do termino da vigencia do con
trato e de cada uma de suas eventuais prorroga^oes, na forma exigida pelo Tribunal de Contas do 
Estado de Sao Paulo, PRESTA^AO DE CONTAS FINAL, condicionando-se a manuten^ao do contrato 
a sua aprova^ao.

1-

CLAUSULA SETIMA - DA REVISAO E REPACTUA^AO.

a. Respeitada a legisla^ao vigente, apos proposta previamente justificada e parecer tecnico favora- 
vel da Diretoria Municipal de Saude, e mediante expressa autorizafao do Chefe do Executive muni
cipal, havendo a necessidade de revisao dos quantitativos e das especialidades inicialmente pactua- 
dos sera possfvel o acrescimo de services neste instrumento, mediante celebra^ao de termo aditivo 
e revisao dos parametros para pagamento e avalia^ao de desempenho por linha de service.

b. Na hipotese de desequilibrio economico-financeiro do contrato, constatado pela Contratada, esta 
podera pleitear o restabelecimento da equagao economico financeira, apresentando os pressupos- 
tos necessarios, nos termos da Lei nQ.8.666/93 e suas alteragoes.

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES.

a. A inobservancia, pela CONTRATADA, de clausula ou obrigagao constatada neste CONTRATO DE 
GESTAO autorizara o CONTRATANTE a aplicar em cada caso, com observancia do direito ao contra- 
ditorio e ampla defesa, as sangoes previstas nos art. 86 a 88 da Lei Federal n9 8.666/1993, e altera-
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goes posteriores, quais sejam:

I. Advertencia;

II. Suspensao temporaria de participar de licitagoes e de contratar, bem como de celebrar convenios 
e parcerias com a Administragao Publica, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

III. Declaragao de inidoneidade para licitar, e contratar, bem como celebrar convenios e parcerias 
com a Administragao Publica, enquanto perdurarem os motives determinantes da punigao ou ate 
que seja promovida a reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera 
concedida desde que ressarcida a administragao os prejulzos resultantes e depois de decorrido o 
prazo da sangao aplicada com base na alinea anterior;

IV. Desqualificagao, nos termos do Art. 18 da Lei Municipal ns. 776/2019,

V. Multa a ser cobrada segundo os seguintes criterios:

1- Pelo descumprimento de qualquer clausula do contrato, que nao diga respeito diretamente 'a 
execugao do objeto, multa de 0,5% a 10% (de cinco decimos percentuais ate dez por cento] do valor 
mensal dos servigos contratados.

2- Pela rescisao do CONTRATO DE GESTAO por culpa da CONTRATADA, multa de 10% (dez por cen
to] sobre o valor mensal dos servigos contratados.

b. O valor de eventual multa sera descontado dos pagamentos devidos a CONTRATADA.

c. A imposigao das penalidades previstas na clausula 8.1, sera proporcional a gravidade do fato que 
a motivar, consideradas as circunstancias objetivas do caso, e dela sera notificada a CONTRATADA.

d. Cabera recurso a autoridade competente em face da decisao que aplicar a CONTRATADA quais- 
quer das sangoes indicadas nesta clausula, no prazo de 5 (cinco] dias uteis, contados a partir da 
data de publicagao, na imprensa oficial, da decisao recorrida.

e. A imposigao de qualquer das sangoes estipuladas nesta clausula nao suprime o direito do CON- 
TRATANTE de exigir indenizagao integral pelos prejulzos que o fato gerador da penalidade acarre- 
tar, independentemente das responsabilidades criminal e/ou etica do autor do fato.

CLAUSULA NONA - DA RESCISAO.

a. A rescisao do presente Contrato obedecera no que couber as disposigoes contidas nos artigos 77 
a 80 da Lei Federal n2 8.666/93

b. O presente CONTRATO DE GESTAO podera ser rescindido amigavelmente mediante acordo en- 
tre as partes ou, unilateralmente pelo CONTRATANTE, sem prejulzo das medidas legais cablveis, 
nas seguintes hipoteses:

I. Na hipotese de descumprimento, por parte da CONTRATADA, ainda que parcial, das clausulas que 
inviabilizem a execugao de seus objetivos e metas previstas no presente CONTRATO, decorrentes 
de ma gestao, culpa e/ou dolo;

II. Nao atendimento as recomendagoes da fiscalizagao;

III. Se houver alteragoes do Estatuto da CONTRATADA que impliquem em modificagoes nas condi- 
goes de sua qualificagao como Organizagao Social ou na execugao do presente CONTRATO DE GES-
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TAG;

IV. Se a utiliza^ao dos recursos, oriundos deste CONTRATO, estiver em desacordo com os objetivos 
estabelecidos no CONTRATO DE GESTAO;

V. Se a CONTRATADA perder, qualquer que seja a razao, a qualifica^ao como Organizafao Social no 
ambito do Municipio de Campos Novos Paulista;

VI. Se a CONTRATADA deixar de apresentar a presta^ao de contas no prazo determinado, salvo jus- 
tificativa devidamente fundamentada, comprovada e aceita formalmente pelo CONTRATANTE;

VII. Pela superveniencia de norma legal que o torne formal ou materialmente inexequivel.

c. A rescisao administrativa unilateral sera precedida de processo administrative, assegurando o 
contraditorio e a ampla defesa, com vistas a promo^ao da desqualificafao da Organiza^ao Social.

d. 0 presente CONTRATO DE GESTAO podera ser rescindido Ato unilateral da CONTRATADA na 
hipotese de atrasos dos repasses devidos pelo CONTRATANTE, cabendo a CONTRATADA notificar o 
Municipio, com antecedencia minima de 30 (trinta) dias, informando do fim da presta^ao dos servi-
90s.

e. 0 presente CONTRATO DE GESTAO podera ser rescindido, por descisao judicial, nos termos da 
legislate.

CLAUSULA DfcCIMA - DAS DISPOSI0ES GERAIS.

a. A CONTRATADA nao podera ceder ou transferir, dar em garantia ou vincular, de qualquer forma, 
total ou parcialmente, o objeto contratado, a qualquer pessoa fisica ou juridica, sem a previa e ex- 
pressa autoriza^ao do CONTRATANTE.

b. Aplica-se ao presente, especialmente aos casos omissos, a Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1.993, 
com as posteriores altera^oes introduzidas por normas subsequentes.

c. Serao representantes credenciados das partes na condu^ao da execu^ao dos servi90s objeto des
te Contrato:

d. Pelo CONTRATANTE: MIRIAM BORGES DE FREITAS, Diretora Municipal de Saude, RG: 
14.601.535-SSP/SP, CPF: 137.179.618-10, "correio eletronico”: miriambfg@hotmail.com, telefo- 
ne(s): 14-998255566.

e. Pela CONTRATADA: VIRGINIA MARIA PRADELLA BALLONI, brasileira, casada, administradora 
hospitalar, portadora da Cedula de Identidade 11s 6.976.165-6 SSP/SP e do CPF/MF n9 161.784.748- 
81, residente a Rua Tabajara, 244, Bairro Salgado Filho, Marilia/SP, CEP 17.502-610, TELEFONE: 
(14) 3303-1242, e-mail: gestao@gotadeleite.com.br

f. Fazem parte integrante e indissociavel do presente contrato, como se no mesmo estivessem 
transcritos em seu inteiro teor, todos os documentos diretamente relacionados com a completa e 
correta execu^ao dos services objeto deste instrumento.

g. E vedada a cobran^a por servipos medicos ou outros suplementares da assistencia devida ao 
paciente.

h. 0 CONTRATO tera o seu extrato publicado no Diario Oficial Eletronico do Municipio, dentro do
prazo previsto na legisla^ao em vigor. f
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO

a. As partes elegem o Foro da Comarca de Palmital, com exclusao de qualquer outro, por mais pri- 
vilegiado que seja para dirimir questoes oriundas do presente CONTRATO DE GESTAO que nao 
puderem ser resolvidas pelas partes.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente, por si e sens sucessores, 
em 02 [duas] vias de igual teor e para um so efeito de direito, na presen?a das testemunhas abaixo 
assinadas.

CAMPOS NOVOS PAULISTA, 09 DE MARCO DE 2022.
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