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CONTRATO DE PRESTACÃQ PE SERVICOS 

NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 

Contrato nO. 0007Iho18 

Contrato que entre si celebram o Estado de Santa Catarina, através da 
Secretaria de Estado da Saúde e o Instituto Desenvolvimento 
Ensino e Assistência a Saúde (I.D.E.A.S.) - Hospital de Caridade 
de Jaguaruna, do municipio de Jaguaruna, para prestaç30 de 
serviços de assistência à saúde para atendimento ambulatorial 
(urgência/emergência, diagnóstico e tratamento) e para internaçOes 
hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS. 

Pelo n","'nt .. instrumento, de um lado o Estado de Santa Catarina, pela sua 
Secretaria de da Saúde Saúde/Fundo Estadual de Saúde, entidade de direito 
público, inscrrta sob o nO. 80.673.411/0001-87, srtuada na Rua Esteves Junior 
nO, 160, Centro, i doravante denominada SES/SC, neste ato representado 
pelo Secretário Estado da Saúde, Sr. ACELlO CASAGRANDE, brasileiro, so~eiro , 
administrador, da carteira de identidade nO. 1.218 .250, expedida pela SSP/SC, e 
inscrito no sob nO. 449.470.119-04, residente no domicilio espedal na Rua 
Esteves ,Júnior - Centro, Florianópolis/SC, doravante denominada simplesmente 
CONTRATANTE, de outro o Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência a Saúde 
(I.D.E.A.S.) - de Caridade de Jaguaruna, associação privada, inscrita no CNPJIMF 
sob o nO, 24.006. situada na Rua Deputado Joaquim Ramos, nO, 125 -
Centro, municlpio JaguarunalSC, neste ato representado pelo Sr. JULHANO TIAGO 
CAPELETTI. casado, médico, portador da carteira de identidade nO. 67904974, 
expedida pela e inscrito no CPFIMF sob nO. 036.733.819-03, doravante 
denomínalda com anuência dos médicos que integram o Corpo Clinico 
que atua na , representados, neste ato, pelo seu Diretor Clinico, Or. Tobias 
Frelta nO. 15.632, tendo em vista o que dispôe o Decreto 7.5081201 1 
e as Portarias nOs 529/2013, 3.39012013, 3.41012013 , 14212014 e 2.56712016 , o 
Edital de de Licitaç30 n' . 095/2017, de 19/0112014, publicado no DOE de 
20.458, de , pág. 5, RESOLVEM de comum acordo, celebrar o presente 
CONTRATO, regerá pelas normas gerais da Lei n°. 8.666. de 21 de junho de 1993 
e suas no que couber, e amparada pela Constituiçao Federal de 1988, a 
legislação do Único de Saúde - SUS, com ênfase na Lei nO. 8.080 de 19 de 
setembro de 1990 seu Título 111 , mediante as seguintes cláusulas e condiç6es: 
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CLÁUSUILA PRIM~IIRA - DO OBJETO 

1.1 - O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de 
assistência à s::~I'~I~:~~:';a~a:tendimento de urgência e emergência, internações hospitalares 
e atendimento i aos pacientes do SUS, de acordo com as normas do Sistema 
Único de Saúde e contido nos anexos I e 11 - Serviços Hospitalares e Ambulatoriais e 111 _ 
Metas partes integrantes deste Contrato. 

Parágrafo primeiro - Os serviços ora contratados estão referidos 
a uma bElse territdlrial populacional, confonne anexos I e /I com base na Programaçao 
Pactuada e - PPI da Assistência Ambulatorial e Hospitalar e o Plano Diretor de 
Regionalizaçlio PDR, sendo ofertados conforme parâmetros assistenciais, 
cO''llpatillili;zar,does. a demanda e disponibilidade de recursos financeiros do SUS. 

CLÁUSULA :>I=C;jl.fIUA - DOS DOCUMENTOS JURIDICOS E SITUAÇÃO CADASTRAL 

2.2 - Os serviços referidos na Cláusula Primeira serao executados 

pelo Inst~u~o;u~:~;t,~~~i:~:~: Ensino e Assistência a Saúde (I.D.EAS.) - Hospital de 
Caridade de , com alvará de funcionamento sob N° 1292, expedido pela 
Secretaria, de Saúde e alvará sanitário sob nO. S/N, expedido pela Vigilância 
Sanitária GO''llpete'rt.,. 

Parágrafo primeiro - No caso de mudança de endereço do 
estabelecimento CONTRATADA, deverá ser prontamente comunicada à 
CONTRATANTE, qual analisará a manutençlio dos serviços ora contratados no novo 
endereço, o",jer,d' rever as condições deste Contrato, e até mesmo rescindi-lo, se 
entender · conveniente. Devendo ser providenciado pela CONHtATADA à 
solicitaçliCl de no',ol,lv,,,á, 

Parágrafo segunda - O Diretor Clínico, responsável pelos 
serviços, deverá indicado pela CONTRATADA, sendo que sua aijeraçlio deverá ser 
comunicada, i n;;~,~~'~''"tle, por escrito, à CONTRATANTE, para alteração cadastral , que 
poderá ou não 

Gestor toda e 
Estabelecimentos 
Cadastro Nacional 

Parágrafo terceiro - A CONTRATADA obriga-se a informar ao 
I alteraçlio do ato constitutivo através da Ficha Cadastral de 

Saúde - FCES, mantendo-a atualizada para fins de atualizaçlio do 
Estabelecimentos de Saúde - CNES. 

Parágrafo quarto - A CONTRATANTE obriga-se a r .. passar as 
alterações, ao Ca'dalftro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES, em tempo hábil. 

cLÁUSULA TEF!CtIRA - DAS CONDiÇÕES GERAIS 

3.1 - O presente Contrato será regido com as seguintes disposições 
gerais: 
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Parágrafo primeiro - Os serviços ora contratados seraCl prestados 
diretamente p,oo~r, ,1:~:~~~;:~::~Ci~dl~0 , estabelecimento da CONTRATAOA e por profissionais 
admitidos em SI i I para prestar serviços. 

Parágrafo segundo - Para os efeitos deste Contrato, consideram-
se profissionais dollPrc;prtio estabelecimento da CONTRATADA: 

a) O membro de seu corpo clinico; 

b) O Profissional que tenha vinculo de empregc> com a 
CONTRATAOA: 

c) O profissional autônomo que, eventual ou constantem€~nte, presta 
serviços à CONTRATADA, se por este autorizado. 

Parágrafo terceiro - Equipara-se ao profissional autônomo, 
definido no inciso I do § 1 o desta cláusula a empresa, a cooperativa, o grupo, a sociedade 
ou conglomerado profissionais que exerça atividade na área da saúde. 

Parágrafo quarto - Na execução dos serviços ambulatoriais e 
hospitalares do pretelnte Contrato, os partícipes deverao observar as seguintes condiçOes: 

a) ~ vedada à cobrança por serviços médicos ambu latoriais e 
hospitalares, assim como outros complementares da assistência 
ao usuário do SUS, seguindo o princípio da gratuidade; 

b) A CONTRATADA responsabilizar-se-á administrativamente por 
cobrança indevida, feita ao usuário do SUS ou seu representante, 
por profissional empregado ou preposto, em razao da execuçao 
deste Contrato, assegurado o devido processo legal para 
identificaçao do responsável pela cobrança indevida. 

Parágrafo quinto - No tocante à intemação em enfermaria e ao 
acompanl"lamento paciente deverao ser cumpridas as seguintes normas: 

a) Nas internações de crianças até 18 anos e pessoas com mais de 
60 anos, é assegurada a presença de acompanhante, em tempo 
integral, no hospital, podendo a CONTRATADA acrescer à conta 
hospitalar as diárias do acompanhante, correspondentes ao 
alojamento e alimentação. de acordo com a legislação pertinente; 

b) Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da 
normativa complementar exercida pela CONTRA TANT'E sobre a 
execuçao do objeto deste Contrato, as partes reconhecem a 
prerrogativa de Controle, Avaliaçao e Auditoria nos termos da 
legislaçao vigente, pelos órgãos gestores do SUS. 

Parágrafo sexto -A CONTRATADA poderá manter Contrato ou outro 
instrumento iuriidic,ct congênere com os gestores municipais, para a prestação de outros 
serviços não i neste Contrato, ou para repasse de recursos complementares aos 
ora definidlos, I para oferta de serviços de atendimento de urgência e emergência , 
sendo que, nestes a CONTRATANTE se compromete a estimular a participaçao 
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dos municípios, "j"nm~nl·~ em relação aos que não disponibilizam, de forma satisfatória, os 
referidos serviços favor de seus habitantes usuários do SUS. 

Parágrafo sétimo - A assinatura do presente Contrato não 
prejudicará a ~ig ~t~~~,e~~va~llidade dos instrumentos jurídicos eventualmente fim,ados entre 
os municipios e a TADA. 

cLÁUSULA QU,,,l,rA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1 - Para cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATADA 
se obriga : 

I - Oferecer ao usuário os recursos necessários ao seu 
atendimento. 

11 - Colocar a dispoSição da CONTRATANTE, para prestação de 
atendimen'tt,o~,s~~a~o,s~:~uári,os do Sistema Único de Saude, o contido nos anexos I e 11 , nas 
seguintes c 

a) Internação eletiva e de urgência/emergência conforme legislaçao 
vigente; e 

b) A CONTRATADA não recusará o atendimento de urgência 
emergência nem a intemação de usuários do SUS, sob alegação 
de inexistência de leitos vagos. Neste caso obriga-se a 
CONTRATADA a acomodar o usuário do SUS em instalação de 
nível igualou superior as do SUS, sem direito á cobrança de 
sobre preço garantindo ao usuário a gratuidade da atenção, até 
existir vaga disponível nos leitos contratados. 

111 - Afixar em local visivel e de circulação dos usuários aviso de 
sua condição de e~tid"de integrante do SUS e da gratuidade dos serviços prestados nessa 
condição. 

IV - Garantir o encaminhamento aos Serviços Complementares de 
Oiagnose e T~:~~t~n,e~:ce~!SSâriOS ao tratamento que está sendo ofertado ao paciente, no 
limite dos serviços no CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saude. 

V - Se responsabilizará pelo transporte dos pacientes quando os 
serviçoo;s:~:~~:~~~:te contidos no CNES não estiverem, por qualquer motivo, disponíveis 
pela Os demais casos de transporte de pacientes são de 
responsabilidade gestor do SUS. No caso de necessidade de UTI, o transporte deverá 
ser via SAMU. 

VI ~ Apresentar, por escrito, as razOes pelo nao atendimento de 
serviços p"re'liarneln'" autorizados, se for o caso. 

Infecção 
Prontuários, a 
outras Comissões 

o arquivo médico, 

VII - Manter em pleno funcionamento a Comissão de Controle de 
CCIH, a Comissão de Análise de Óbitos, a Comissão de Hevisão de 

de Ética Médica, a Comissão Intra-Hospitalar de Transplantes e 
para execução dos serviços constantes no anexo I. 

VIII - Manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes e 
I prazo previsto em lei. 
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IX - Nao utilizar, nem penm~ir que terceiros utilizem o paciente 
para fins de eXlpe"iflenltaçao. 

x - Registrar no prontuário médico as razões técnicas alegadas 
quando da decisã<1de nao realizar qualquer ato médico previsto neste Contrato. 

XI - Permitir a visita diária ao paciente do SUS intemado, 
respeitando-se a do serviço. 

XII - Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar 
serviços de saúd,e,lsalvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal. 

XIII - Assegurar aos pacientes o direito de serem assistidos por 
ministros de culto rtlilgiclso ou espiritual. 

XIV - Manter o padrão de qualidade dos serviços prestados, 
instalações, a~~;~CIt.~~~~t~rl~p;~rOfiSSional l entre outras, de acordo com o que preconiza as 
normas di::> SUS, os usuários com dignidade e respeito de modo universal e 
igual~ário . 

xv - Manter as dependências em perfeijo estado de conservaçao, 
higiene e fur'cicm"'rt,mt,o; 

XVI - Encaminhamento e atendimento do usuário, de acordo com as 

regras ~~I~~!':~~~:~j~ç~;:~ a referência e contra-referência , destacadas nos anex()s I, 11 e 111 , 
ressalvadas as de urgência/emergência; 

XVII - Fornecer ao usuário ou ao seu responsável, relatório do 

atendiment~~!E~~~:o~nd~e;~co:n:ste , também, a inscrição: "Esta conta será paga com 
recursos de seus impostos e contribuiçóes sociais, sendo 
expressamente à cobrança, diretamente do usuário, de qualque.r valor, a 
qualquer titulo"; 

clientela 
anterior, será 
representante 

XVIII - Quando, caracterizado serviço continuado em favor de 
o relatório de atendimento, com a inscriçao mencionada no item 

pela CONTRATADA quando solicitado pelo usuário ou seu 

XIX - Seguir as diretrizes da Polltica Nacional de Humanizaçâo; 

XX - Garantir o acesso do Conselho de Saúde ao serviço 
contratado no ax,,,cI,ciio de seu poder de fiscalização; 

de 
doenças de 
situações ' 

XXI - Possuir e manter, em pleno funcionamento, Núcleo Hospitalar 
será responsável pela realizaçao da vigilância epidemiológica de 
compulsória, assim como açOes relacionadas a outros agravos elou 

de interesse epidemiológico. 

cLÁUSULA QUIN~". - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

se obriga: 
5.1 - Para cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTIRATANTE 
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I - Pagar mensalmente à CONTRATADA a importância referente 
aos ~;~g~~~t~~a~~r autorizados e realizados dentro do limite da Programação 
Pactuada, Ir - PPI. 

11 - Exercer atividades de Controle, Avaliação e Aud~oria na 
CONTRATADA .. , .±~iii~n:; procedimentos de supervisão direta ou indireta local de acordo 
as normas que :~ o SUS. 

base os serviços 
Cláusula Sétima. 

/lI - Revisar semestralmente os serviços contratados, tendo como 
I que excederem os limites previstos nos parágrafos 1° e 2°, da 

IV - Elaborar Termos Aditivos em conformidade com as 
atualizaçCles da Pactuada Integrada - PPI da Assistência, para t,anto, serão 
considerados os r"u~i,dc,s da revisao que trata o parágrafo anterior. 

cLÁUSULA ~~"..I. - DA ESCOLHA DA ACOMODAÇÃO 

6.1 - Caso o paciente ou seu responsável opte por acomodações 
diferenciadas de t::~~s~u~p:~erior àquelas especificadas neste Contrato, ficará sob sua 
responsabilidade q integral das despesas médico-hospitalares, desde o dia da 
internação até o 

induzimento ao 
ajustada neste 
apurado em 

da alta. 

Parágrafo único - Qualquer comprovação de constran~Jimento ou 
ou seu responsável , para que opte por acomodação Merente a 
, consmuirá falta grave, motivando penalidade conforme for 

de auditoria. 

cLÁUSULA ~"T,,jl. _ DOS RECURSOS FINANCEIROS 

a importância 
limites financeiros 

Incentivo 

Garoa' 

7.1 - A CONTRATADA receberá, mensalmente, da CONTRATANTE 
aos serviços contratados, autorizados e efetivamente prestados, dentro dos 

estabelecidos: 

da Capacidade 

Valor Mensal 

11 

7.526,96 

55.566,84 

Valor J"nual 

1 

90.347,52 

666.826,08 

Parágrafo primeiro - As despesas mensais decorrentes dos 
atendimentos consi,lnad,'s no Sistema de Informaçllo Ambulatorial - SIAlSUS d"vem estar 
em conformidade a FPO - Ficha de Programação Orçamentária, como s~gue 
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doa Valor Valor Anual 
!. i le 27.824,65 ~ ... a •• n 

,r 8.023,36 M ,.n" 
Estratégicos - -- --, ... _-
Cirurgias i 77. 925.92:0,00 

. Total 11,' nnA n4 
, 

1 ~~" li"" 1? 

Parágrafo segundo - Segue os limites financeiros relativos às 
despesas da execução das atividades de assistência hospitalar do Sistema de 
Internações I - SIH/SUS: 

Valor Valo,,~nual 

Média 75.289,67 .... _~~~~"?~, O~ _ __ . ,,' ... .. • __ o •• _ .. __ ,_o _ o • 

- I 
r i · ~ i ; 

--- __ o 

. 210- iíõO:oo ---
. .. .. ...... . ... __ . 

i I ?~?n.nnn nn 

Total ?A. ?RQ,67 , • A?' "7~ nA 

Parágrafo terceiro - A CONTRATADA receberá da 
CONTRATANTE abaixo a título de incentivo hospitalar, que será repassado mensalmente 
e vinculado ao das metas qualitativas. 

dos Valor Mensal ! Valor I'nual 

Incentivo i I 90.341,52 

Tolallnce,ntivo f.528,96 i Qn u '7,52 

Parágrafo quarto - O Potencial de ExpansAo da Capacidade 
Instalada será à CONTRATADA, após seu fato gerador. Considera-se para fins 
deste potencial f" ",. habilitações, a~eraçao de PPI, inserção nas RAS, aumento da 
capacidade , incorporação tecnológica, dentre outras que a CONTRATANTE 
entender ,. Conforme a situação será incorporado através de apostilamento. 
Estimando-se um ~Ior médio mensal de R$ 55.568,84 (Cinquenta e cinco mil, quinhentos 
e sessenta e oite reais e oitenta e quatro centavos), sendo esse 50% da Média 
Complexidade. 

n dos Valor Mansal ValorA.nual 

I v'~'"o,a , de da I 55.568,84 666.826,08 

Total PlOtencial de Expansão da 
55.568,84 666,826,08 11" , 

Parágrafo quinto - Nos casos de auditoria, proo~dimentos 

autorizados I pela CONTRATADA sem a devida i em alta 
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complexidade, de contas trimestral da produção excedente, procedimentos 
autorizados re~:~1 ~t~~~~nãO contemplados na Tabela de Procedimentos e Medicamentos 
OPM de Sistema de Saúde, após análise da CONTRATANTE serao res!õarcidos os 
valores á através de Apostilamento, desde que não ultrapasse o valor 
estimado para do contrato. 

cLÁUSULA 011'61/'6 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

8.1 - Os recursos orçamentários têm como origem à transferência 
fundo a fundo Ministério da Saúde, classificados em receitas correntes/transferências 
pelo Fundo Esllad"'l de Saúde. 

Parágrafo primeiro - A base para a construçao dos valores aqui 
contratados éél~a~e~t~~r~,:::~~~~o, Pactuada Integrada - PPI da Assistência vigente, a série 
histórica" a t, valores e procedimentos do SUS. 

Parágrafo segundo - As despesas decorrentes do presente 
Contrato serão ::t9~1~~i ~.~ por dotação orçamentária constante no exerclcio 2018 no 
programa açao 4 -10.302.0430.0979.11320 - Programação Pactuada e Inltegrada da 

~~S~Si~S~tê~n~'.~:i~a~, ~~~~~!~~despesa 3.3.90.39.00, fonte 223, e, no programa a\:ão 48091 -
elemento de despesas 3,3,90.39.00, fonte 100, e em parte, por 

conta dos subseqüentes, os quais serão aditados ao presente contrate). 

cLÁUSULA 
PAGAMENTO 

- DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E CONDIÇOES DE 

9.1 - O valor estipulado neste Contrato será pago da seguinte fonna: 

Parágrafo primeiro - A CONTRATADA apresentará mElOsalmente 
à CONTRATA"TR a produção dos se !Viços contratados SIA e SIHlSUS efetivamente 

autOriZad~::s,;e~~~~t~~~~~p.~o~r meio magnético, mediante recibo ou nota fiscal, obedecendo, 
para tanto, o , os prazos e o cronograma, estabelecido pelo Ministério da 
Saúde e 

Parágrafo segundo - A CONTRATANTE, revisará e processará os 
dados recebidos CONTRATADA e seus documentos, procederà ao pagamento das 
ações, ob,~::~al~~:l~~:: ~,~n~~ as diretrizes e normas emanadas pelo próprio Mõnistério da 
Saúde e pela nos termos das respectivas competências e ,atribuições 
legais; 

Parágrafo terceiro - A produção rejeitada pelo s,,!Viço de 
processamento de lJados" ou pela conferência técnica e administrativa, será devolvida à 
CONTRATADA as correçOes cablveis, devendo ser reapresentada no prazo 
estabelecido pelo da Saúde. O documento reapresentado será acompanhado do 
correspondente original devidamente inutilizado por meio de carimbo, quando 
cabível; 
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Panlgrafo quarto - Ocorrendo erro, falha ou falta de 
processamento produção, por culpa da CONTRATANTE, esta garantirá a 
CONTRATADA, ~t~~g:':::~:~; no prazo avençado neste Contrato, pelos valores do mês 
imediatamente a e que tenha sido validado pelas partes, acertando-se as diferenças 
que houver, no seguinte, mas ficando a CONTRATADA e o Ministério da 
Saúde, do pagamento de multa e sanções financeiras, assim como correçao 
monetária dos e outros acréscimos porventura incidentes nas diferenças apuradas; 

Parágrafo quinto - Para fins de prova da data de apresentaçao 
das cont"s e ob"trvãr,cia dos prazos de pagamento, será entregue a CONTRATANTE a 
Nota Fiscal ou Recibo assinado pela CONTRATADA, com aposição do respectivo 
carimbo fun,cio,nall~ 

Parágrafo sexto -Após revisão da nota fiscal ou do recibo, a 
CONTRATANTE .~~~~:~!,~oj~pagamento do valor apurado nos termos da Cláusula Sétima, á 
CONTRATADA, 4, i em Conta Corrente sob nO. 50.532-3 Agência 1386-2 do 
Banco do Brasil, o último dia útil do mês subsequente da prestação do serviço. 

Parágrafo sétimo - As contas ser;~o objeto de análise pelos 
órgãos de Controll Avaliação e Aud~oria do SUS, que emitirão parecer conclusivo no prazo 
máximo de 30 dias, sob pena de tornar-se nulo a rejeição, validada a conta e, 
co"s,>qülEmlennerltt , remunerado o serviço no pagamento imediatamente subst.:>qüente, de 
acordo com a reg,"a,m"nt"ção do sistema estadual de auditoria. 

CLÁUSLlLA DÉC:t.1A - DO CONTROLE, AVALlAÇAO E AUDITORIA 

10.1 A execução deste Contraio será avaliada pela 
CONTRj..rANTTiE~J' tr~~:~I: procedimentos de supervisao direta ou indirela local, os quais 
observari~o o CI das cláusulas e condições ora estabelecidas, e dI> quaisquer 
outros dados ao contrate e avaliaçao dos serviços prestados. 

Parágrafo primeiro - O Contrato contará com uma Comissao de 
AC(lm"anlhanlentcte Avaliação: 

R~ 

a) a Comissao será constituida por representantes indicado de cada 
instituição, um do Gestor Municipal de Saúde, um da Comissao 
Intergestores Regional, dois da Regional de Saúde (sendo um da 
ECM), um do corpo docente e um do discenle da CONTRATADA e 
um do Conselho Municipal de Saúde, devendo reunir-se no minimo 
uma vez por trimestre; 
b) a Comissão terá as atribuições de acompanhar a execução do 

presente Contrato, principalmente no tocante aos seus custos, no 
cumprimento das metas estabelecidas nos Anexos I, 11 e 111 , com as 
seguintes atribuições: 
b.1) avaliação do cumprimento das metas físico-financeiras; 
b.2) acompanhamento dos indicadores quantitativos e qualitativos; 
b.3) acompanhamento da capacidade instalada; 
b.4) acompanhamento de equipamenlos fora do uso; 
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b.5) propor readequações das metas pactuadas, dos recursos 
financeiros e outras que se fizerem necessárias nas cláusulas 
contratuais, desde que essas não alterem seu objeto, bem como 
propor novos indicadores de avaliação nos Anexos I e 11; 
b.6) avaliar a qualidade da atenção à saúde dos usuários prestada 
pelo estabelecimento hospitalar; 
c) a Comissão deverá encaminhar à CONTRATANTE relatório 
trimestral do cumprimento das metas estabelecidas nos Anexos I, 11 e 
111 até o 300 dia do mês subseqOente ao trimestre avaliado; 
d) a CONTRATADA fica obrigada a fornecer à Comissão de 
Acompanhamento e Avaliação todos 05 documentos e infonnaçoes 
necessárias ao cumprimento de suas finalidades; 
e) a existência da Comissao mencionada nesta Cláusula não impede 
nem substitui as atividades pertinentes ao Sistema Nacional de 
Auditoria (federal, estadual e municipal); 
f) o mandato da Comissão será compativel com a vigência deste 
Contrato, devendo qualquer alteração da sua composição ser 
homologada pela CONTRATANTE; 
g) os membros da Comissão nao serão remunerados por esta 
atividade. 

Parágrafo segundo - A CONTRATANTE efetuará vistorias nas 
instalações da ,..11~,·" para verificar se persistem as mesmas condições técnicas 
básicas por ocasião da assinatura deste contrato. 

Parágrafo terceiro - A fiscalização exercida pela CONTRATANTE 
sobre os ora contratados não eximirá a CONTRATADA da sua plena 
responsabilidade 1Ie'"3nte o SUS ou para com os pacientes e terceiros, decorrente de culpa 
ou dolo na do Contrato. 

Palráalrat'o quarto - A CONTRATADA facilitará o acompanhamento e 
a fiscalização pel",ane"te" pela CONTRATANTE, dos serviços e presta~1 todos os 
esclarecimentos lhe forem solicitados pelos auditores designados para tal fim. 

Parágrafo quinto - Em qualquer hipótese é ass"gurado à 
CONTRATADA all1olllo direito de defesa, nos termos das normas gerais do Ministério da 
Saúde, da lei 1 de liCitação e contratos administrativos. 

cLÁUSULA DÉ(:I~A PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

11 .1 - A inobservância, pela CONTRATADA, de cláusula ou 
obrigação ",;:~~~~~l~~deste Contrato, ou de dever originado de norma legal ou regulamentar 
pertinente. , a CONTRATANTE. garantida a prévia defesa, a aplicar, em cada 
caso, as i previstas nos artigos 86 e 87 da lei n°. 8.666/93 e 
alteraçOe!; e conforme o Decreto Estadual n° 2.617/2009. Da mesmal forma, em 
conformidade o art.14 da lei nO. 8.078, de 11/09/1990 - Código de Defesa do 
Consumidor, além demais normas em vigor. 
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par·áá. ~g~ra~~f~~O~~;~~~i:~ A imposição das penalidades previstas nesta 
Cláusula deoelnd"lá da 9 do fato que os motivar, considerada sua avaliação na 
srtuaçao e circ;u~lstalncila objetivas em que ele ocorreu e dela será notificado a 
CONTRATADA. 

Paráclrallo segundo - A mutta que vier a ser aplic.ada. será 
comunicada á tlt'''·T'''' TADA e o respectivo montante será descontado pela 
CONTRATANTE. pagamentos devidos. ficando garantido o pleno direito de defesa em 
processo regular. 

Parágrafo terceiro - A imposiçao de qualquer da" sanções 
estipulad"s nesta FlaUSL!!la nao ilidirá o direrto da CONTRATANTE de exigir indenização 
integral do autor infraçao, pelos prejuízos que o fato gerador da penalidade acarretar 
para os órgaos do SUS, seus usuários e terceiros, independentemente das 
responsabilidades elou ética deste. 

Parágrafo quarto - A violaçao ao disposto no § 4' da cláusula 3' 
deste Contrato su:t:~~~~a~d~CONTRATADA ás sançOes previstas nesta cláusula. ficando a 
CONTRATANTE a reter o valor indevidamente cobrado do montante devido á 
CONTRATADA, fins de ressarcimento do usuário do SUS, por via administrativa, sem 
prejulzo cio no §5' desta cláusula, assegurado o devido processo legal para 
identificação do I pela cobrança indevida. 

Parágrafo quinto - As distorções verificadas através do Sistema 
Estadual de Audi'pria Saúde - SEAS, ficando comprovada cobrança in.devida de 
procedimEmtos serao objeto de Ordem de Recolhimento - OR em favor do 
Fundo Est.adual em conta específica e demais medidas administrativas que 
o fato requer. 

CLÁUSULA DÉICI41A SEGUNDA - DA RESCISÃO 

12.1 - A rescisão obedecerá às disposições contidas nos artigos 77 a 
80 da lei n'. 8.66611l3 e atteraçOes posleriores. 

Parágrafo primeiro - A CONTRATADA reconhece desde já os 
direitos da N, .. 'rdATA em caso de rescisão administrativa prevista na Legislação 
referente a i e contratos administrativos. 

Parágrafo segundo - Qualquer uma das partes poderá solicitar 
rescisão (~li~t~:~'~I;d::evidamente formalizada a outra parte interessada, com 30 dias de 
antecedência a partir do recebimento da notificação. 

Paráglrallo terceiro - Em caso de rescisão do presente Contrato 
por parte da t'.t''''TIIAT·A . se a inlerrupção das atividades em andamento puder causar 
prejuízo à a CONTRATANTE poderá exigir o prazo suplementar ele até 120 
dias para efetiva de prestaçao de serviços, além dos 30 dias previslos no 
parágrafo anterior. Se nestes prazos a CONTRATADA negligenciar a prestação dos 
serviços ora sofrerá as penalidades previstas em lei. 
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do presente 
aqui previstas, 
pelo Ministério da 

Parágrafo quarto - Poderá a CONTRATADA, solicitar rescisão 
no caso de descumprimento, pela CONTRATANTE, das obrigações 

i no caso de atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos 

JL~:~~~~~~qUinto - Em caso de rescisão do presente Contrato 
por parto da , não caberá á CONTRATADA o direito " qualquer 
indenização, salvolo pagamento pelos serviços prestados até a data da rescisão,. 

cLÁUSULA DÉI:IIIIA TERCEIRA· DOS RECURSOS PROCESSUAIS 

CONTRATANTE, 
da notificação do 

13.1 • Dos atos de rescisão deste Contrato praticada pela 
recurso á CONTRATADA no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar 

, em conformidade com a Lei Federal n'. 8.883/94. 

Parigrafo primeiro · Da decisão da CONTRATANTE de rescindir 
o presente COlltraf, caberá, à CONTRATADA, pedido de reconsideração, no prazo de 10 
dias úteis , a notificação do ato. 

nos termos do 
úteis e 
motivadamente 

Parigrafo segundo · Sobre o pedido de reconsideração formulado 
a CONTRATANTE deverá man~estar-se no prazo de 5 (cinco) dias 

recebê-Io, atribuir· lhe eficácia suspensiva, desde que O faça 
de razões de interesse público. 

cLÁUSULA DÉICltlA QUARTA· DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 

14.1 • O prazo de vigência do presente Contrato é 31 de de!Zembro de 
2017, tendo ppo~~r:i:~;~slnIClal a data de 01 de agosto de 2018, podendo ser prorrogado 
por iguais e 5 perlodos de 12 meses, mediante termo aditvo, limitado em 60 
meses. 

Parágrafo primeiro - A parte que não se interessar pela 
prorrogação ~~~:~~,a;1 deverá comunicar a sua intençao, por escrito, à outra parte com 
antecedência I de 120 dias. 

Parágrafo segundo - A continuação da prestação de s",viços nos 
exerclcios fi:~,~:~lt~~ subseqüentes ao presente, fica condicionada à vigência dos 
respectivos c orçamentários. 

CLÁUSUILA DÉ'CI~IA QUINTA· DAS ALTERAÇÕES 

15.1 . Qualquer aneração do presente Contrato será objeto de termo 
aditivo ou apostildnento, na forma da legislaçao referente a licitações e contratos 
administrativos. 

Parágrafo primeiro · Os valores estipulados na Cláusula Sétima 
serão reajustados mesma proporção, Indices e épocas dos reajustes concE!didos pelo 
Ministério da Saludel através de termo Aditivo. 
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Parágrafo segundo · Qualquer alteração ou modifiGação que 
importe em dimin 'çao da capacidade operativa da CONTRATADA poderá ensejar a nao 
prorrogação deste ontrato ou a revisão das condições estipuladas. 

Parágrafo terceiro • Cabe Termo Aditivo em função do 
desenvolvimento ecnológicQ, elevando assim o grau de complexidade assistencial 
necessários ao S S, desde que devidamente acordado entre as partes e pactuado com o 
Gestor de Saúde I cal. 

cLÁUSUILA DÉCI A SEXTA· DA PUBLICAÇÃO 

16.1 • O presente Contrato será publicado, por extrato, no Diário 
Oficial do Estado, pós sua assinatura. 

cLÁUSUILA DÉCI A SÉTIMA· DO FORO 

Catarina ,com exe 
questões oriundas 

em quat", vias d 
testemunhas. abai 

17.1 • As partes elegem o Foro da Capital do Estado de Santa 
são de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir 
o presente Contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes. 

E por estarem as partes justas e acordes, firmam o presente Contrato 
igual teor e forma para um único efeito, na presença dl3 2 (duas) 
assinadas. 

Florianópolis, 0.1 6-'-~ eM ~. 

NDE 
o da Saúde 

f;/J;;fr ~ 
AULHANO TIA O CA ELETTI 

Presidente do '-D.E.A.S 
CONTRATADA 

DAN~~=;;;L 
Secretária Municipal de Saúde 
CPF: 007.112,349-06 
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ANEXO I - SERVICOS AMBULATORIAIS 

IDE rÃ,., DE . NO SUS . nO. 

UTO~ 'E IA 111 
I:lOSPITAL º!; CARIDADE DE JAGUARUNA, 

DO MUNiCípIO PE JAGUARUNA 

MÉDIA COMPLEXIDADE 

n URGf:NCIAlEMERGf:NCIA: 

Descrição dos Serviços Quantidade Valor 
Mensal Mensal 

02.02-· Cllnica 677 2 .504,90 
, ..... -.- ... - . __ o 

02.04 _. -" por Radiologia 175 1.405,25 
~-- -------r'·-*---·.,·"· ,. 

02.11 _. ECG 80 412,00 
... -- -

~3. 01 I ,S I .de i e 1800 21 .883,50 
-"" _._-- - ._- ._,-_ ... _-_ ..... _ .... --_., .... ---"._,- ." 

04 Pequenas ~""mi~. (saldo da PPI do municipio) 45 090,00 
. , ._-_ .. -~--".----"""._-"_._-'-

03.01 .06.011-8 com classificação de risco 1800 
i 

O 
" .. .. '" . 

03.03 clinicos 20 I 6 29,00 
., "' 

I ?" g?A <te 
Total Geral 5.047 

SERVII,OS 'OI DE MÉDIA COMPLEXIDADE: 

1) Consultas Pré le Pós conforme quadro das Cirurgias Eletivas 

- 03.01.01 .007-2 Quantidade Valor 
Mensal Mensal 

Cirurgia geral 30 , 300,00 , ..... 
~"g,,, I 20 I 200,00 I 



- .. - .. -. , ,. ......... 1_ 
- 11_. ~ ClIImaIIII$I' .11 __ •• In 

------
20 ! 200,00 

Vascular 
_. __ ._._ .. _-_ .. -_ ... 

20 I 200 ,00 

Viu .. i"u,g" I i 
---

16 160,00 , 
_"H __ 

Urologia 
20 I 200 ,00 

-- --- . 

20 
, 

126,00 

Total (;e .. ' 
146 i • ~AA 

2) Consultas P I 

- 03.01.01.007-2 Quantidade Valor 
Mensal Mensal 

Cirurgia geral 
10 100,00 

I i 
10 100,00 

---
, ~'~" I I 

10 100,00 
____ o 

Total Oie .. 1 , 

3) Exames de ,;, e diagnostico 

dos Serviços Quantidade Valor 
'7' Menul Mensal 

02.04 A- i por Radiologia - Raio X - Gerais' 312 
, 

2_505,36 -~. i 1--- ____ o 

~- _. --_ ... -----' .. -.. _-, 1-- -. 
02.05 por Ultrassonografia - Gerais' 100 

1 
2.644,00 

10205.01. 
"-- -

Doppler Ide 
30 i 1.188,00 , 

-... ,,, .. . - '.,_ ...... _- --- ........ -.. ,., .. __ . "" __ u. __ . ____ ..• ". __ .. . , ." .. , 
Total Ge .. 1 442 I 6.,337,36 ! 

I IDE ULATC I ~ I 

-- ----:~ 
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ANEXO 11 - SERViÇOS HOSPITALARES 

IDE .i, I DE ; NO SUS - nO, 1R 

SERVIIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE: 

Valor 
Nrode 

Média I Média Mensal Permanência Leitos 
, 

, , 
Cllnic:a i 90 28 , 

Clínica v",U'> rO 73 
I 

8 
.. -- __ o _. .. , 

I ObstE~trícia 1 1 

Pediatria 1 , 6 
! 

Total 165 75.289,67 ! I , 

eletivas· Meta mÜ8 
I Qeral . . '" .. .. • ....... o. , .... 1 .. . .... 

"" _ .. ! 
1 

I 10 . .- . . -- .. . - _ .. -
_9!! . I ...... -.---_ ....• '. . ...... " . '" .. '" .. , .... .. . - - .... .. . ....... 

i. 1 . .u •• 

1 
Total Geral 73 

' A cota acima es , da ,,' 

Municipios que atenderá 

OQ">l0U , .. 'u' ,da , ,~,,' d~ Maio,. _,uoou .. "u, _,uyJ do e 

I lu C~ J:!QW: I · 1.67 I 

I .M-ª IA~ ~ I 111.137,68 

,/ 
"7 

------ -
.. 
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FAEC 

SERVIÇOSAN ULATORIAIS FAEC: 

Especialidade Quantidade i Vallor 
Média Man.al I Média Men .. 1 

04,05 Cirurgia o Aparelho da visão 100 ! 77,1Ei0,00 

Tobol ~mbulatorlal FAEC 100 i 77.1tiiO,00 

I TOTAL FAEC MBULATORIAL I 77.160,00 I 

SERViÇOS H( SPITALARES FAEC: 

E Quantidade ; Valor peeialidade 
Média Mensal i Média l!IIen •• 1 

04 Cirurgias el ivas 210 
i 

210.000,00 i 

Tobol ospitala ... FAEC 210 210.000,00 

·Cirurg ias eletiv a serem realizadas: 

Grupo de Pro< dimantos Mabo mils i 
Cir!'!91!'_9~al."., 60 I . -----------".-_ .. _---.--_.,-----." ---_., •.. _"--_ ... _-,._,-._--,. ..... • • •• H" ................ ..... __ " ................ , , ....... "0 .......... __ ••• , •••••• 

1 Ç[r!,! gi,1 º.r:!ºP~. ea 70 _. -- ~----- ---
_~~!.9iª_ºJ9.!!:!D ªd~g-º.l~.i~ ___ .. ," .......... _-, ... _-.... _ .... " ........ __ .-. ---...... .............. , .- """""""""."".", .. "4.Q"", .. "",.",.",,."""".,.,.1 
.fl!:!!r.91~L~roI6J11. a 40 I . , 

Tobol Geral 210 [ 

I TOTAL FAEC H )SPITALAR I 210.000,00 I 

I TOTAL FAEC I 287,160,00 I 

INCENTIVO HC iiPITALAR - ESTADUAL: 

C Deseriç ~ dos Serviços I Valor Adesio 
! 

Valor Mensal i 

...-----;? 



li_I I .UlTI caTIIIII -_ .. -
....... _IICIoI ...... , ...... 11.111 • 
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I Incentivo Ho italar - 7.52HEj'96 

Total In ~ntivo Hospital. r - i 7.528,96 
--~r---~-----L----------2-----

I TOTAL INC-*TIVO HOSPITALAR - ESTADUAL 7.52896 I 

Florianópolis. 

OBSEIRVAÇO 5 (Gestor e Prestador): 

~tura G. ~;.~ 



.* ESTADO 
pE SANTA CATARINA 
I~" DE ESTADO DA SAÚDE 

'" UI~".IU' I" DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVAlIAÇAO 
DE PROGRAMAÇAO EM SAÚDE 

FICHA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
POR PROCEDIMENTO 

MUNIClpIO: lU I.oRI 

UPS: HOSPITAL ~E CARIDADE DE JAGUARUNA CNES: 2550962 

II ~ 
MAC 

I 02.02 - Patologia 677 2.50' 

02.04 por 175 1.405.25 

02.11 - ECG 80 412,00 

103.01 ; 1 de Urgência e 1800 21:600,00 
Emergência 

104 - SCii ; (saldo da PPI do 45 990,00 

103.01 ) de 450 283,50 

103,01.06.011-8 com ) de risco 1800 O 

03.03 Tratamentos 20 iQ/if, 

-
.Q ~ ~/09 12018 

ôTOR' 'AL DATA 

-


