PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATAO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE

CONTRATO N" 056/20I8

-

SMS

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO
DE PRESTACAO DE SERVIqOS, QUE ENTRE SI

cereenaM b uutttcipto oe laaoerAo oos
GUARARAPES E O INSTITUTO HUMANIZE DE
AsslsrENctA E RESPoNSABILIDADE soclAL,
NA FORMA ABAIXO:

O MUNICiP!o DE」 ABOATÅ O DOS GUARARAPES,enldade de drenO pubHcO inte「 no,com sede na

Avenida Cene「 al Barreto de Menezes. n。 1648, Prazeres, 」aboatao dos GuararapeslPE, regularmente
inscnta nO cN」 PJ′ MF sob o n° 10377679′ 0004‑96,atravё

s da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,

LUに ALVES DE ttMA,ponador da cOdda de
sob o n° 747773004‑04, doravante denOminado

::lili脂 竿 酬 発 謄 ζ郡 ;寵 ‖‖:ξ 嶋♂ 論 ≒罫 滞 i
simplesmente CONTRATANTE e O INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTttNCIA E
RESPONSABILIDADE SOCIAL,inscnto no cNP」 sob o n° 28399030′ 0001‑31,com sede na Rua Si籠 0
Novo,n072,Quad「 a3乙 Lote 10,Prazeres,」 aboatao dos cuararapes/PE,CEP:54325‑628,neste ato
representado pela Sra JULIANA GARAHY REGuS,brasileira,casada,psicOloga,portadora da COdula
de ldent dade n° 7177482 SDS/PE,inscrita no CPF sob o n° 558968200‑20.domicinada na venida Boa
Viagem, n° 3520, Boa Viagem. Recife/PE, CEP: 51020‑001, doravante simplesmente denominada

CONTRATADA.e,tё m

entre siluStO e aven"do o presente instrumento contratual,de aco「 do com o

004 2018 CREDENCIAMEN■ 0 001 SMS.e,ainda.￨
as seguintes clausulas e condi06es que mutuamente outorgam, acetam e se obrigam a nelmente
cumprir, pOr si e seus sucessores. com observancia das disposi90eS COntdas na Lei Federal n°
10520′ 2002 e na Lei Federal n° 8666、 de 21 de iunhO de 1993, sule tando― se as nOrmas dos
supramencionados diplomas iegais aplcando―

se os preceitos de d reto plb‖ co e supletivamente. os

pr ncipios da teor a geral dos contratos e as disposicOes de direito privado
V

CLAuSULA PRIMEIRA‐ DO OB」 ETO
Consttui obleto deste instrumento a contrataoao de pessoa luridica,de natureza privada,com ou sem ins
lucrativos,prestadoras de servloos de Sattde para execu9う o de servioos,de atencao basica e de mOdia

complexidade para assistOncia integral a salde das mulheres das areas sem cObertura de unidades de
Sus, cOnsoante cond190es
Salde da Fam‖ ia, de forrna complementar ao Sistema OnicO de salde―

156 20181NEX 030 SMS.
oriundo do processo Administrativo n 0 004 2018 CREDENCIAMENT0 001 SMS,que nca fazendo

estabelecidas no Termo de Referё ncia do Processo Administrativo n。
parte integrante do presente instrumento,lndependentemente de transcrllaO

CLAuSuLA SECUNDA‑00 PREcO E DAS CONDicOES DO PACAMENT0
Pelos serv oos obleto deste contrato,a CoNTRATANTE pagarう
ao CONTRATADO o valor de RS
603456.00(seiSCentos e trOs m‖ ,quatrocentos e cinquenta e seis reais),Sendo pagos de acordO com
os servi9os efetivamente prestados

21

0 pagalnento sera mensal e efetuado em ato 30 (trinta) dias ap6s o recebimento e o

atesto/ap「 ovacao das Notas Fiscais′ Fatura.decorremtes da efetiva presta9う o dos serv19os

2 2 0 pagamento correspondente aos servicos eFetivamente prestados dar―

se― a

atravos de crё dito em

conta corrente indicada pelo coNTRATADO.sendo que neste caso o CoNTRATADO devera entrar em
contato cOm a Gerencia Finance ra da secretaria Municipal de Sàde para estabelecer este
procedimento
2 3 A Secretaria Municipal de Sattde de」

aboatao dos Guararapes reserva― se no dreto de suspender
cautelarmente o pagamentO, caso os serv oos estelam sendo rea‖ zados em desacordo com as
especincaooes cOnstantes no Edital e no Contrato,sem preluizO de abertura de processo administrativo
especinco para apu「 acaO das responsab‖ idades」
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PREFEITURA MUN:C:PAL DE JABOATAO DOS GUARARAPES
SECRETAR:A MUN:CiPAL DE SAIDE
2 4 0 servico sera quantincadO e O pagamento efetuado de forma propo「 cional a quantidade rea‖ zada
por mOs A compOsicao dOs precostem por base o valor untario cOnstante na Tabela de Proced mentos,

Medicamentos e OPM do SUS,bem como a Tabela Municipal de PrOcedimentos com Complemento de
valo「 es

com Recursos do Tesouro Municipal aprOvada pelo Conselho Municipal de Salde, Resolucao

005′ 2018‑CMS,de

21 de maroo de 2018 e Ponaria sESAU n0 02412018

2 5 Para fazeriuS ao pagamento,o CONTRATADO devera apresentar prova de regularidade nscal e
8666/93,assim comO demais documentos que.em qualquer

trabalhista,prevista no Artigo 29 da Lei n。

tempo,a Secretaria Municipal da Fazenda assim exig r

2 6 A Nota Fiscal devera ser emitida em nome do Fundo Municipal de Salde do
Guararapes,CNP」 ′
MFi03 904 395/0001‑45

」aboatao

dos

CLAuSULA TERCE:RA― DA DOTAcAo oRCAMENTAR:A
As despesas decorrentes deste Contrato estう
V

o programadas em dota9う oo「 9amentう ria propriàp「 evista
nO Ottmento dO Estado de Pernambuco,para o exercicio de 2018,na classinca9ぅ 。 abaixo:
Unidade O

Fmentaria:316601

Proleto Atividade:1030210382183

Natureza de Despesa:335043
Fonte:001
Conforme Nota de Empenho n 0 01205,datada de 19 de setembrO de 2048.no valor de R$96564.00
(nOVenta e seis m‖ .quinhentOs e sessenta e quatro reais)

Unidade Or∞ mentaria:3t16601
ProletO Atividade:lo 302 1038 2183

Natureza de Despesa:335043
Fonte:041
Conforme Nota de Empenho n° 01204 datada de 19 de setembrO de 2018 no valor de RS 104 588,00
(CentO e quatro m‖ ,quinhentOs e oitenta e oito reais)

31 No(s)eXercicio(s)Seguinte(S).as despesas correrao a conta dOs recursos prOprios para atender as
despesas da mesma nature2a, Cuia aloca9ao sera Fe ta mediante apOstilamentO no inicio do exercicio
inanceiro.sob pena de rescisう o antecipada do CONTRATO

CLAuSuLA QUARTA― DA VIGENCIA
V

O presente instrumentO vi90rara por 12(doze)meseS,de 19 de setembro de 2018 at0 19 de setembro
de 2019, podendo ser prorrOgado, por interesse das partes,ato o‖ mite de 60(sesSenta)meseS, nOs
termos dO artigo 57.H.da Le18 666/93
4 1

Qualquer altera9う o do presente Termo, somente sera admitida mediante justincativa prё
devidamente aprovada pela autoridade competente,e po「 meio de termO aditivo pる prio

via,

CLAuSULA QU:NTA‑00S ACRESCIMOS E SuPRESSOES
O presente instrumentO poder6 ser a te「 ado, mediante termO aditivo que aluste os quantitatvos de
servlcos em razう o da homolo9acao de novos contratados,ocasionando a redistribuloaO de COtas dos
servicos Obleto do contrato

5 1 0 presente inst「 umento podera ser a‖ erado un‖ ateralmente pela Administra9ao quando houver
mOdinca9aO das especincaooes dos serv19os,visando a melhor adequaca。
lё cnica aos seus obletivos,

quando for necessario mOdincar O valor cOntratual em decorrOncia de acrё scimo ou diminul。 うo
quantitativa de seu obletO,Ou mediante acordO entre as parte,nas hip6teSes previstas no art 65 da Lei
n。

8666/93

CLAuSuLA SEXTA― DAS OBR:GAcOES DAS PARTES
Constitui obr gacOes das partes,alё

m das disposi96es previstas na Le1 8 666′

93 e suas alteracOesI

61 DO CONTRATADO:
6 1 l

Atender as disposi96es legais e submeter― se as nOrmas tё cnicas e administrativas e aos

pttncipios e diretHzes do SuS

6.1.2. O CONTRATADO tera que ofertar todo o elenco de procedimento objeto deste Contrato em
careter de exclusividade para o Sistema Unrco de SaUde.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATAO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE
dos
6.1.3. Diligenciar para que o Contrato oriundo do Termo de Referencia viabilize a consecugeo
normas
as
com
conformidade
e
em
especilicados
e
finalidades
os
objetivos
Ol acordo com

""*iEoi
legais pertinentes.

ou a Administra9ao'
6.'1.4. Responsabilizar-se pelos danos causados' direta e indiretamente, a terceiros
aos
6.1.5. Eximir-se de cobrar diretamente do usu6rio/benelici6rio qualquer importancia concernente

procedimentos inseridos nas tabelas adotadas.

6.1.6. Manter atualizado o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saide (CNES) mensalmente'
orlent"gao da Portaria MS/SAS n" 118 de 18 de fevereiro de 2O'l4 O CNES devera estar

"onforr"
compativel com

o obieto deste Contrato

6.1.7. Permitir

o

que
acesso dos conselheiros municipais ao controle social dos servigos, desde

devidamente identificados e mediante previa comunica9eo

6.1.8. Garantir o cumprimento das diretrizes da Politica Nacional de Humaniza€o do Minist6rio da
Sa0de.

6.1.9.Submeter-seaavaliagsosistematicadeacordocomoProgramaNacionaldeAvaliag6esde
Servigos de Saride

-

PNASS.

6.1.10. tndicar ao Geslor do contrato, designado pela Secretaria Municipalde Saode:

6.1.'lO.l.AprqsentarcertificageodoResponsevelTecnico,legalmentehabilitado'peloservigo
de saude:

6.1.10.2.

O preposto do Contrato, derinido pelo CONTRATADO, para tigurar como

seu

representante perante a Secretaria lvlunicipal de Sa0de'
6.'1.'11. Manter durante toda a vigencia do Conlrato as condig6es de habilita€o iniciais'

6.1.12. Executar perfeitamente o objeto deste contrato, garantindo
populageo usuaria do Sbtema unico de Saude

-

a qualidade do atendimento

a

SUS.

6.1.13. Manter a qualidade dos servigos e se suieitar a fiscaliza€o permanente da CoNTRATANTE,
durante toda a vigCncia do Contralo.

6.1.14. Realizar os procedimentos exclusivamente mediante autoriza€o, atrav6s do sistema de
regulagao SISREG da Gerencia de Fluxos Assistenciais.

6.1..15. Apresentar relat6rio das atividades sempre que solicitado pelo Gestor Municipal, com
demonstrageo qualitativa e quantitativa do atendimento, objeto deste contrato, devendo conter as
informag6es necess5rias ditas pelo solicitante.
6.1.16. Devera guardar em sua unidade sede OS prontuerios m6dicos, com todos os laudos dos exames
realizados, considerando o periodo determinado pela legislaQeo.

6.1.17. Atender com plesteza as reclamag6es sobre a qualidade dos servigos executados'
providenciando sua imediata corre€o, sem Onus para a CONTRATANTE'
6.1..18. O CONTRATADO 6 respons6vel por arcar com todo e qualquer prejuizo de qualquer natureza

causado e CoNTRATANTE, a adminisiragao e/ou a terceiros, por culpa e/ou consequoncia de erros,
impericia propria ou de pessoas que estejam sob sua responsabilidade na execuqao do servi9o
contralado.
6.1.19. Garantir a existCncia e manulengeo ou adogao de protocolos, normas e rotinas t6cnicas de
procedimentos que orientem a realiza€o dos mesmos e de procedimentos administrativos
6.1.20. O CONTRATADO responder6 perante a CONTRATANTE por sua conduta na execu9ao dos
servigos objeto deste Conlrato.
6.'1.21. Submeter-se a regulageo, auditoria, ao monitoramento e a avaliaqao do gestor municipal do
Sistema Onico de Salde′

SUレ ″
ュ

⑥

PREFEITURA MUNICIPAL OE JABOATAO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
6.1.22. Apresentar a documenta€o exigida, a quaiquer tempo, pelo CONTRATANTE.

a CONTRATANTE qualquer alteragAo que importe a perda total ou parcial, dos
requisilos prolissionais ou pessoais exigidos como condiQao para o presente instrumento.

6.1.23. lnformar

6.1.24. Obedecer as normas da Vigilencia Saniteria, apresentando licenga de funcionamento vigente.

6.1.25. Responsabilizar-se por cobranga indevida feita ao paciente ou seu represenlante, por
profissional empregado ou preposlo, em razao da execu€o do conlrato lirmado.
6.1.26 Atender a RDC/ANVISA No. 50 de 21 de fevereiro de 2002, que dispoe sobre o regulamento
t6cnico para planejamento, programageo, elaborageo e avaliageo de projetos fisicos de
eslabelecimentos assislenciais de saUde;

V

6.1.27. Responsabilizar-se civil, administrativa e penalmente, sob as penas da lei, por quaisquer danos
ou preruizos materiais ou pessoais, que venha a causar e/ou causados pelos seus empregados ou
prepostos a CONTRATANTE ou a terceiros.

61.28. Garantir acessibilidade no atendimento e durante a prestagao de servigos para as pessoas
portadoras de deficiencia (visual, fisica, auditiva, intelectuais e moltiplas).

a realizageo dos exames encaminhados pelos m6dicos, visando garantir o
atendimento de toda a linha de cuidado. Na ausencia de cumprimento de prazos por algum d6s demais
prestadores comunicar por escrito a superintendcncia de Regulaeao do sus para tom;da de medidas
61.29. Acompanhar
cabiveis.

6.1.30. Obedecer aos dispositivos gerais deste Contrato.
6.2 OA CONTRATANTE:
q ?:1_1199m!anhar a execugao do objeto deste Contralo e efetivar a satisfageo
CONTRATADO nos termos dispostos neste instrumento e respectivo Edital.
q

??_-Pleilar quaisquer

esctarecimentos

do cr6dito do

que venham a ser formalmente solicitados

CONTRATADO e que sejam pertinentes ao objeto do presente Contrato.
6.2.3.. Promover, sempre que necessario,

a

servidores da CoNTRATANTE, com vistas

contratados.

pelo

integragao entre o preposto do CONTRATADO com
facilitar o cumprimento da execugao dos servigos

a

6.2.4 Notillcar, por escrito, o coNTRATADo acerca de qualquer irregularidade relacionada ao
cumprimenlo dos servigos objeto deste contrato.

6.2.5. Promover o DESCREDENCTAMENTo do coNTRATADo por raz6es

devidamente
fundamentadas em fatos supervenientes ou conhecidos ap6s a contratageo, preservando-se o principio
da Ampla Defesa e contraditorio, desde que importe em comprometimento da sua capacidade juridica,
t6cnica fiscal ou da postura profissionar, ou ainda, que venha a interferir no padrao 6tiio e/ou

operacional dos servigos contratados, sem que ha.ia lugar

compensageo ou reembolso a CONTRATAOA seja a que tituto for.

a

qualquer direiio

e

indenizageo,

6.2 6. o CoNTRATANTE reserva-se ao direito de, quando possiver a ampriagao de oferta na rede
pr6pria na regiao demandante, reduzir as cotas do CONTRATADO.

6.2.7.

o

CoNTRATANTE reserva-se ao direito de quando havendo dificuldades tinanceiras

orgamenterias, reduzir as cotaB do CONTRATADO.

λ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATAO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
A recusa injustificada da empresa inleressada e apta em assinar o presenle inslrumento, aceilar ou
relirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE, caracteriza o
descumprimento total da obrigaqao assumida, sujeitando-a a mufta de 1% (um por cento) sobre o valor
total do Contrato ou sobre o valor total adjudicado, sem prejuizo das demais penalidades previstas
legalmente.

8.1. Pela inexecugSo total ou parcial do contrato, ou pelo alraso injustificado na execueao do objeto do
Edital, a CONTRATANTE poder6, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei n'. 8.666/93, garantida a pr6via
defesa, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sang6es:
|

-

Advenencias:

a) Nao atualizar o Cadaslro Nacional de Estabelecimentos de Saide
o cadastro compalivel ao objeto do Termo de Referencia,
‐

-

CNES, bem como nao estar com

b) Nao permitir o acesso dos conselheiros de saode para controle social dos servigos;
c) Nao cumprir as diretrizes da Politica Nacional de Humanizageo do Minist6rio da Sa0de;

d) Nao aceitar se submeter a avaliag6es sistematicas de acordo com o Programa Nacional
AvalaaQoes de Servieo de Sande

-

de

PNASS;

e) Neo indicar ao gestor dp contrato o Responsavel T6cnico para figurar como preposto perante

a

Secretaria Municipal de Saude;
D Neo manter, durante loda a vigencia do contrato, as condig6es iniciais de habilihgao;

9) Nao garantir o aczsso do paciente ao procedimento, objeto do Termo de Referencia, e mediante a
autorizagao emitida pela Central de Regulaqeo do Municipio;

h) Nao manter a qualidade do servi9o e nao se sujeitar a IiscalizagSo permanente da CONTRATANTE,
durante loda a vigCncra do Contrato:

i) Nao garantir que todos os procedimentos acordados sejam regulados integralmente pela Central de
RegulagSo do Municipio do Jaboateo dos cuararapesi

j) Nao realizar assistCncia adequada dos pacientes, compativeis com o objeto deste Contrato;

k) Neo garantir a manutengao ou ado95o de protocolos clinicos, assistenciais e de procedimentos
administralivos;

l) Neo entregar ao usuario ou responsavel, no ato da saida do atendimento, documento com a data
prevista para entrega dc resultados, conforme determinado na C16usula das Obrigagoes do

CONTRATADO;

m) Nao apresentar relat6rio das atividades sempre quC solicitado pelo Gestor Municipal do Contrato,
com as informagoes estabalecidas nas Obrigag6es do CONTRATADO;
n) Nao cumprir com o periodo determinado em legislageo referente e guarda dos laudos dos exames
realizados.
ll

-

Multa, nos seguintes termos:

a) Pelo atraso no servi9o executado, em rela€o ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do
referido servigo, por dia decorrido,

b) Pela recusa em executar o servigo, caracterizada em 10 (dez) dias apos o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do serviQo,

c) Pela demora em corrigir falhas do serviqo executado, a contar do segundo dia da data da notifica€o
da rejeigeo, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do servigo, por dia decorrido; 1..

,+P
,4,
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PREFEITURA MUN:CIPAL DE」 ABOATAO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUN:CIPAL DE SAUDE
d) Pela recusa do CONTRATADO em corrigir as falhas no servigo executado, entendendo-se como
recusa o servigo nao efetivado nos 5 (cinco) dias que se seguirem a data da rejeigSo: 10% (dez por
cento) do valor do servieo rejeitado,

e) Pelo nao cumprimento de qualquer condiqeo fixada na Lei Federal n". 8.666/93, ou no instrumento
convocat6rio e neo abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor do Contrato para cada
evento,

f) Pela cobranga direta ao usuario/beneficierio qualquer importancia concernente aos procedimentos
inseridos nas labelas adotadas: 10% do valor do servigo,

g) Por nao informar a CONTRATANTE, qualquer alteraQao que importe na perda total ou parcial, dos
requisitos protissionais ou pessoais exigidos com condigao para o presente instrumento: 10% ao dia
sobre o valor da produgao media di6ria.

lll -

SuspensSo tempor6ria

de

participar

em

licitagSo

e

impedimento

de

contratar com

a

CONTRATANTE, pelo prazo de at6 02 (dois) anos;

lV - Declaragao de lnidoneidade para licitar, contratar e credenciar com a Administra9eo P0blica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigeo ou at6 que seja promovida a reabilitagao
perante

a

prdpria autoridade que aplicou

a

penalidade, que ser6 concedida sempre que o

CONTRATADO ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo
da sangeo aplicada com base no item anterior.

8.2. Pelos motivos que sE seguem, principalmente, o CONTRATADO estara sujeito as penalidades
tratadas nos incisos a segqir:

l-

Pelo descumprimento do prazo de execugeo do serviqoi

ll - Pela recusa em atender alguma solicitacSo para corregao da execugao do servigo, caracterizada se
o atendimento a solicitageo neo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias ileis, contado da data da rejei€o,
devidamente notificadai

lll

-

Pela neo execugeo do servigo de acordo com as especificag6es

e prazos estipulados neste

Contrato.

8.3. As infragoes serao consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a conlar da
aplicagSo da penalidade, o CONTRATAOO cometer a mesma infragSo, cabendo a aplicagao em dobro
das mullas correspondentes, sem prejuizo da rescisao do Conlrato.
8.4. Alem das penalidades citadas, o CONTRATADO ficarA sujeito, ainda, no que couber, as demais
penalidades referidas no Capitulo lV da Lei Federal no 8.666/93.
8.5. Ap6s esgotados os meios de execugao direta da sangeo de multa, o CONTRATADO sera notillcado
a recolher a imponancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimenlo da comunicageo
oticial.

8.6. Decorrido o prazo previslo acima, o CONTRATANTE encaminhara a multa para cobranga judiciat
ou ainda efetuados a sua cobranga mediante inscrigao em divida ativa do Estado ou por qualquer outra
forma prevista em lei.

8.7. Caso

o valor da garantia exigida seja

eventualmente utilizado, no todo ou em parte, para o

pagamento da multa, esla deve ser complementada pelo CONTRATADO no prazo de at6 10 (dez) dias
Uteis, a contar da solicitaeeo do CONTRATANTE.

8.8. A CONTRATANTE podera, em situagoes excepcionais devidamente motivadas, efetuar a retengeo
cautelar do valor da multa antes da concluseo do procedimento administrativo.
CLAUSULA NONA

-

DAS HIP6TESES DE DESCREDENCIAMENTO

A Secretaria Municipal de Saide podera, a qualquer tempo, promover o DESCREDENCIAMENTO por
raz6es devidamente fundamentadas em fatos supervenienles ou conhecidos ap6s a contrata€o, desde
que importem em comprometimento da sua capacidade juridica, t6cnica, fiscal ou da postura

profissional, ou, ainda, que venha a interferir no padrao elico e/ou operacional
,v,v,,a, uvs
dos servicos
oe,v,ws contratados,

K
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sem que haia lugar a qualquer direno a indenizacao,compensaφ

o ou reembolso ao CONTRATADO.

sela a que tRulo for

9 1 Na hipotese de descump百 mento das ob面 ga9oes,pelo CONTRATADO,este se sulenaぬ as san9oes
previstas no Artig。

87 da Lein° 8666′ 93 e suas altera96es

9 2 Fica assegurado ao CONTRATADO o direito ao contradit6rio e a ampla defesa,e as razOes po「 ele
apresentadas serao ava‖ adas e julgadas conforme Edital

CLAuSuLA DECIMA― DA F:SCALIZACA0
0 CONTRATADO sulena卜 se̲a a nsca‖ za∞ o da autOndade cOmpetente da CONTRATANTE, nos
termos dO art 67 da Lei8 666′ 93,lcando designado quel

、口′

101 A gestう o do Contrato cabera a Superintendencia de Re9ulacao do SuS/SMs̲」
G, bem como a
Cerente de Controle,Ava‖ acao e Aud"o百 a/SREG′ SMS― 」G,S「 a Manuela de Godoy Lelう O Novaes
Ferreira e ao Cerente de Fluxos Assistenciais′ SREG′ SMS‐ 」G, Sr N‖ ton Rod面 9ueS de Carvalhol a
nsca‖ zacao ncara a cargo do Fiscal Titular,sr Flbio Soares Francisco,Matricula1 591 895,Assistente 6

e do Fiscal Substituto,Sr 」osё Cleidson da S‖ va, Mat「 icula: 591885, Coordenado「

de Controle e

Avaliacao

102 A a9う o ou omissう o, total ou parciaL da nscalizacao pela coNTRATANTE NÅ

O eximira o

CONTRATADO da totalresponsab‖ idade pela m6 prestacao dos serv19os
10 3 Quaisquer exlgenols da nSCa‖ zacaO, inerentes ao obleto do presente Term。

prontamente atendidas pelo CONTRATADO,sem qualquer onus para CONTRATANTE

, deveraO ser

CLAuSULA DECiMA PR:MEIRA― DA RESCiSA0
Consttui motvo de rescisao do presente Contrato, assegurados o contraditOrio e a ampla deFesa, a
93 e suas alterac6es, desde
que cabiveis a presente contrata9a。 , resguardadas as prerrogativas conferidas pelo artigo 58.
observados tamb6m os crǹrios cOntidos nOs artigos 77,79e80,todos da referlda Lei
oco「 鯰 ncia de qualquer das hipOteses previstas no artigo 78 da Le1 8 666′

ll 1 0 Contrato sera rescindido em caso de contingenciamento de recursos que impeca o empenho

CLAuSuLA DECIMA SEGUNDA― DAS DISPOSlcOES GERAIS

E vedada a subcontrata9う o, parcial ou total, do obleto contratado, nう o
transfelr a outrem a sua execu9ao

V

podendo o CoNTRATADO

12 1 0s casos omissos serao resOlvidOs pelas partes contratantes,de comum acordo,com base na Lei
8666′ 93 e suas altera。 6es

n。

CLAuSuLA DECiMA TERCEIRA‐ DO V:STO DA ASSESSORIA」 URIDiCA
O presente CONTRATO tera o vistO da Assessona」 uridica da CONTRATANTE,de a∞ rdo com o
estabelecidO nO paragrafO ttnico do art 38 da tei n 。8666′ 93

CMuSULA DEC:MA QUARTA‐

DO GESTOR DO CONTRATO

Ficam designados como gesto「 es do presente contrato o Sr N‖ ton Rodrigues de Carvalho,Matricula n。
59188‑3,Gerente de Fluxos Assistenciais e a Sra Manuela de Godoy Novaes,Matricula n。
59271‑3.
Gerente de Controle,Avanacao e Audno両 a

CLAUSULA DEcIMA QUINTA - Do REGISTRo
Em atendimento ao Decreto l\4unicipal no OO2|2O17, o presente instrumento segue vistado pelo pelo
SecretSrio Executivo de Licitag6es, Contratos e Convenios e pelo Gerente com vistas ao seu registro e
arquivamenlo nesta SELIC.
CLAUSULA DECIMA sExTA - Do FoRo
Fica desde j6, declarado pelas partes, com base no S 2". do art. 55 da Lei n". 8.666/93, o Foro da
Comarca do Jaboateo dos GuararapevPE, para dirimir as d0vidas ou quest6es suscitadas na execueeo
deste Contrato.
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PREFE:TURA MUN:CiPAL DE」 ABOATAO DOS GUARARAPES
SECRETAR:A MUN:C:PAL DE SAUDE
E,por estarem de pleno acordo.lrmam as partes o presente instrumento el■

04(quatrO)ViaS de igual
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