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Ofício DA nº 142/2021 
 

Ao Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR VINÍCIUS GUILHERME SÍMILI 
Presidente da Câmara Municipal de Assis 
Assis – SP 

 

 Assunto: Encaminha Projeto de Lei nº 33/2021. 
  

 

Senhor Presidente, 

 

 

Encaminho, por intermédio de Vossa Excelência, para apreciação e deliberação da 

Egrégia Câmara Municipal de Assis, o incluso Projeto de Lei nº 33/2021, em que o Executivo 

Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, no valor de 

R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), acompanhado da respectiva exposição de motivos. 

Na oportunidade, reafirmo a Vossa Excelência e aos Senhores Vereadores 

protestos de alta consideração. 

Atenciosamente, 

 

 

 

JOSÉ APARECIDO FERNANDES 
Prefeito Municipal 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
(Projeto de Lei nº 33/2021) 

 
Ao Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR VINÍCIUS GUILHERME SÍMILI 
Presidente da Câmara Municipal de Assis 
Assis – SP 
 

Senhor Presidente, 

Encaminho para análise e deliberação dessa Egrégia Câmara Municipal de 

Assis, a inclusa propositura que tem por finalidade a abertura de Crédito Adicional Suplementar, 

no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) junto a unidade orçamentária da Secretaria 

Municipal de Saúde. 

Esta medida se faz necessária, tendo em vista que por meio da Portaria nº 

3.603 de 22 de novembro de 2018, do Ministério da Saúde, foi estabelecido que os procedimentos 

relacionados aos serviços de Nefrologia, referente ao Bloco de Atenção da Média e Alta 

Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, serão financiados em sua totalidade, cujos recursos 

serão transferidos ao Município mensalmente, conforme apuração no Sistema de Informações 

Ambulatoriais – SAI. 

Em nosso Município o serviço de Nefrologia é atendido por meio de Contrato 

nº 005/2016, conforme cópia que segue em anexo, cujo prestador é também referência para os 

municípios de nossa região. Considerando que o Contrato 005/2016 está com sua vigência 

expirando, está sendo providenciado novo instrumento, a fim de possibilitar a continuidade dos 

serviços aos usuários do SUS. 

Os serviços de Terapia Renal Substitutiva, objeto do Contrato, são 

indispensáveis para a manutenção da vida dos portadores de doença renal crônica que são 

submetidos à sessões de hemodiálise semanais, durante os doze meses do ano. 

A fonte de recursos para ocorrer com as despesas previstas nesta 

propositura, são aquelas descritas no seu artigo 2º, em cumprimento à Lei nº 4.320 de 17 de 

março de 1.964, a ser verificada mediante o excesso de arrecadação ocasionado pela 

transferência de recursos supramencionados. 

Por todo o exposto, submetemos à elevada apreciação de Vossa 

Excelência e dos Senhores Vereadores o Projeto de Lei nº 33/2021. 

Prefeitura Municipal de Assis, em 06 de maio de 2021. 

 

JOSÉ APARECIDO FERNANDES 
Prefeito Municipal 
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PROJETO DE LEI Nº 33/2021 

 
 

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional 
Suplementar para os fins que especifica. 

 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS: 
Faço saber que a Câmara Municipal de Assis aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Programa Anual do Município de Assis, um Crédito 

Adicional Suplementar, nos termos do artigo 41, inciso I, da Lei Federal 4.320 de 17 
de março de 1.964, no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) observando 
as classificações institucionais, econômicas e funcionais programáticas, abaixo 
relacionadas: 

 
02   PODER EXECUTIVO   

02 10  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
02 10 04 MEDIA ALTA COMPLEX.AMBUL.HOSPITALAR  

10.302.0080.2182.0000 PARCEIROS DO S.U.S.   
1034 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000.000,00 

   Total..........................................................................................R$ 3.000.000,00 
  
Art. 2º -  Os recursos para atender as despesas com a execução da presente Lei serão 

provenientes de excesso de arrecadação, nos termos do disposto no artigo 43, § 1º, 
inciso II da Lei 4.320 de 17 de Março de 1.964, através de repasse do FNS-Fundo 
Nacional de Saúde a ser verificado na Receita (1718.03.2.1.00.05) durante o 
exercício de 2021.  

Art. 3º - Ficam alterados os anexos III, IV e V do Plano Plurianual, aprovado pela Lei 
Municipal nº 6.320 de 22 de junho de 2017 e o anexo IIA da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, exercício de 2021, aprovada pela Lei Municipal nº 6.812 de 15 de 
junho de 2020, conforme especificações previstas nos artigos 1º e 2º desta Lei. 

 
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
  

Prefeitura Municipal de Assis, em 06 de maio de 2021. 

 

 

JOSÉ APARECIDO FERNANDES 
Prefeito Municipal 

 



Pl"efeituYa Municipal de Assis
Paco MunicipalProf'. "Judith de Oliveira Garcez

"TERMO DE CONTRATO NO 005/2016"

Ref.: Prestagao de Servigos de Assist6ncia a SaOde
PREAMBULO

Pelo presente instrumento as panes, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE ASSIS, com sede a Avenida Rui Barbosa n.o 926 em
Assis, Estado de Sio Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob n.o
46.179.941/0001-35, doravante denominada CONTRATANTE, neste
ato representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. RICARDO PINHEIRO
SANTANA, brasileiro, advogado, residente a Rua Dom Jose Lazaro
Neves, n.o 393, Assis/SP, portador do RG n.o 23.282.679-1 e do
CPF/MF n.' 250.627.787-82, e de outro lado UNIDADE DE
NEFROLOGIA DE ASSIS S/C LTDA., inscrita sob o CNPJ no
68.165.497/0001-31, com sede na Rua Smith Vasconcelos. no 1030.
nesta cidade de Assis/SP. com contrato socialarquivado no Cart6rio de
Registro de Im6veis de Assis, registro no CREMESP sob n ' 16.012.
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pecos
seus Diretores, Dr. CIRO TAVARES COSTA, brasileiro. casado.
m6dico, portador da c6dula de identidade (RG) n ' 13.167.812 e do CPF
n' 037.657.118-70, e Dr. SERGIO ABUD HADDAD. casado. m6dico.
portador da c6dula de identidade (RG) n ' 6.281.990 e do CPF n '
022.694.078-16, tendo em vista o que disp6e o artigo 196 da
Constituigao Federal, as Leis 8.080/90 e 8.142/90, a Lei 8.666/93, e
demais disposig6es legais e regulamentares aplicaveis a esp6cie,
formalizam o presente contrato, que objetiva a prestagao de servigos
de assist6ncia a saOde definida na cldusula primeira, mediante as
cldusulas e condig6es seguintes.

''1

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1.1. A CONTRATADA, por forma do presente instrumento, se obriga a prestar
servigos de assist6ncia a saOde atrav6s de tratamento dialitico aos pacientes
encaminhados pda CONTRATANTE, em especial a pacientes com Insufici6ncia
Renal Agudal Insufici6ncia Renal Cr6nical Intoxicag6es Ex6genas Dialisaveisl
Outras patologias que necessitem de didlise como terapia de suportele, Atividades
alnbulatoriais em Nefrologia

1.2. Os servigos a serem prestados pda CONTRATADA obedecerio aos
litTiites quantitativos a seguir fixados, correspondentes aos inscritos na Ficha de
Programagao Orgamentaria FPO, que integra o presente ajuste para todos os fins,
compreendendo os seguintes exames / terapias / m6s (Ficha de Programagao
Orgamentaria anexa), respeitados os parametros definidos pda Secretaria Municipal
de SaOde da CONTRATANTE.

(' : .i\rqtivos \.'6gtlcr XltQ)tilt'''OS 2016,('otlti'af os skit adds'.('ortlrato O05 - Nt;frologia 2016.ci



1.3. Quantitativos mensais estimados

&. .C6DiGO DESCRiQAO
ATENDIMENTO M£DICO CdNSBifA

D30101007-2 Consulta M6dica
'#

QT
MES

Subtotal

DEscnlQAO T
MES

TERAPIA RENAL
SUBSTITUTIVA

Cateter de Longa Permanencia para Hemodialise
Cateter para Subclavia Duplo Lumen para Hemodialise
Cateter T po Tenckhoff para Similar de Longa Permanencia para DPI
Conj. Troca para DPA (Paciente m6s com Init. Domiciliar
Cod. Troca para paciente Submetido a DPA (Pac.15 dias)
Conj Troca para paciente Submetido a DPAC (Pac.mes)
Conj. para Troca de Pac. Submetido a DPA
Conj. para Troca de Paciente Submetido a DPAC
Dilatador para Implante de Cateter Duplo Lumen
Guia Metalico para Introdugao de Cateter Duplo Lumen
Hemodialise maximo I sess6es por semana - Excepcionalidade
Hemodialise (Maxims 3 sess6es por semana)
Hemodialise em Portador de HIV (Maximo 3 sess6es semana)
Manutengao e Acompanhamento Domiclliar a Paciente sub
Treinamento de Paciente Subm. a Dialise Peritoneal- DPA
Confecgao fistula Arterio - Venosa para Hemodialise
Implante de Caterer de Longa Permanencia para Hemodialise
Implante de cateter Duplo Lumen para Hemodialise
Implante de Cateter Tipo Tenkhoffou Similar para DPA/DPAC
Retirada de cateter Tipo Tekhoof/Similar de Longa Permanencia

070210001

070210002
070210003
070210004
070210005
070210006
070210007
070210008
D70201009
D70201010
D30501009
030501010
[.)30501011

030501016
030501018

041801003
041801004

041801006
041801008
041802003

3

l

0

8

6
4
2

0

9
2
3

7
5
6

.2

0

8

4
0
5

3

3

3

8

l
5

l
4
4
6

1.421
6

14

2

5

2

3
2

Subtotal 1.495

(': .qrtlttivos \'(igt cr XliQ{.}iVOS 2{)i6~('o)]t)'atos*Assittcic:os'.('otltrclto {)(}5 - Nefrologia 2{)i6).cl( 2

 
  PATOLOGIA CL NICA    
020201021-0 Dosaaem de Calcio 124  
020201031-7 Dosaaem Creatinina 54  
020201038-4 Dosaaem de Ferritina 42  
020201039-2 Dosaaem de Ferro Serico 42  
020201042-2 Dosaaem de Fosfatase Alcalina 40  
020201043-0 Dosaaem de Fosforo 123  
020201047-3 Dosaaem de Glucose 123  
020201050-3 Dosaaem de Hemoalobina Glicosilada 17  
020201060-0 Dosaaem de Potassio 124  
020201062-7 Dosaaem de Proteinas Totais e Frac6es 42  
020201065-1 Dosaaem de Transaminase Glutamico Piruvica TGP   124  
020201066-0 Dosaaem de Transferrina 42  
0202010694 Dosaaem de Ureia 233  
020201076-7 Dosaaem de 25 Hidroxivitamina D 20  
020202030-4 Dosaaem de Hemoalobina 82  



CLAUSULA SEGUNDA
DA FORMA DE EXECUQAO

2.1 - Os servigos ora contratados estio referidos a uma base territorial
populacional conforme plano de saOde da CONTRATANTE e servo ofertados com
base nas indica96es t6cnicas do planejamento da saOde mediante compatibilizagao
das necessidades da demanda e a disponibilidade de recursos financeiros do SUS.

2.2 - Os servigos referidos na cldusula primeira servo executados pda
CONTRATADA em sua unidade situada na Rua Smith de Vasconcelos 1.030. na
cidade de Assis, com licenga de funcionamento expedida pda Secretaria de Estado
da SaOde, sob n ' 01.00207-208 e sob a responsabilidade dos Srs. Drs. CIRO
TAVARES COSTA e SERGIO ABUD HADDAD, registrados no Conselho Regional
de Medicina sob os n's 62.221 e 42.665, respectivamente.

2.3 - A eventualmudanga de enderego do estabelecimento de atendimento da
CONTRATADA sera imediatamente comunicada a CONTRATANTE que analisard a
conveni6ncia de manter os serviQos ora contratados em outro enderego, podendo
etta Oltima rever as condig6es deste contrato e at6 mesmo rescindi-lo se entender
conveniente. A mudanga do responsavel t6cnico tamb6m sera comunicada a
CONTRATANTE.

2.4 - Os servigos objeto do presente contrato servo prestados diretamente por
profissionais do estabelecimento da CONTRATADA.

2.5 - Para os efeitos deste contrato consideram-se profissionais do pr6prio
estabelecimento: membro do seu corpo clinico e profissionallprofissionalque tenha
vinculo de emprego com a CONTRATADA.

2.6 - A CONTRATADA nio podera cobrar do paciente, ou de seu
acompanhante, qualquer complementagao aos valores pagos pelos servigos
prestados nos termos deste contrato.

2.7 - A CONTRATADA sera responsabilizada por cobranga indevida feita ao
paciente ou seu representante, por profissionalempregado ou preposto. em razio
da execugao deste contrato.

2.8 - Sem prejuizo do acompanhamento, da fiscalizagao e da normatividade
suplementar exercidos peta CONTRATANTE sobre a execuQao do objeto deste
contrato, a CONTRATADA reconhece a prerrogativa de controle e a autoridade
normativa gen6rica da diregao nacional do SUS, decorrente da Lei 8.080/90 (Lei
Qrganica da SaOde), ficando certo que a alteragao decorrente de tais compet6ncias
normativas sera objeto de termo aditivo especifico ou de notificaQao dirigida a
CONTRATADA.

(': ,.Artlltivos \'''dHtlcr XliQ){-lit'''OS 2{)16-('otltt'cites .Assina osK('otltt'ato OOS - Nqfi'ologia 2Q16).cl( 3

020202037-1 Hematocrito
020202038-0    
020203030-0 Pequisa de Anticorpos Anti-HIV+HIVI(Elisa} l
020203063-6 Pesquisa de Anticorpos Contra Antiaeno do Virus Henatite B(AntiHRS\  
020203067-9 Pesquisa de Anticoroos Contra o Virusda Heoatite C  
020203097-0 Pesquisa de Antqeno de Suoerficie do Vuris Henatite B{HBS A(n  
020206025-0 Dosagem de Hormonio Tireoestimulante (TSH\ l
020206027-6 Dosaaem de Paratormonio  
020206037-3    
020208007-2   l
020206008-0   l
     

              n ' ' T '!' ;:J

     



2.9 - E de responsabilidade exclusiva e integralda CONTRATADA, a utilizagao
de pessoal para execugao do objeto deste contrato, incluidos os encargos
triabalhistas, previdenciarios, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vinculo
eriapregaticio, cujos 6nus e obrigag6es em nenhuma hip6tese poderao ser
tr;ansferidos para a CONTRATANTE ou para o Fundo Municipalde SaOde, e ainda, a
prestaQao dos servigos ora contratados nio implica vinculo empregaticio, nem
exclusividade de colaboraQao entre o contratante e o contratado.

CLAUSULA TERCEIRA
DO VALOR CONTRATUAL

3.1 - As despesas decorrentes do cumprimento do presente contrato. no
atendimento ambulatorial e SADT, consignados no sistema de informagao
arilbulatorial - SIA/SUS, tem valor estimado em R$ 3.678.452.76 (tr6s milh6es.
se:iscentos e setenta e otto mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e
leis centavos), correspondente a previsao de despesa media mensal de R$
3t1)6.537,73 (trezentos e sets mil, quinhentos e trinta e sete reais e setenta e tr6s
centavos)

3.2 - Os valores unit6rios dos procedimentos contratados sdo rigorosamente
id6nticos aos definidos na tabela do Minist6rio da SaOde/SUS que passa a compor o
presente instrumento, e sera reproduzida abaixo:

'')

l$©oico . . .:DESCRIQAO
ATENDIMENTO M DICE CONSULTA

030101007-2 Consulta M6dica
Subtotal

TOTAL

lO,oo 100.00
100,00

4Irfltti\tls Vdg u' XltQ{.iivoS 2{)16''.('otltratos Assilcldos ('otttt'cato OOS - Nclfroll)gia 2{i16.doc

 
  TERAPIA RENAL

SUBSTITUTIVA      
D70210001-3 Cateter de Longa Permanencia para

Hemodialise 3 482.34 1.447.02

070210002-1 Cateter para Subclavia Duplo Lumen para
Hemodialise 3 64,76 194.28

[)70210003-0 Cateter Tipo Tenckhoff para Similar de
Longa Permanencia para DPI

3 149.75 449.25

D70210004-8 Conj. Troca para DF'A (Paciente m6s com
Inst. Domiciliar 8 2.342.81 18.742.48

D70210005-6 Conj. Troca para paciente Submetido a DPA
Pac.15 dias)

l 1.171.40 1.171.40

070210006-4 Conf. Troca para paciente Submetido a
DPAC (Pac.mes) 5 1.791.56 8.957.80

[)70210007-2 Conj. para Troca de Pac. Submetido a DPA l 609.39 609.39

070210008-0 Conj. para Troca de Paciente Submetido a
DPAC   895.78 895.78

070201009-9 Dilatador para Implante de Cateter Duplo
Lumen

4 21.59 86.36

070201010-2 Guia Metalico para Introdugao de Cateter
DuDlo Lumen 4 15.41 61,64

030501009-3 Hemodialise maxims I sess6es por semana
- Exceocionalidade

6 179.03 1.074.18

030501010-7 Hemodialise (Maxims 3 sess6es por
semana)

1.421 179.03 254.401.63



'). T
MES UNIT TAL

020201021-0
020201031-7
0202010384
020201039-2
020201042-2
020201043-0
020201047-3
0:20201050-3
020201060-0
020201062-7

Dosagem de Calcio
Dosagem Creatinina

124
54
42
42
40
123
123
17

124

l
l

15
3

2
l
l
7
l
l

85
85
59
51
01
85
85
86
85
85

229
99

654
147
80

227
227
133
229

77

40
90
78
42
40
55
55
62
40
70

LIU

Dosagem de Ferro Serico
Dosagem de Fosfatase Alcalina
Dosaaem de Fosforo
Dosagem de Glicose
Dosagem de Hemoqlobina Glicosilada
Dosagem de Potassio
Dosagem de Proteinas Totais e Frac6es

Glutamico

em de Ferritinasa r

Dosagem de Transaminase
Piruvica (TGP '
Dosagem de Transferrina
Dosagem de Ureia
Dosagem de 25 Hidroxivitamlna D
Dosagem de Hemoglobina
Hematocrito
Hemograma Completo
Peqyisa de Anticorpos Anti-HIV+HIVI(Elisal
Pesquisa de Anticorpos Contra Antigens do
Virus Hepatite B(AntiHBSI
Pesquisa de Anticorpos Contra o Virusda
Hepatite C
Pesquisa de Antgeno de Superficie do Vuris
Hepatite B(HBS AG
Dosagem
(TSH)
Dosagem de Paratormonio
Dosaqem de Tiroxina (T4
Bacterioscopia (GRAMM
Cultura de Bacterias

42

124020201065-1 2,01 249.24
020201066-0
020201069-4
020201076-7
0202020304
020202037-1
020202038-0
020203030-0

42
233

4,12
1.85

15.24
1,53
1.53
4.11

lO.oo
18.55

173,04
431.05
304.80
125.46
125.46
172.62

lO.ool

22

22

020203063-6 408,10

020203067-9 18,55 408,10

C)20203097-0 22

l

40
l
l
l

1.467

18,55

8,96

408,10

020206025-0 de Hormonio Tireoestimulante
8,96

020206027-6
020206037-3
020208007-2
020206008-0

43,13 1.725.20
8.76
2.80

14.12
6.683,53

)ara Identificacio
Subtotal

14 . 12
Ri

306.537:.732.972

It'tlu x.os y6gtici'*AltQtllvOS 2016' ( \ss+tlaclos,('otllralo OOS - Neftologia 2{)i6.d-

D30501011-5 Hemodialise em Portador de HIV (Maxims 3
sess6es semana)

6 265,41 1.592.46

030501016-6 ManutenQao e Acompanhamento Domiciliar
a Paciente sub 14 358.06 5.012.84

[)30501018-2 Treinamento de Paciente Subm. a Dialise
Peritoneal- DPA 2 55.13 110.26

041801003-0 ConfecQao fistula Arterio - Venosa para
Hemodialise 5 600.00 3.000.00

041801004-8 Implante de Caterer de Longa Permanencia
para Hemodialise 2 200.00 400.00

{:)41801006-4 Implante de cateter Duplo Lumen para
Hemodlalise 3 115,81 347,43

D41801008-0 Implante de Caterer Typo Tenkhoffou Similar
oara DPA/DPAC 2 400.00 800.00

041802003-5 Retirada de cateter Tipo Tekhoof/Similar de
Lonaa Permanencia l 400,00 400.00

  Subtotal 1.495   299.754,20



3.3 - O valor necess6rio para o cumprimento das obrigaQ6es da
CONTRATANTE acha-se previsto na ficha 10041030200802.182000 ' 339039.
presentes no orgamento do ano de 2016.

3.4 - A CONTRATANTE se obriga a consignar nos orgamentos vindouros.
re{3ursos orgamentarios ao atendimento das despesas oriundas da presente
c(>ntratagao.

CLAUSULA QUARTA
DOS REAJUSTES

4.1 - Os pregos contratados poderao ser reajustados, observadas as
disposig6es legais aplicaveis e a anterioridade minima de doze meses. na mesma
proporgao indices e 6pocas em que ocorrerem os reajustes da mesma Tabela do
Minist6rio da SaOde/SUS, referente aos procedimentos contratados.

'''h CLAUSULA QUINTA
DOS PAGAMENTOS

5.1 - A CONTRATADA receberi mensalmente da CONTRATANTE a
iriiportancia relativa aos servigos efetivamente prestados, de acordo com os valores
unitirios de cada procedimento.

5.2 - As medig6es servo realizadas mensalmente por t6cnicos da Prefeitura
Dlunicipalde Assis, sendo a primeira delas realizada 30 (trinta) dias (corridos) ap6s o
initio dos servigos (que dar-se-d no dia imediatamente posterior ao da emissio da
ordem de servigo), e, as seguintes, a cada intervalo de 30 (trinta) dias (corridos) da
anteriormente realizada.

5.2.1 - A Prefeitura indicari um funcion6rio integrante de seu quadro de
pessoal, para assegurar a perfeita execugao dos serviQos, em conformidade com as
condig6es deste contrato, o qual seri responsavel pda aprovagao das medig6es.
al:6 o final dos servigos. Por ocasiio das medig6es o referido funciondrio deveri
informar se os servigos executados estgo de acordo com as especificag6es
constantes deste contrato e seus anexos, e atendem as t6cnicas de execugao
determinadas.

5.2.3 - os pagamentos servo efetuados no puzo de 05 (cinco) dias
corridor contados da data de realizagao de cada medigao, desde que constatado
que os servigos foram corretamente executados, nos termos do item 5.2.1 retro.

5.2.4 - 6 vedada qualquer forma de pagamento antecipado.

5.3 - Para fins de medigao e pagamento a CONTRATADA apresentara
rrtensalmente a CONTRATANTE as faturas e os documentos referentes aos servigos
efetivamente prestados, se obrigando a apresentar o laudo m6dico ao Setor de
Avaliagao e Controle local de pacientes com terapia Renal substitutiva, para
avaliagao e posterior concessio da APAC (Autorizagao de Procedimentos de Alta
Complexidade), obedecendo, para tanto, o procedimento e os prazos estabelecidos
pelo Minist6rio da SaOde.

5.3.1 - Para fins de prova da data de apresentagao das contas e
observincia dos prazos de pagamento, seri entregue a CONTRATADA, recibo
assinado e rubricado peso servidor da CONTRATANTE, com aposigao do respectivo
carimbo funcional.
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5.3.2 - As contas que apresentarem erros apontados pelo serviQO de
piocessamento de dados ou peta confer6ncia t6cnica e adminlstrativa servo
devolvidas a CONTRATADA para as correQ6es cabiveis, devendo ser
reapresentadas no puzo definido pda Secretaria Municipalda SaOde. O documento
reapresentado sera acompanhado do documento original devidamente inutilizado
por meio de carimbo, quando cabivel.

5.3.3 - As contas rejeitadas servo notificadas a CONTRATADA atrav6s de
oficio acompanhado do relat6rio do DATASUS ou do Setor de Avaliagao e Controle

5.3.4 -. Ocorrendo erro, falha ou falta de processamento das contas por
culpa da CONTRATANTE, este garantira a CONTRATADA o pagamento no puzo
avengado neste contrato, pecos valores do m6s imediatamente anterior. acertando-
se as diferengas que houver, no pagamento seguinte, mas ficando o Fundo
IVlunicipalde SaOde exonerado do pagamento de multa e sang6es financeiras.

5.3.5 - As contas rejeitadas quanto ao m6rito servo objetos de an61ise
polos 6rgaos de avaliagao e controle do SUS.

5.3.6 - Na hip6tese de contrato independente com profissionais
aut6nomos, a CONTRATADA pagara diretamente, aos profissionais. os honor6rios
polos servigos efetivamente prestados.

Qca

CLAUSULA SEXTA
DA VIGENCIA CONTRATUAL

6.1 - O puzo de vig6ncia do presente contrato seri de 12 (doze) meses,
iniciando-se em 15 (quinze) de fevereiro de 2016 e expirando-se em 14 (quatorze)
de fevereiro de 2017, podendo ser prorrogado, a crit6rio exclusivo da
CONTRATANTE, at6 o limite estabelecido no artigo 57, inciso llda Lei Federaln '

CLAUSULA SETIMA
DO RECEBIMENTO DOS SEKViGOS

7.1 - Os servigos servo recebidos

7.1.1 - provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pdas
piartes, em at6 15 (quinze) dias da data da comunicagao escrita do contratado -- art.
73, inciso I e alinea "a" da Lei 8.666/93, devendo a contratada disso dar
ci:lnhecimento a Secretaria MunicipalSaOde, que se encarregara de lavrar termo de
recebimento provis6riol

7.1.2 - definitivamente, ap6s decorridos 90 (noventa) dias do receblmento
provis6rio, mediante termo circunstanciado, assinado pdas panes, ap6s vistoria que
se comprove a adequagao dos objetos aos termos contratuais - art. 73, inciso le
alinea"b" da Lei 8.666/93. Neste puzo considerado como de observagao, correrg
por conta exclusiva da contratada todos os reparos necessarios, oriundos dos
sclrvigos prestados e materiais utilizados, observadas as sang6es estabelecidas na
clAusula Xldeste Contrato;

7.2 - Havendo rejeiQao dos serviQos, no todo ou em parte. a contratada deverg
refaz6-1os no puzo estabelecido pda Administragao, observando as condig6es /
estabelecidas para a prestagao. '

7.3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante podera:
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.-. . a) se disser respeito a especificagao, rejeita-lo no todo ou em parte,
d£:terminando sua substituigao ou rescindindo a contratagao, sem prejuizo das
penalidades cabiveist

a.I) na hip6tese de substituigao, a Contratada deverd faze-la em
conformidade com a indicagao da Administragao. no puzo mdximo de 02 (dots) dias
tlteis. contados da notificagao por escrito, mantido o prego inicialmente contratado;

b) se disser respeito a diferenga de quantidade ou de panes, determinar
sua complementagao ou rescindir a contratagao, sem prejuizo das penalidades
cabiveisl

b.I) na hip6tese de complementagao, a Contratada deveri faze-la
em conformidade com a indicagao do Contratante, no puzo m6ximo de 02 (dois)
dias Oteis, contados da notificagao por escrito, mantido o prego inicialmente
contratado.

7.4 - Por ocasiio da entrega dos servigos, a Adjudicataria deveri colher no
cr3mprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o nOmero do
IRcgistro Gerd(RG), emitido pda Secretaria de SeguranQa POblica, do servidor da
Prefeitura responsavelpelo recebimento.

CLAUSULA OITAVA
DA 00TAQA0 0RQAMENTARIA

8.1 - O cr6dito peso qualcorrera a despesa, com a indicaQao da classificagao
funcional programatica e da categoria econ6mica este assim demonstrado:
10041030200802.182000 339039.

CLAUSULA NONA
DA MANUTENQAO DA REGULARIDADE DA CONTRATADA

9.1 - Ei obrigagao do contratado de manter, durante toda a execugao
ci)ntrato, em compatibilidade com as obrigaQ6es por ele assumidas, todas
condig6es de habilitagao e qualificagao exigidas no momento da contratagao.

do
as

CLAUSULA DECIMA
DOS DIREITos E OnKlaAQ6ES DAS PARTES

10.1 - Sgo obriga96es da CONTRATADA no cumprimento do presente
contrato, a16m daquelas constantes de outras cldusulas:

10.1.1 - Manter sempre atualizado o prontuario dos pacientes pelo puzo
de 05 (cinco) anos, observando-se exceQ6es prevista em len

l0.1.2 - Nio utilizar, nem permitir que terceiros utilizem o paciente para
fills de experimentagaol

l0.1.3 - Atender os pacientes com dignidade e respeito de modo universal
e igualitario. mantendo-se sempre a qualidade na prestagao dos servigosl

l0.1.4 - Afixar aviso, em localvisivel, de sua condigao de prestadora de
servigos integrantes do SUS, e da gratuidade dos servigos prestados nessa
condigaol

l0.1.5 - Justificar ao paciente, ou a seu representante, por escrito, as
raz6es t6cnicas alegadas quando da decisio de nio realizagao de qualquer ato
profissionalprevisto neste contratol
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l0.1.6 - Notificar a CONTRATANTE de eventualalteragao de sua razgo
social ou de seu controle acionirio e de mudanga de sua diretoria, contrato ou
e:;tatuto, enviando a esta, no puzo de 30 (trinta) dias contados a partir da data de
registro da alteragao, c6pia autenticada da certidio da junta comercialou cart6rio
registro civildas pessoas juridicast

l0.1.7 - Manter as depend6ncias em perfeito estado em conservagao.
hygiene e funcionamento, e se sujeitar a todos os regulamentos de higiene e
si:lguranga. a fim de garantir a salubridade e a ordem no localde servigo, a16m de
cumprir exig6ncias legais que possam ser feitas neste sentido, por 6rgaos de
Administragao POblica

l0.1.8 - Fornecer ao paciente, relat6rio do atendimento prestado, que
f;er6 ressarcido peso Fundo Municipalde SaOde de acordo com a tabela SUS. em
documento que conter6 o seguinte esclarecimento:

''Etta conta deveri ser paga com recursos pablicos provenientes de seus
impostos e contribuig6es sindicais''

''1 l0.1.9 - Indenizar, em caso de dano causado ao paciente, aos 6rgaos do
SIJS e a terceiros a des vinculados, decorrente de agro ou omlssio voluntiria ou de
llaglig6ncia, impericia ou imprud6ncia praticadas por seus empregados, profissionais
ou prepostos. ficando assegurado a CONTRATADA o direito de regresso.

10.1.10 - A fiscalizagao ou o acompanhamento da execugao deste
contrato pecos 6rgaos competentes do SUS, ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, nos termos da legislaQao referente a licita96es
e contratos administrativos e demais legislagao existente.

10.1.11 - A responsabilidade de que trata esta cldusula estende-se aos
c;nsos de danos causados por defeitos relativos a prestagao dos servigos nos estritos
tctrmos do artigo 14 da lei8.078 de 11/09/90 (C6digo de Defesa do Consumidor).

lO.1.12 - Assegurar livre acesso a fiscalizagao da CONTRATANTE a
todos os locais de execuQao dos servigos.

lO.1.13 - Acatar prontamente as exig6ncias e observa96es da fiscalizagao
baseadas nas especifica96es, regras de boa t6cnica e normas em vigor.

'3 10.1 - Sio obriga96es da CONTRATANTE

10.1.1 - exercer fiscalizaQao no estabelecimento da CONTRATADAI
l0.1.2 - autorizar atrav6s da Secretaria Municipal da SaOde, mediante

requisig6es que devergo ser entregues a CONTRATADA pelo beneficidrio do
si:lrvigo. a realizagao dos exames prescritos por m6dico habilitadol

I0.1.3 - pagar a CONTRATADA o valor pactuado, nas datas avengadas.
l0.1.4 - solicitar o ajuste ou a corregao de qualquer falha, defeito ou

incorregao nos observada nos servigos.

C LAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DAS SANQOES POR INADIMPLEMENTO

11.1 - 0 atraso injustificado dos prazos de inicio, de etapas ou de conclusio
dos serviQos, sem prejuizo do disposto no paragrafo primeiro do artigo 86 da Lei n.o
8.666/93, sujeitara a contratada a multa de mora, calculada na proporgao de 1,0%
(um por cento) ao dia de atraso, sobre o valor da obrigagao nio cumprida, com
fundamento no artigo 86 da Lean.' 8.666/93.
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11.2 - Pda inexecugao total ou parcial do contrato a Prefeitura podera,
garantida a defesa pr6via, aplicar a contratada as seguintes san96es:

11.2.1 - advert6ncia, com fundamento no artigo 87 inciso 1, da Lei n.'
8.666/93;

11.2.2 - multa indenizat6ria pecuniaria correspondente a 20% (vinte por
cento) do valor da obrigagao nio cumprida, com fundamento no artigo 87 inciso ll,
cia Lei n.' 8.666/93:

11.2.3 - suspensao temporaria de participagao em licitaQao e impedimento
de contratar com a Administragao, pelo puzo de at6 02 (dois) anos. com
fundamento no artigo 87, inciso 111, da Lean.' 8.666/931

11.2.4 - declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragao Publica, com fundamento no artigo 87, IV da Lei n.' 8.666/93.
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou at6 que sega
promovida a reabilitagao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que
sclr6 concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragao pecos prejuizos
resultantes e ap6s decorrido o puzo de 02 (dois) anos, conforme o $3' do artigo 87
dii Lei n.' 8.666/931

'3 11.2 - Todd o servigo executado incorretamente deverd ser refeito pda
contratada, na especificagao correta, ds suas pr6prias expensas, em puzo nio
Inl:erior a 02 (doin) dias Oteis, ou outro puzo definido pda Administragao de acordo
cl)m as peculiaridades do servigo, sob pena de aplicagao das penalidades
relacionadas nesta clgusula e demais cominaQ6es legais cabiveisl

11.3 - As san96es previstas nesta cldusula poderao ser aplicadas
cumulativamente de acordo com circunstancias do cano concreto, e, o procedimento
ol)servard o contido na Lei n.' 8.666/93, garantindo a defesa pr6via e o principio do
contradit6rio.

CLAuSULA D£CIMA SEGUNDA
DA RESCISAO CONTRATUAL

12.1 - Sem prejuizo das san96es previstas na cldusula d6cima primeira deste,
o contrato poder6 ser rescindido, desde que demonstrada qualquer das hip6teses
previstas nos artigos 78, 79 e 80 da Lein.o 8.666/93.

12.2 - A CONTRATADA reconhece os direitos da adminlstragao, em cano da
relscisio administrativa prevista no artigo 77 da Lein.o 8.666/93.

C LAUSULA DECIMA TERCEIRA
DA FISCALIZAQAO

13.1 - A execugao do presente contrato seri avaliada pelos 6rgaos
competentes do SUS, mediante procedimentos de supervisao indireta ou local, os
quads observardo o comprimento das c16usulas e condig6es estabelecidas neste
contrato, a verificagao do movimento dos atendimentos e de quaisquer outros dados
nc:cessgrios ao controle e avaliagao dos servigos prestados.

13.2 - Sob crit6rios definidos em normatizaQao complementar, podera, em
cason especificos, ser realizada auditoria especializada.

13.3 - Sempre que entender necessario. a CONTRATANTE vistoriar6 as
instalag6es da CONTRATADA, independente de notificagao pr6via, para verificar se
p(!rsistem as mesmas condig6es bisicas do comprovadas por ocasiio da assinatura
deste contrato.
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13.4 - Qualquer alteraQao ou modificagao que importe em diminuigao da
ceipacidade operativa da CONTRATADA podera ensejar a revisio das condig6es ora
estipuladas ou at6 mesmo sua rescisdo.

13.5 - A fiscalizagao exercida pda CONTRATANTE sobre servigos ora
contratados n8o eximir6 a CONTRATADA da sua plena responsabilidade perante a
CONTRATANTE, ou para com os pacientes e terceiros, decorrentes de culpa ou
dolo na execugao do contrato.

13.6 - A CONTRATADA facilitari a CONTRATANTE o acompanhamento e a
fi:scalizagao permanente dos servigos e prestara todos os esclarecimentos que Ihe
forem solicitados pelos servidores da CONTRATANTE designados para talfim.

13.7 - Em qualquer hip6tese 6 assegurada a CONTRATADA, amplo direito de
d€:fesa, nos termos das normas gerais da lei Federal de Licita96es e Contratos
A(Jministrativos e o direito a interposigao de recursos.

CLAUSULA D£CIMA QUARTA
DA FUNDAMENTAQAO LEGAL

'') 14.1 - O presente termo contratua16 celebrado com inexigibilidade de licitagao
prevista no "caput" do artigo 25 da Lei8.666/93.

14.2 - A decisio pda inexigibilidade de licitagao foi tomada no Termo de
Deliberagao de 12.02.2016, peso Sr. Prefeito Municipal, tendo ficado expressamente
consignado naquele termo que aquelas autoridades constataram, no caso concrete,
a inviabllidade de competigao e a presenga dos pressupostos legais para proceder-
se} a contratagao com inexigibilidade de licitagao fundamentada no caput do artigo 25
(]a Lei n.' 8.666/93

14.3 - A inexigibilidade de licitagao foi devidamente ratificada pelo Prefeito
IVlunicipal. em atendimento ao artigo 26 da Lei n.' 8.666/93, no processo n.'
018/2016 - Inexigibilidade n.' 001/2016.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
DA LEGiSLAQXO APLICAVEL E DOS CASOS 0MISSOS

''\ 15.1 - A execugao do presente contrato seri regida pda Lei n.' 8.666/93. que
servir6 inclusive para o esclarecimento dos casos por ventura omissos neste termo
de contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
DA VINCULAQAO

16.1 - Vincula-se ao presente termo de contrato o Termo de Deliberagao de
12.10.2016 que decidiu pda inexigibilidade de licitaQao.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
DO FORO

17:1 - Sera competente o Foro da Comarca de Assis, Estado de Sio Paulo {
p:3ra dirimir dOvidas oriundas dente Termo de Contrato, com renOncia de qualquer '
ot.ttro por mais privilegiado seja.
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E, por estarem ambas as panes de pleno acordo com as disposig6es estabelecidas
naste Termo de Contrato, aceitam a cumprirem fielmente as normas legais e
regulamentares, assinam o presente em 04 (quatro) vias de igualefeito e teor, na
presenga de duas testemunhas, abaixo indicadas.

Assis, 15 de fevereiro de 2016

A$ PARTES

1) - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS
CONTRATANTE

RICARDO PIMbtHKO TANA
P '0 MUNICIPAL

2) - UNIDADE DE NEFROLOGIA DE ASSIS
CONTRATADA

CIRO T

DIRETOR

Testemunhas

C){levalcie Ferreira Gongalves
R{3 : 7.999.439
CPF/MF : 046.440.388-06

Vagner Nunes Dourado
RG : 5.388.579-9
CPF/MF: 784.109.759-04
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Pt efeitut"a Municipal de Assis
Paco MunicipaIF'rofl. "Judith de Oliveira Garcez

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO NO 005/2016

Ref.: Processo n.o 018/16 - Inexigibilidade n.' 001/16 - CONTRATANTE
Pl::iEFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - CONTRATADA: UNIDADE DE
NllFFROLOGIA DE ASSIS S/C LTDA. - CNPJ n ' 68.165.497/0001-31 - OBJETO:
Piestagao de Servigos de Assist6ncia a SaOde - VALOR GLOBAL PREVISTO: R$
3.678.452,76 - PAGAMENTO: mensal - VIGEiNCiA: 12 meses, prorrogaveis
conforme inciso lido artigo 57 da Lei n.' 8.666/93 - DOTA(;AO ORCAMENTARiA:
1{)041030200802.182000 339039 - FUNDAMENTO LEGAL: "kaput" do artigo 25 daLei 8.666/93. ' '

Assis, 15 de fevereiro de 2016

RiCARDOIPINH.gKO .NTANA
PREF O MUNICIPAL
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Prefeitul"a Municipal de Assis
Paco MunicipalProfa. "Judith de Oliveira Garcez

''TERMO DE PRORROGAQAO N ' O05/2021''

Ref.: Termo de Contrato n.' 005/2016

PREAMBULO

Peso presente instrumento as panes, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE ASSIS, denominada CONTRATANTE, e de outro
lado UNIDADE DE NEFROLOGIA DE ASSIS S/C LTDA..
denominada CONTRATADA, formalizam o presente termo de
prorrogaQao, nas condig6es seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA
DA PKORROGAQAO

1.1. Fica prorrogado por 03 (tr6s) meses o puzo de vig6ncia do contrato em
epigrafe, nos termos do inciso IV do artigo 57 da Lei n.' 8.666/93.

1.2. O puzo de vig6ncia do presente ajuste, inicia-se em 15 (quinze) de
fevereiro de 2021 e expirando-se em 14 (quatorze) de maio de 2021

1.3. Os valores contratados permanecem inalterados

1.4. O cr6dito pele qualcorrera a despesa, com a indicagao da classificagao
funcional programatica e da categoria econ6mica este assim demonstrado:
l0.302.0080.2182.0000 3.3.90.39.99.

1.4. Permanecem inalteradas as demais c16usulas e condig6es contidas no
termo de contrato em epigrafe.

E. por estarem ambas as panes de pleno acordo com as disposig6es
estabelecidas neste instrumento, aceitam a cumprirem fielmente as normas legais e
regulamentares, assinam o presente em 03 (tr6s) vias de igual efeito e teor, na
presenQa de duas testemunhas, abaixo indicadas.

Assis. 16 de fevereiro de 2021



AS PARTES

1) - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS
CONTRATANTE

JOSE APARECIDO FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

2) - UNIDADE DE NEFROLOGIA DE ASSIS
CONTRATADA

CIRO TAVARES COSTA
DIRETOR

SERGIO ABUD HADDAD
DIRETOR

Testemunhas

Milton Cesar B. da Silva
RG : 40.011.278-4
CPF/MF: 352.237.338-35

Vagner Nunes Dourado
RG : 5.388.579-9
CPF/MF: 784.109.759-04



Ptefeitura Municipal, de Assis
Paco MunicipalProf:. "Judith de Oliveira Garcez

EXTRATO DO TERMO DE PRORROGAQ.AO N ' O05/2021

Ref.: Processo n.o 018/16 - Inexigibilidade n.' 001/16 - Contrato n ' 005/16 -
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - CONTRATADA:
UNIDADE DE NEFROLOGIA DE ASSIS S/C LTDA. - CNPJ n ' 68.165.497/0001-31 -
OBJETO: Prestagao de Servigos de Assist6ncia a SaOde - VALOR GLOBAL
PREVISTO: R$ 919.613,19 - PAGAMENTO: mensal - VIGO;NCAA: 03 meses.
prorrogaveis - DOTAq)A0 0RQAMENTARIA: l0.302.0080.2182.0000 3.3.90.39.99. -
FUNDAMENTO LEGAL: inciso IV do artigo 57 da Lei n.' 8.666/93.

Assis, 15 de fevereiro de 2021

JOSE APARECIDO FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
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