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CONTRATO DE PROGRAMA NO OO1I2O?O

CONTRATO DË PROGRAMA QUË HNTRË SI CËLËßRAM.O

MUNICíPIO DË MARECFIAL FLORIANO/ES, POR

TNTERMÉoro Do FUNDo MUNtctPAL DË snÚoe r o

corusóRcro púBLtco on nnctÃo suDoËsrr sËRRANA

" crM pEDFTA AzuL, pARA cesr-Ão ASnìoclADA DCIs

sutrvtÇos DE snúoË DA TVSPS. 
J,J/, ,

O MUNICiPtO DË MARECHAL FLoRIANOi ES, pessoa jurídica de direito público, inscrito no

CNPJ/MF sob no 39.385,92710001-22, doravante denominado. simplesmente

CONSORCIADO, com Prefeitura sediada na Rua David Canal, no,57 - Centro, CËP 29.255-

000, por inter:rnedio do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no CNPJ sob o no

14.499.229/0001-27, com sede na Rua Belarmino Pinto, S/N - Centro, Marechal [jloriano/ES,

CEP: 29,255-000, doravante cienominado apenas CONTRATANTE, representados neste ato,

lespectivamente, pelo Prefeito Municipal, Sr, JOÃO CARLOS LORENZONI, brasileiro,

oasaclo, Adrninistrador, portador da cédula de identidade no 510.571lSSP-ES e inscrito no

CPF sob o no 682.160.687-00, residente e domioiliado no município de Marechal Floriano/ËS,

e pela Secretária Murricipal cje Saúde, Sra MARIA ARLETE NOVAES MORI\FS SILVA,

brasileira, casa<1a, professora, porladora da cédula de ideniidacle no 08663737-B IFP/R,l,

inscrita no CPF sob o nu 056.381.907-32, residente e domiciliada no município de Marechal

FIOT|ANO/ES, C CIC OUtrO, O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO SUDOESTE SËRRANA .

CIM PEÐRA AZUL constituído sob a forma de associação pública, pessoa jurídica de direito

público, conr sede administrativa, a Av. N/odolo, No 421, Aracê, Centro, Domingos N/afiins/ES,

inscrito no CNPJ no 02,760,004/0001-01, cJoravante denomirraclo sirnplesnrente CONSÓRCl0,

neste ato representado f)or seLr Presidente, Sr. ADËMAR SCl-ll{ElDËR, brasileiro, casado,

agricultor, portador do CPF no. 478.319.017-87, resolven.r celebrar o presente Contrato de

Programa, com dispensa de licitação embasacia no lnc, XXVI do Art. 24 da Lei
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8.666/93, com inteira sujeição à Lei Federal no B 666/93, à Lei Federal no 1'1.10712005, ao

Decreto Federal no 6.01712007, Portaria STN n" 27412016 ao Contrato de Consórcio Público e

Estatuto do CIM PËDRA AZUL e pelas demais legislações pertinentes, mediante cláusulas e

condiçÕes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Este Contrato de Programa tem por objeto estabelecer as condiçÕes de obrigações pelas

partes signatárias, visando a prestação dos serviços públicos de saúde de consultas, exames,

procedimentos e consultas especializadas e de apoio para diagnóstico, constante da Tabela

de Valores e Procedimentos de Saúde - TVSPS do CONSÓRClO, a qual passa a integrar o

presente contrato independente de transcrição, visando o apoio e diagnóstico de pacientes

ençaminhados pelo CONTRATANTE, bem como regulamentar o pagamento da prestação de

serviços objeto do presente contrato,

CLÁUSULA SEGUNDA _ DA ÁREA DE ATUAçÃo

2.1 - A área de atuação do CONSÓRCIO será formada pelos territórios dos Municípios

consorciados que o integram, incluído o município ora denominado CONTRATANTE,

constituindo uma unidade territorial, inexistindo limites intermunicipais para as finalidades a

que se propÕe,

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

3,1 - O serviço será prestado pelo CONSÓRCIO mediante regime de gestão associada de

serviços públicos, com vigência do dia 09/03/2020 até o dia 3111212020, podendo ser

prorrogado automaticamente, com anuência das partes, por períodos iguais e sucessivos,

observado o que dispõe o a11. 57, inciso ll, da Lei de LicitaçÕes 8.666/93.
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CLAUSULA QUARTA - DA TRANSPARËNCIA

4.'1 - No intuito de garantir a transparência da gestão administrativa, eoonômica e financeira

do objeto deste contrato, serão estritanrente observadas as disposiçöes constantes neste

Contrato de Programa, no Contrato de Consórcio Público e Estatuto do CONSÓRCtO e

demais normativos sobre a rrateria, sencjo que o CONSÓRCIO cjeverá, especialtnente:

a) Publicar na rede mundial de computadores os dados do presente Contrato;

b) Facilitar o acompanhamento e a fiscalização de todas as atividacjes objeto do presente

' contrato,

c) Prestar contas na periodicidade e na forma acordada.

CLÁIJSULA QUINTA - Do REGIME DE ËXECUÇÃO

5.1 -Aexecução financeira estabelecicja neste Termo vincula o CONTRATANTE, rra condição

de municÍpio consorciado, como responsável pelo pagamento dos valores da prestação de

serviços ao CONSÓRClO, os quais serão pagos mensalmente através c1e depósito ou

transferência bancária,

CLÁUSULA SËXTA _ DO VALoR E DA DoTAçÃo oRÇAMENTARIA

6.1 - Para execução do obleto deste Contrato, serão considerados para o exercício de2020,a

média de valores dos serviços utilizados do período dos últimos 12 (doze) e a programação

realiz.ado pelo CONTRATANTE, relativa aos serviços objeto do presente contrato, constantes

da I-VSPS do CONSÓRCIO

6.2 - O valor total anual estimado parâ a execução do presente objeto é de até R$

389.797,17 (trezentr¡s e oitenta e nove mil, setecentos e rloventä e $ete reais e dezessete
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centavos),

6.3 - Os valores dos serviços objeto do presente contrato, serão aqueles fixados na TVSPS

do CONSÓRCIO (aprovada pela Câmara Setorial de Saúde, composta pelos Secretários

Municipais de Saúde), os quais serão reajustados sempre e na mesma data em que for

alterada a TVSPS deliberação colegiado do CONSÓnClO.

6.4 - Deverão ser considerados os créditos de cada município relativos aos repasses SUS,

assim como de recursos específicos pelo Estado e União e, destinados à manutenção de

serviços específicos administrados pelo CONSÓnClO.

CLÁUSULA SÉTIMA _ DoS cRITÉRIoS Do PAGAMENTo

7.1 - O pagamento dos valores constantes da clausula anterior, será efetuado em

parcelas mensais pelo CONTRATANTË ao CONSÓRClO, até o dia 25 de cada mês, por

meio de depósito ou transferência bancária para a seguinte conta corrente do CONSÓRCIO:

corrente 28,730,63-8 (Dominqos Martins - ES).

7.2 - Como forma de prestação de contas dos valores pagos e efetivamente utilizados pelo

município, o CONSÓRCIO disponibilizará mensalmente através do sistema de gestão

CONSÓRCIO, com acesso on-line ao CONTRATANTE, relatórios constando os nomes dos

pacientes atendidos, os procedimentos realizados e o valor total do faturamento mensal

pertinente ao CONTRATANTË, e saldo financeiro contratual existente.

7.3 - O CONTRATANTE que atrasar, pelo prazo superior a 15 (quinze) dias, o pagamento

valcres ao CONSÓRClO, destinados a possibilitar a aulorização via sistema da prestação de

serviços, sofrerá a suspensão dos serviços objeto do presente contrato até a regularização do
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pagamento da parcela devida

7.4 - Na eventualicjade de não observância dos prazos para pagamento pelo CONTTRATANTE,

este deverá inscrever no seu passivo permanente os valores a serem pagos, cabendo ao

CONSÓRCIO contabilizar tais valores em seu ativo permanente,

7.5 - O pagamento das parcelas mensais pelo rnunicípio, será utilizado para a fixação do teto

financeiro para a emissão das autorizações de consultas, exanles e procedimentos em saúde

pelo CONTRATANTË no sistema de gestão em saúde do ÇONSÓRCIO, com base na

programação financeira necessária, de forma a evitar o enclividamento do CONSÓRClO.

cLÁusuLA orrAVA * DA DorAÇÃo oRçAMËNTÁRIA

8.1 - As despesas clecorrentes da execução do presente contrato de programa, correrão por

conta da dotação orçamentária constante no orçamento anual do CONITRATANTË, clefinido

pela Lei Orçamentária Anual (LOA) de cada exercicio financeiro correspondente, a saber:

- Projeto/Atividade: 090002.1030200542.059 - Manutenção de Consórcio Público de Saúde

- Elemento de Despesas: 3.3.93,39.00 - Or-rtros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;

- Forrte cle Recursos'. 1211, 1214.

8.2 - O CONTRATANTË, em raz'¿o do presente contrato de programa, para o exercício

financeiro 2020 deverá consignar, corno crédito adiciorral especial ou suplemerrtar em sua

Legislação Orçamentária pertinente, dotação suficiente para suportar as despesas assurrridas

do presente Contrato.

8.3 - Poderá ser o CONTRAI'ANTË excluído do CONSOtIClO, conforme Fstatutc¡ do

CONSÓRClO, após prévia notificação, suspensão e demais penalidades, quando não
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consignar dotação suficiente para suportar as despesas assumidas do presente Contrato.

CLAUSULA NONA _ DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

g.t - É obrigação do CONTRATANTE a fiscalização e execução do presente contrato de

programa, além das demais obrigações e responsabilìdades constantes da legislação

consorcial, do Contrato de Consórcio Publico e Estatuto do Consórcio, devendo:

a) Efetuar o pagamento da parcela mensal do valor contratado:

b) Responsabilizar-se por toda autorização de serviços de saúde, objeto do presente

instrumento, as quais devem ter lastro financeiro nas parcelas mensais pagas pelo

CONTRATANTE ao ÇONSÓRClO, sob as penas legais;

c) Comprovar a devida consignação em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, as

dotaçÕes suficientes para suportar as despesas assumidas por meio deste contrato;

d) Supervisionar, acompanhar e fiscalizar, nos termos da legislação pertinente, as

atividades do CONSÓRClO, relativas à execução deste contrato;

e) Programar, nos elementos financeiros específicos dos seus orçamentos, os recursos

necessários para custear a execução do objeto contratual;

f) Analisar, anualmente, a capacidade e as condições de prestação de serviços

realizados pelo CONSÓnClO, para verificar se o mesmo dispõe de suficiente nível

técnico-assistencial e gerencial para a execução do objeto contratual;

g) Participar das Assembleias, e demais reuniÕes dos órgãos colegiados do

CONSÓRC]O, e acatar as decisÕes delas emanadas e dos atos da Diretoria Executiva

quando em cumprimento das deliberações, ou de acordo, ou da lei e do contrato de

consórcio publico;

h) Prestigiar o CONSÓRCIO por todos os meios ao seu alcance e propagar o espírito

associativo e cooperativo entre os afins;

i) Cumprir as disposiçÕes do Contrato de Programa e do Estatuto do CONSÓRCIO.
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cLÁusuLA DÉcrMA - DAS RËspoNSABtLtDADES Do coNSóRc;lo

10.1 - Das obrigaçÕes do CONSÓRÇlO, além da.s demais otlrigações e responsabiliclades

constantes da legislação consorcial, do Contrato de Consórcio Priblico e Estatuto do

Consórcio, devendo:

a) Colaborar com os poderes públicos corro órgão de saúde no atendimento em busca de

solução dos problemas que se relacionern com a categoria de prestaçäo de serviços a

qual foi contratada;

b) Promover a harmonia e integração dos consorciados,

c) lncentivar e promover seu desenvolvinrento, com a busca da excelência na prestação

de serviços de saúde à comunidade dos murricípios consorciados;

cj) Apresenta.r, quando o CONTRA"|AN TE assim determin¿rr, Relatório de Gestão

pertinente à execução cio presente contrato;

e) Proceder à aquisição de bens e a contratação de serviços de terceirog necessários no

desenvolvimento das açÕes contrataclas;

f) Zelar pelos bens móveis, irnóveis, equipamentos e instalaçÕes que lhe forem cedidos;

g) Observar as leis e princ;ípios que regem a Administração Pública, tais como: legalidade,

impessoalidade, moraliclade, publicidade, eficiênci a e economicid,ade;

h) Garantir o cumprimentc¡ das demais finalidades e objetivos descritos no Contrato de

Consórcio Publico e no Estatuto;

i) Promover a contratação e utiliz-ação de sistemas cje informação coletivos de gestão de

saúde, para fins de controle e acornpanhamento da execução dos serviços objeto do

presente contrato;

j) Desenvolvinrento de protocolos de serviço, rotinas e flurxos coletivos.

k) Manter durante toda a execuÇão do contrato as obrigaçÕes assumidas e todas ¿rs

condições de habilitação e qualificação exigidas;
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l) Prover os serviços contratados, por meio de profissionais adequados, capacitados e

devidamente habilitados, de modo a fornecê-los com a qualidade técnica exigida e em

estrito atendimento das normas a eles pertinentes;

m) Executar, nos termos da legislação pertinente, o necessário para a consecução do

objeto deste contrato, observando sempre os critérios de qualidade e custo;

n) Não realizar atendimentos sem exibição das guias de autorização e /ou pedido médico

emitidos pelo CONTRATANTE;

o) Prestar os devidos esclarecimentos que forem solicitados;

p) Não realizar quaisquer tipos de cobranças dos usuários/pacientes dos serviços ora

contratados;

10.2 - Programar, nos elementos financeiros específicos dos seus orçamentos, os recursos

orçamentários necessários eara a execução do objeto contratual, de acordo com a sistemática

de pagamento da prestação de serviços de acordo com o presente Contrato,

cLÁusuLA oÉclua pRtMEtRA - Do MoDo, DA FoRMA E DAs coNDtçÕES DE

PRESTAçÃO OOS SERVTçOS

11,1- DO MODO - O CONSÓRClO, durante todo o prazo de vigência deste Contrato, deverá

prestar serviços adequados, entendidos como aqueles que estejam de acordo com os

parâmetros aceitos pelo Ministério da Saúde, princípios, diretrizes e normas que regulam o

Sistema Único de Saúde,

11,2 - DA FORMA - O presente Contrato tem como diretriz a máxima abrangência de

prestação de serviços de saúde, conforme relação de disponibilidade de serviços constante

da TVSPS prevista no objeto deste contrato,

11.2.1 -A relação de disponibilidade de serviços constante da TVSPS poderá sofrer alteração
Rua David Canal, no 57, Centro, Marechal Floriano - ES - CEP 29255-000
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conforme contratação ou descredenciamento de especialidades, exames ou procedimetttos,

ou mesmo, alteração da TVSPS por decisão de órgão colegiado do CONSÓnCtO,

1i.3 - DAS coNotçÕes DA pRESrnçÃo DË sERVtÇoS - o CoNSÓncto fic;a aurtorizado

à gestão dos serviços públicos a seguir enumerados

11.3.1 Competências cujo exercício serão transferidos para o consórcio público:

a) Cornpra de consultas médicas;

b) Compra de exames e terapias;

c) compra de demais insumos e materiais necessários à prestação dos serviços constantes

da TVSPS e ou contratação do fornecimento dos mesmos em conjunto com os serviços

de saúde;

11.3.2 Serviços públicos que serão objeto da gestão associada:

a) Consultas médicas;

b) Exames e procedinrenlos de saúde;

c) Serviços de controle e monitoramento da marcação de consultas, exames e

procedinrentos constantes da TVSPS;

CLÁUsULADÉclMASEGUNDA.DoSUSUÁRloSDoSSERVlçr)sDËsAÚÞE

12,1 - lbdos os cidadãos têm direito ao acesso às açÕes e aos serviços de promoção,

proteçãcl e recuperação da saúde promovidos pelo CONSÓRClO.

12.2 - Caberá tanto ao CONI'RA'IANTË como ao CON$ÓnClO assegurar aos ciclarjãos,

tlsuários dos serviços, o atendimento acolhedor e livre de discriminação, visando à igualdade

de tratamento e a urna relação mais pessoal e saudável,

Rua David Canal, no 57, Centro, Marechal Floriano - ES - CEP 29255-000
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12.3 - Não serão cobradas tarifas dos cidadãos pelos serviços de saúde prestados pelo

COruSÓnClO, por se tratar de atividades prestadas no âmbito do SUS.

cuÁusuua oÉclnnn TERcEtRA - DAS pENALTDADES

13,1 - A falta de cumprimento, por parte do CONTRATANTE, de qualquer cláusula deste

Contrato de Programa, sem prejuízo do disposto nas demais cláusulas e das demais

penalidades previstas na legislação pertinente, poderá ensejar a suspensão da prestação dos

serviços e ainda, o CONSÓRCIO deverá levar à apreciação da Assembleia Geral do

CONSÓRClO, para a aplicação das sançÕes e atos reparatórios previstos no Contrato de

Consórcio e Estatuto do CONSÓRClO.

13,2 - Ressalvados os motivos devidamente comprovados de força maior, previstos em lei, a

parle que infringir qualquer das cláusulas, prazos, condições, obrigações ou

responsabilidades constantes deste instrumento, incorrerá nas penalidades estabelecidas em

lei ou no Estatuto do CONSÓRClO.

13.3 - No caso de rescisão sem justo motivo, a parte será notificada antes da aplicação da

penalidade, garantida a ampla defesa e contraditório, conforme rito e prazos dispostos no

Estatuto do CONSÓRClO.

13.3 1 - Preferencialmente à intervenção do Poder Judiciário para dirimir controvérsias

contratuais, será preferida a composição amigável, operacionalizada por meio de propostas e

contrapropostas encaminhadas pelas partes à Assembleia Geral do CONSÓRClO.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA ALTERAçÃO

14.1 - Este Contrato de Programa poderá ser alterado por decisão das partes, por-meio de
Rua David Canal, no 57, Centro, Marechal Floriano - ES - CEP 29255-000
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assinatura de 
-fermo Adìtivo, sendo vedada, a alteração por acréscinto ou decréscimo de valor

superior ao porcentual de 25o/o do valor do presente contrato.

cr-Áusuln pÉcrn¡A eurNTA - DA RESCTSÃo

15.1 -

a)

b)

c)

O presente Contrato de Prograrna poderá ser rescindido, entre outros, por:

Acordo entre as partes,

Descumprimento de qualquer cláusula para consecução do objeto;

Superveniência de norma legal ou fato administrativo que o torne, formal ou

materialmente inexequ ível ;

Ato unilateral com comprovada motivação jurÍdica e/ou legal, mediante aviso prévio da

parte que dele se desinteressar, com antecedência mínirra de 90 dias, respeitando as

cláusulas em constante no presente Contrato.

d)

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Do FoRo

16.1 - Fica eleito o Foro Central da Comarca de Domingos Martins/ES, para dirimir quaisquer

dúvidas ou solucionar questÕes que não possam ser resolvrdas, administrativarnente,

renunciando as parles, de logo, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

cLAUSULA DÉCrMA SÉTtMA -- DtSPOStÇOËS FtNAtS

17.1 - A responsabilidacJe do CONSÓttClO, na prestação dos serviços transferidos ao

CONTRATANI'Ë, é subsidiária, nos terntos do inciso l, do $2o, do art. 13, da Lei rìo

11 .10712.005.

17.2 - Os pagamentos da prestação dos serviços na fornra disposta na Cláusula Sétima, são

Telefax (0*4)27 328g 1367 - (0*x)27 3288 1l1l Em@il: gabinete.marechall'lori
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de caráter irrevogável até o seu cumprimento total, salvo mediante distrato/rescisão deste

Contrato, obrigatoriamente, com anuência do COruSÓnClO.

17.3 - Os casos omissos ao presente termo serão resolvidos em estrita obediência às

diretrizes da Lei n' 11.107105, do Decreto n.o6.01712007, Estatuto e demais instrumentos

legais aplicáveis,

E por estarem de pleno acordo, firmam o presente Contrato de Programa em 02 (duas) vias

de ,gual teor e forma para que produza seus efeitos.

Marechal Floriano/Es, 09 de Março de 2020

RENZONI

CONTRATANTE

ADEMAR SCHNEIDER

CONSÓRC IO

TESTEMUNHAS:

NOME
NOM E:

RG
RG:

ASSINATURA
ASSINATURA

Rua David Canal, no 57, Centro, Marechal Floriano - ES - CEP 29255-000
Telefax: (0**)27 3288 1367 - (0**)27 3288 1111- Em@il:gabinete,marechalfloriano@


