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                                                          CONTRATO Nº 306/2019 
 

Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - 

Estado do Espírito Santo e a ASSOCIAÇÃO HOSPITAL INFANTIL 

"FRANCISCO DE ASSIS", qualificada como Organização Social, para 

regulamentar o desempenho das ações e serviços de saúde no Pronto 

Atendimento Municipal (PA) da sede do município. 

 

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, Estado do Espírito Santo, pessoa 

jurídica de direito público, com sede na Rua Zildio Moschem, 22, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o 

nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ, 

portador do CPF nº 621.289.737-91 e RG nº. 351470/ES, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, neste ato, 

representada pelo Secretária Municipal Sra. Ana Ignez Cereza, brasileira, portadora da Carteira de Identidade n.º 

039990338 ISP-RJ e inscrita no CPF/MF sob no 722.620.447-91, doravante denominada CONTRATANTE e, de outro 

lado, a ASSOCIAÇÃO HOSPITAL INFANTIL "FRANCISCO DE ASSIS", pessoa jurídica de direito privado, 

devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.192.590/0001-58, com endereço na Rua Coronel Guárdia, 100, Bairro 

Centro, Cachoeiro de Itapemirim - ES, e com estatuto arquivado no Cartório de Serviço Notorial e Registral - Serventia 

Extrajudicial - 1º Ofício - 1ª Zona sob nº AV - 075. LIVRO A, do Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Hospital Infantil 

"Francisco de Assis", neste ato representado pelo Sr. Winston Roberto Soares Vieira Machado, RG 113.643 - 

SSP/ES, CPF 049.111.807-49, doravante denominada CONTRATADA, RESOLVEM efetuar contratação emergencial 

por dispensa de licitação com fulcro no artigo 24, IV da Lei  8.666/93 e suas alterações com o objetivo de  celebrar o 

presente CONTRATO DE GESTÃO cujo objeto é o referente ao gerenciamento e execução de atividades e serviços 

de saúde a serem desenvolvidos no Pronto Atendimento Municipal (PA) da sede do município pelo período de 

vigência de 06 (seis) meses, contados de sua publicação,  através do Processo nº  002515/2019 e cláusulas e condições: 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 - O presente CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL tem por objeto a operacionalização da gestão e 
execução, pela CONTRATADA, das atividades e serviços de saúde no Pronto Atendimento Municipal (PA) 
“Octacílio Geraldo do Carmo” em conformidade com as Cláusulas que integram este instrumento.  
 
 
1.2 - O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com eficácia e qualidade requeridas.  
 
1.3 - Fazem parte integrante deste CONTRATO:  
 
a) O Anexo Técnico - Descrição de Serviços  
b) O Anexo Técnico - Sistema de Pagamento  
c) O Anexo Técnico - Indicadores de Qualidade  
d) O Anexo Técnico - Termo de Permissão de Uso  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS 
2.1 - Com a finalidade exclusiva de viabilizar a perfeita e regular execução do objeto contratual, a CONTRATANTE 
destinará à CONTRATADA bens móveis e bens imóveis, através da celebração de Termo de Permissão de Uso, nos 
termos do Artigo 28 do Decreto n° 2260 de 18/07/2013. 
 
2.1.1 - A destinação de bens será precedida de inventário e avaliação. 
 
2.2 - A CONTRATADA se responsabiliza nos termos do item 3.1.6 da Cláusula Terceira, pela guarda e vigilância dos 
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bens cujo uso lhe é permitido, mantendo-os em perfeito estado de conservação, asseio, higiene e limpeza, sem que isso 
lhe gere qualquer direito de retenção ou indenização, de modo a devolvê-los no estado em que os tenha recebidos, findo 
o prazo do contrato, ressalvadas eventuais deteriorações decorrentes do uso normal, bem como ressarcir a 
CONTRATANTE pelo extravio ou danos por ato de seus prepostos ou representantes, tendo como parâmetro a 
avaliação prévia dos bens cujo laudo fará parte integrante do Termo de Permissão de Uso, ou o valor de mercado 
atualizado, a critério da Administração, além de preservar a plaqueta de registro patrimonial.  
 
2.3 - A CONTRATADA compromete-se, ainda, a utilizá-los exclusivamente na execução do objeto contratado, sendo 
vedado ceder, locar sob qualquer título, transferi-los para terceiros, ou para outra unidade administrada pela 
CONTRATADA sob pena de caracterizar inadimplemento contratual.  
 
2.4 - Nas hipóteses de desqualificação, extinção da entidade e de rescisão contratual, haverá reversão dos bens ao 
Município de Vargem Alta cujo uso fora permitido à CONTRATADA, bem como aqueles eventualmente adquiridos 
com os recursos a ela repassados, juntamente com o saldo de recursos financeiros existentes na conta corrente, na forma 
do item 3.1.9.  
 
2.5 - A CONTRATADA poderá, a qualquer tempo e mediante justificativa apresentada ao Secretário Municipal da Saúde 
e ao Prefeito Municipal, propor a devolução de bens ao Poder Público Municipal, cujo uso fora a ela permitido e que não 
mais sejam necessários ao cumprimento das metas avençadas. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
3.1 - Em cumprimento às suas obrigações cabe à CONTRATADA, além das obrigações, constantes das especificações 
técnicas nos Anexos e daquelas estabelecidas na legislação referente ao SUS, bem como nos Diplomas Federal, Estadual e 
Municipal que regem a presente contratação, as seguintes: 
 
3.1.1 - Manter, durante toda execução do contrato, as mesmas condições de habilitação exigidas quando do processo 
seletivo;  
 
3.1.2 - Prestar os serviços de saúde que estão especificados no Anexo Técnico  - Prestação de Serviços à população 
usuária do SUS - Sistema Único de Saúde, de acordo com o estabelecido neste contrato;  
3.1.3 - Dar atendimento exclusivo aos usuários do SUS no estabelecimento de saúde cujo uso lhe for permitido;  
 
3.1.4 - Registrar, por razões de planejamento das atividades assistenciais, informação oportuna sobre o local de residência 
dos usuários/pacientes atendidos ou que lhe sejam referenciados para atendimento, registrando a região do município 
onde residem.  
 
3.1.5 - Responsabilizar-se pela indenização de dano decorrente de ação ou omissão voluntária, ou de negligência, 
imperícia ou imprudência, que seus agentes, nessa qualidade, causarem a usuários do Pronto Atendimento Municipal 
(PA), aos órgãos do SUS e a terceiros a estes vinculados; bem como aos bens públicos móveis e imóveis objetos de 
permissão de uso, assegurando-se o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sem prejuízo da 
aplicação das demais sanções cabíveis; 
 
3.1.5.1 - A responsabilidade de que trata o item anterior estende-se aos casos de danos causados por falhas relativas à 
prestação dos serviços, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do 
Consumidor); 
 
3.1.6 - Administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe fora permitido, em conformidade com o disposto nos 
respectivos termos de permissão de uso, até sua restituição ao Poder Público; 
 
3.1.6.1 - A manutenção, conservação e as substituições poderão ser custeadas com recursos financeiros previstos na 
Cláusula Sétima e, na impossibilidade de assim fazer, será efetuado a complementação de recursos, cujo repasse dar-se-á 
através de Termo Aditivo.  
 
3.1.6.2 - Em hipótese alguma, poderão ser alocados recursos públicos para reparação, manutenção, substituição de bens 
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se a contratada por si ou por terceiros tenha dado causa ao dano.  
 

3.1.6.2 - Quando da aquisição de bens, seja para reposição daqueles cujo uso foi permitido, seja para novas aquisições, a 
CONTRATADA deverá solicitar autorização prévia à CONTRATANTE, conforme Cláusula Terceira do Termo de 
Permissão de Uso; 
 
3.1.7 - Comunicar à instância responsável da CONTRATANTE todas as aquisições de bens móveis que forem 
realizadas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após sua ocorrência;  
 
3.1.8 - Transferir, integralmente, à CONTRATANTE em caso de desqualificação e conseqüente extinção da 
Organização Social, e/ou rescisão deste contrato, o patrimônio, os legados ou doações que lhe foram destinados, bem 
como os excedentes financeiros decorrentes da prestação de serviços de assistência à saúde no Pronto Atendimento (PA) 
da sede de vargem Alta cujo uso lhe fora permitido, ressalvados o patrimônio, bens e recursos pré-existentes ao Contrato 
ou adquiridos com recursos a ele estranhos e de atividades próprias da instituição, diferentes e não relacionadas ao 
Contrato de Gestão; 
 
3.1.9 - Responsabilizar-se pela contratação de pessoal necessário para a execução das atividades previstas neste Contrato 
de Gestão, inclusive pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do objeto 
desta avença;  
 
3.1.10 - Instalar no Pronto Atendimento Municipal (PA) da sede de Vargem Alta, "Serviço de Atendimento ao Usuário", 
devendo encaminhar à Secretaria Municipal da Saúde de Vargem Alta relatório mensal de suas atividades, conforme o 
disposto nos Anexos deste Contrato de Gestão;  
 
3.1.11 - Adotar, em todas as placas internas e externas, veículos e demais materiais permanentes, bem como em 
uniformes, rouparias, impressos e documentos oficiais as logomarcas do Município de Vargem Alta e da Secretaria 
Municipal da Saúde, nos padrões definidos por esta, assim como seguir todas as diretrizes definidas pelo Governo 
Municipal no tocante à comunicação.  
 
3.1.12 - Responsabilizar-se por qualquer ato praticado ao usuário do serviço de saúde por profissional empregado ou 
preposto, em razão da execução deste contrato 
 
3.1.13 - Manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes e o arquivo médico, pelo prazo mínimo de 05 
(cinco) anos, ressalvados os prazos previstos em lei; 
 
3.1.14 - Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o usuário/paciente para fins de experimentação; 

 
3.1.15 - Atender os usuários/pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, mantendo-se sempre a 
qualidade na prestação dos serviços; 
 
3.1.16 - Justificar ao usuário/paciente ou ao seu representante, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da decisão 
de não realização de qualquer ato profissional previsto neste Contrato; 
 
3.1.17 - Esclarecer os usuários/pacientes sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços oferecidos; 
 
3.1.18 - Respeitar a decisão do usuário/paciente ao consentir ou recusar prestação de serviços de saúde, salvo nos casos 
de iminente perigo de vida ou obrigação legal; 
 
3.1.19 - Garantir a confidencialidade dos dados e informações relativas aos usuários/pacientes; 
 
3.1.20 - Assegurar aos usuários/pacientes o direito de serem assistidos, religiosa e espiritualmente por ministro de 
qualquer culto religioso; 
 
3.1.21 - Colher a assinatura do usuário/paciente, ou de seus representantes legais, na segunda via do relatório a que se 
refere o item 3.1.24 desta cláusula, arquivando-a no prontuário do usuário/paciente, pelo prazo de 05 (cinco) anos, 
observando-se as exceções previstas em lei; 
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3.1.21.1 - A remuneração e vantagem de qualquer natureza a serem percebidos pelos dirigentes e empregados da 
Organização Social contratada, em caso de alteração dos valores pactuados, não poderão exceder aos níveis de 
remuneração praticados na rede privada de saúde, observando-se a média de valores praticados no mercado médico-
hospitalar especialmente na Região Sul do Estado do Espírito Santo. 
 
3.1.21.2 - Em caso de contratação de profissional, cuja qualificação técnico-profissional exigida não encontre parâmetro 
na região ou até mesmo no Estado do Espírito Santo, ou cuja contratação não esteja sendo possível em virtude de 
escassez do referido profissional, serão observados os níveis médios da remuneração praticados no mercado médico-
hospitalar nacional. 
  
3.1.22 - Adotar práticas de planejamento sistemático das ações da Organização Social, mediante instrumentos de 
programação, orçamentação, acompanhamento e avaliação de suas atividades, de acordo com as metas pactuadas, bem 
como publicação anual, no Órgão Oficial do Município e no Diário Oficial do Estado, se considerar necessário, de 
demonstrações financeiras, auditadas e elaboradas em conformidade com os princípios fundamentais de contabilidade e 
do relatório de execução do Contrato de Gestão;  
 
3.1.23 - Publicar no Órgão Oficial do Município, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da assinatura do 
contrato de gestão, regulamento próprio contendo: os procedimentos que adotará para contratação de obras e serviços se 
necessários, bem como para compras com emprego de recursos provenientes do Poder Público, observando-se o 
disposto Artigo 41, Parágrafo Único da Lei nº 1.019/2013 e Artigo nº 26, inciso I do Decreto nº 2.660, de 18.07.2013. 
  
3.1.24 - A CONTRATADA poderá aceitar os servidores efetivos que estejam vinculados aos serviços e que 
eventualmente sejam cedidos pela Secretaria Municipal da Saúde de Vargem Alta, e a não aceitação deverá ser 
devidamente justificada e homologada pelo CONTRATANTE.  
 
3.1.25 - Adotar práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes para coibir a obtenção, individual ou coletiva, 
de benefícios ou vantagens pessoais em decorrência de participação nas atividades da respectiva entidade.  
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
4.1 - Para a execução dos serviços objeto do presente contrato, a CONTRATANTE obriga-se a: 
 
4.1.1 - Programar no orçamento do Município, nos exercícios subseqüentes ao da assinatura do presente Contrato, os 
recursos necessários, nos elementos financeiros específicos para custear a execução do objeto contratual, de acordo com 
o sistema de pagamento previsto no Anexo Técnico - Sistema de Pagamento, que integra este instrumento. 
 
4.1.2 - Permitir o uso dos bens móveis e imóveis, conforme Anexo do Contrato de Gestão.  
 
4.1.3 - Inventariar e apurar a condição de uso, estado e conservação para atualização do Termo de Permissão de Uso.  
 
4.1.4 - Analisar, sempre que necessário e, no mínimo anualmente, a capacidade e as condições de prestação de serviços 
comprovadas por ocasião da qualificação da entidade como Organização Social, para verificar se a mesma ainda dispõe de 
suficiente nível técnico-assistencial para a execução do objeto contratual.  

 

CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
 
5.1 - O presente Contrato será acompanhado e fiscalizado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, a qual fará, a 
cada período de 03 (três) meses, a consolidação e análise do desenvolvimento das atividades inerentes ao trimestre findo, 
elaborando relatório circunstanciado para avaliação e pontuação dos indicadores de qualidade que condicionam o 
pagamento do valor descrito na Cláusula Sétima deste Contrato.  

 
5.2 - A verificação de que trata o item anterior, relativa ao cumprimento das diretrizes e metas definidas para a 
CONTRATADA, restringir-se-á aos resultados obtidos em sua execução, através dos indicadores de desempenho 
estabelecidos, em confronto com as metas pactuadas e com a economicidade no desenvolvimento das respectivas 
atividades, os quais serão consolidados pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, a fim de possibilitar a avaliação 
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trimestral. 
 

5.3 - A Comissão de Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão referida no item anterior, será indicada pelo 
Secretário Municipal da Saúde de Vargem Alta, respeitando-se o disposto no § 1º do Artigo 5º do Decreto nº 2660 de 
18/07/2013, que emitirá relatório conclusivo, sobre a avaliação do desempenho da CONTRATADA, o qual deverá ser 
encaminhado àquela autoridade e aos órgãos de controle interno do Município. 
 
5.4 - Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer 
irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública por organização social, dela darão ciência 
ao Secretário Municipal da Saúde de Vargem Alta que deverá adotar as medidas cabíveis para fatos dessa natureza. 
 
5.4.1 - Qualquer cidadão, partido político, associação ou entidade sindical é parte legítima para denunciar irregularidades 
ou ilegalidades cometidas pelas entidades qualificadas como Organizações Sociais aos órgãos de controle interno e 
externo. 
 
5.5 - A Comissão de Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão referida nesta cláusula, além dos relatórios 
trimestrais, deverá elaborar relatório anual conclusivo, sobre a avaliação do desempenho da CONTRATADA.  
 
5.6 - Semestralmente a CONTRATANTE procederá à análise das quantidades de atividades assistenciais realizadas pela 

CONTRATADA, verificando e avaliando os desvios (para mais ou para menos) ocorridos em relação às 
quantidades estabelecidas neste Contrato de Gestão. 
 

5.7 - Da análise referida no item anterior, poderá resultar uma re-pactuação das quantidades de atividades assistenciais ora 
estabelecidas e seu correspondente reflexo econômico-financeiro, efetivada através de Termo Aditivo ao Contrato de 
Gestão, acordada entre as partes nas respectivas reuniões para ajuste semestral e anual do CONTRATO DE GESTÃO 
e, desde que previamente consultada a Secretaria Municipal de Finanças e a Controladoria Geral do Município, quanto 
aos aspectos econômicos e financeiros acarretados pelo aditamento pretendido.  
 
5.8 - A CONTRATADA deverá estipular limites e critérios para remuneração e vantagens, de qualquer natureza, a serem 
pagas a dirigentes e empregados da Organização Social, no exercício de suas funções, com os recursos do Contrato de 
Gestão. A participação de dirigentes e empregados nos órgãos deliberativos e de fiscalização não será remunerada à conta 
do Contrato de Gestão. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
6.1 - O prazo de vigência do presente Contrato será de 06 (seis) meses, com início em 01/11/2019 e término em 
29/04/2020, podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos, limitado a 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do 
Artigo 57, Inciso II da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
7.1 – Pela prestação dos serviços objeto deste Contrato, especificados no ANEXO TÉCNICO - Descrição de Serviços, a 
CONTRATANTE pagará (repassará) à CONTRATADA, no prazo e condições constantes neste instrumento, bem 
como no Anexo Técnico - Sistema de Pagamento, a importância global estimada de R$ 1.500.000,00 (um milhão e 
quinhentos mil reais) referente aos 06 meses de Contrato. 
 
§ 1º - Pela prestação dos serviços objeto deste Contrato, a CONTRATANTE pagará (repassará) à importância de R$ 
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) mensal, totalizando o valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 
mil reais) referente aos seis meses de Contrato. 
 
§ 2° - Do montante global mencionado no "caput" desta cláusula, o valor correspondente a este exercício financeiro 
onerará a conta da Dotação Orçamentária 3.3.90.39-0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, da Secretaria 
Municipal de Saúde, Fontes de Recursos: 1211000000 – Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde, 
Fichas: 243 e o montante referente ao exercício de 2020 será mencionado no contrato através de termo de apostilamento. 
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§ 3° Os recursos repassados à CONTRATADA poderão ser por esta aplicados no mercado financeiro, desde que os 
resultados dessa aplicação revertam-se, exclusivamente, aos objetivos deste CONTRATO DE GESTÃO, ficando a 
CONTRATADA responsável por eventual perda financeira decorrente de aplicação no mercado financeiro, 
comunicando imediatamente a CONTRATANTE o valor perdido.  
 
§ 4° Os recursos financeiros para a execução do objeto do presente CONTRATO DE GESTÃO pela 
CONTRATADA poderão ser obtidos mediante transferências provenientes do Poder Público, receitas auferidas por 
serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde, doações e contribuições de entidades nacionais e 
estrangeiras, rendimentos de aplicações dos ativos financeiros da Organização Social e de outros pertencentes ao 
patrimônio que estiver sob a administração da Organização, ficando-lhe, ainda, facultado contrair empréstimos com 
organismos nacionais. 
 
§ 5° A CONTRATADA deverá movimentar os recursos que lhe forem repassados pela CONTRATANTE em conta 
corrente específica e exclusiva, de modo a que não sejam confundidos com os recursos próprios da Organização Social 
CONTRATADA. Os respectivos extratos de movimentação mensal deverão ser encaminhados mensalmente à 
CONTRATANTE. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
8.1 - Nos 06 meses de vigência do presente contrato, estima-se repassar R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 
reais) referente ao período de reestruturação e reorganização do Pronto Atendimento (PA) da sede do Município de 
Vargem Alta. A transferência à CONTRATADA será efetivada mediante a liberação de 06 (seis) parcelas mensais. 
 
§ 1° - As parcelas mensais serão pagas até o 5º (quinto) dia útil de cada mês.   
 
§ 2° - Os valores de ajuste financeiro (reequilíbrio econômico e financeiro) deste contrato serão apurados em 
conformidade com o disposto no Anexo Técnico - Sistema de Pagamento, que integra o presente CONTRATO.  
 
8.2 - A CONTRATANTE exigirá, para liberação das parcelas devidas à CONTRATADA, a partir do segundo mês e 
assim sucessivamente, comprovantes de recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e tributários incidentes sobre o 
serviço, ficando a liberação do pagamento condicionada à efetiva quitação dos encargos. 
 
8.2.1 - Na oportunidade da liberação das parcelas, serão exigidas, ainda, as certidões de regularidade fiscal da 
CONTRATADA emitidas pela União Federal (Receita Federal e Dívida Ativa) Fazenda Estadual, Fazenda Municipal, 
FGTS, INSS e Trabalhista, bem como comprovantes de pagamento dos encargos sociais, trabalhistas e tributários 
incidentes sobre a prestação de serviço. 
 
CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
9.1 - As metas pactuadas e os recursos financeiros poderão ser alterados, parcial ou totalmente, através de Termo Aditivo, 
mediante análise e parecer da Procuradoria Geral do Município, da Secretaria Municipal de Finanças e da Controladoria 
Municipal, devendo ser autorizado pelo (a) Secretário (a) Municipal da Saúde de Vargem Alta e pelo Chefe do Poder 
Executivo Municipal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

 
10.1 - A rescisão do presente Contrato obedecerá às disposições contidas nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
alterações posteriores. 

 
§ 1° - Verificada qualquer hipótese ensejadora da rescisão contratual, a CONTRATANTE providenciará rescisão do 
Termo de Permissão de Uso, a cessação dos afastamentos dos servidores públicos colocados à disposição da 
CONTRATADA, não cabendo à entidade de direito privado sem fins lucrativos direito a qualquer indenização, salvo na 
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hipótese prevista no § 2º do artigo 79 da Lei federal nº 8.666/93. 
 
§ 2° - Em caso de rescisão unilateral por parte da CONTRATANTE, que não decorra de má gestão, culpa ou dolo da 
CONTRATADA, a CONTRATANTE arcará com os custos relativos à dispensa do pessoal contratado pela 
Organização para execução do objeto deste contrato, independentemente de indenização a que a CONTRATADA faça 
jus. 
 
§ 3° - Em caso de rescisão unilateral por parte da CONTRATADA, que poderá ser configurada em razão da recusa desta 
no atendimento das condições de prestação dos serviços ou na aceitação dos custos estabelecidos pela 
CONTRATANTE, devidamente fundamentados, a CONTRATADA se obriga a continuar prestando os serviços de 
saúde ora contratados, por um prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da denúncia do Contrato. 
 
§ 4° A CONTRATADA terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da rescisão do Contrato, para quitar 
suas obrigações e prestar contas de sua gestão à CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 
 
11.1 - A inobservância, pela CONTRATADA, de cláusula ou obrigação constante deste contrato e seus Anexos, ou de 
dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente, autorizará a CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, a 
aplicar, em cada caso, as sanções previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei federal  
nº 8.666/93 e alterações posteriores, combinado com o disposto no § 2º do artigo 7º da Portaria nº 1286/93, do 
Ministério da Saúde, quais sejam: 
 
a) Advertência; 
  
b) Multa; 

 
c) Suspensão temporária de participar de licitações e de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 
(dois) anos; 

 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".  
 
§ 1° A imposição das penalidades previstas nesta Cláusula dependerá da gravidade do fato que as motivar, considerada 
sua avaliação na situação e circunstâncias objetivas em que ele ocorreu, e dela será notificada a CONTRATADA.  
 
§ 2° As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com a alínea "b".  
 
§ 3° As Sanções administrativas, somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla 
defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:  
 
a) Antes da aplicação de qualquer sansão administrava, a SESAVA deverá notificar o contratado, facultando-lhe a 
apresentação de defesa prévia;  
 
 
b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência, com aviso de recebimento, indicando, no 
mínimo: a conduta do contratado reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se 
pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;  
 
c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na 
hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, 
ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº 8666/93;  
 
§ 4º Dependendo da obrigação não cumprida a CONTRATANTE, a seu juízo, aplicará multa de 0,5% a 30% 
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calculados sobre o valor da parcela mensal.  
 
§ 5° O valor da multa que vier a ser aplicada será comunicado à CONTRATADA e o respectivo montante será 
descontado dos pagamentos devidos em decorrência da execução do objeto contratual, garantindo-lhe pleno direito de 
defesa.  

 
§ 6° A imposição de qualquer das sanções estipuladas nesta cláusula não elidirá o direito de a CONTRATANTE exigir 
indenização integral dos prejuízos que o fato gerador da penalidade acarretar para os órgãos gestores do SUS, seus 
usuários e terceiros, independentemente das responsabilidades criminal e/ou ética do autor do fato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 
 
 
12.1 - A CONTRATADA deverá submeter à aprovação prévia da CONTRATANTE todos os projetos que impliquem 
no uso de espaços internos dos bens imóveis, prédios ou terrenos, objeto deste Contrato de Gestão, para 
empreendimentos diversos tais como: eventos, comemorações, montagem de cantina/restaurantes, lanchonetes, livrarias 
e assemelhados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1 - É vedada a cobrança por serviços da assistência prestada ao usuário/paciente.  
 
13.2 - Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade suplementar exercidas pela 
CONTRATANTE sobre a execução do presente Contrato, a CONTRATADA reconhece a prerrogativa de controle e 
autoridade normativa genérica da direção nacional do SUS - Sistema Único de Saúde, decorrente da Lei nº 8080/90 (Lei 
Orgânica da Saúde), ficando certo que a alteração decorrente de tais competências normativas será objeto de termo 
aditivo, ou de notificação dirigida à CONTRATADA.  
 
13.3 - Nos termos do Art. 35 e ss. da Lei Municipal 1.019/2013, poderão ser colocados à disposição da CONTRATADA 
servidores públicos efetivos do Município que estiverem vinculados ao serviço transferido, não sendo aceita recusa 
injustificada.  
 
13.3.1 - Os afastamentos previstos neste item ocorrerão com observação ao estabelecido na Lei Municipal 1.019/2013. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DA PUBLICAÇÃO 
 
14.1 - O CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL será publicado no Órgão Oficial do Município e extrato no 
Diário Oficial do Estado, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DO FORO 
 
15.1 - Fica eleito o Foro de Vargem Alta, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 
quaisquer questões oriundas deste contrato, que não puderem ser resolvidas pelas partes. 
 
E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo. 
 

Vargem Alta - ES, 01 de novembro de 2019. 
 

__________________________________  
JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ 

Prefeito Municipal 
Contratante 
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__________________________________  

ANA IGNEZ CEREZA 
Secretaria Municipal de Saúde 

Contratante 

 

 
__________________________________ 

HOSPITAL INFANTIL "FRANCISCO DE ASSIS" 
Contratada 
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ANEXO TÉCNICO  
 

 

 
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS 

 
 
I - CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 
 
A CONTRATADA atenderá com seus recursos humanos e técnicos aos usuários do SUS - Sistema Único de 
Saúde, oferecendo, segundo o grau de complexidade de sua assistência e sua capacidade operacional, os 
serviços de saúde que se enquadrem nas modalidades de um Pronto Atendimento (PA). 
 
O Serviço de Admissão da CONTRATADA solicitará aos usuários/pacientes, ou a seus representantes 
legais, a documentação de identificação do paciente e a documentação de encaminhamento, se for o caso, 
especificada no fluxo estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde de Vargem Alta. 
 
 
O acompanhamento e a comprovação das atividades realizadas pela CONTRATADA serão efetuados 
através dos dados registrados em sistema apropriado, bem como através dos formulários e instrumentos para 
registro de dados de produção definidos pela CONTRATANTE. 
 
1. SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO 
A Unidade de Pronto Atendimento, abreviada frequentemente como UPA, é um tipo de unidade hospitalar 
de média complexidade implantado em várias cidades do Brasil <http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil>, 
fazendo parte do Sistema Único de Saúde 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_%C3%9Anico_de_Sa%C3%BAde> (SUS). 
Criadas com o objetivo de fazerem a intermediação entre as unidades básica de saúde e os hospitais, as 
unidades também tem o objetivo de diminuir as filas nos prontos-socorros dos hospitais, evitando que casos 
de menor complexidade sejam encaminhados para as unidades hospitalares. 
Essas unidades são implantadas pelas prefeituras municipais ou pelo governo do estado em parceria com o 
governo federal.  
 
ATENDIMENTO A URGÊNCIAS HOSPITALARES  
 
Serão considerados atendimentos de urgência aqueles não programados que sejam dispensados pelo Serviço 
de Urgência do hospital as pessoas que procurem tal atendimento, sejam de forma espontânea ou 
encaminhada de forma referenciada. (pelas unidades de atenção básica do município) 
 
a) Sendo o PA do tipo "portas abertas", o mesmo deverá dispor de atendimento a urgências e emergências, 
atendendo à demanda espontânea da população e aos casos que lhe forem encaminhados, durante as 24 horas 
do dia, sete dias por semana.  
Contando com equipes de médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem com a responsabilidade de atender 
as ocorrências de natureza traumática, clínica, pediátrica, gineco-obstétrica e de saúde mental da população.  
 
Contando com equipes de médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem com a responsabilidade de atender 
as ocorrências de natureza traumática, clínica, pediátrica, gineco-obstétrica e de saúde mental da população.  

QUADRO TÉCNICO MÍNIMO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO (POR PLANTÃO 24H) 

 

 01 médico plantonista 24h; 
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 04 enfermeiros 12/72h ou 04 enfermeiros diaristas 30h/com complementação final de semana; 

 04 técnicos de enfermagem 12/36h; 

 01 profissional de higienização 24h; 

 02 recepcionistas 12/36 diurno; 

 01 médico pediatra de 2ª a 5ª, com carga horária de 20h semanal. 

 

Dar atendimento inicial aos pacientes com patologia abaixo e posteriormente encaminhar ao hospital de 

referência: 

 

 Paciente Politraumatizado; 

 Choque Hipovolêmico; 

 Traumatismo Crânio-Encefálico (TCE); 

 Traumatismo Abdominal; 

 Avaliação e Ressuscitação Inicial; 

 Emergências Endócrinas; 

 Insuficiência Supra-Renal Aguda (Crianças); 

 Insuficiência Supra-Renal Aguda (Adultos); 

 Cetoacidose Diabética - I; 

 Cetoacidose Diabética - II; 

 Cetoacidose/Síndrome Hiperosmolar em Pacientes com IRC; 

 Diabetes Descompensada em Crianças até 12 Anos; 

 Dor Abdominal Aguda; 

 Dor Pélvica Espontânea; 

 Abdome Agudo na Criança; 

 Pancreatite Aguda; 

 Diarréia Aguda; 

 Ingestão de Cáusticos; 

 Hemorragia Digestiva Alta; 

 Hemorragia Digestiva Baixa; 

 Dor Torácica; 

 Crise Hipertensiva; 

 Emergências Hipertensivas; 

 Paciente com Dor Torácica Tipo Isquêmica; 

 Infarto Agudo do Miocárdio; 

 Choque Cardiogênico; 
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 Parada Cardiorrespiratória; 

 Cardioversão Elétrica; 

 Atendimento ao Paciente com Doença Cerebrovascular Aguda; 

 Emergências Psiquiátricas; 

 Distúrbios Hidroeletrolíticos; 

 Pneumonias (PN); 

 Crise Asmática; 

 Infecção Urinária; 

 Insuficiência Renal Aguda; 

 Urgências Vasculares; 

 Anginas; 

 Epistaxe; 

 Otalgia; 

 Sinusite; 

 Conjutivite Aguda; 

 Atendimento Inicial ao Queimado; 

 Afogamento; 

 Atendimento inicial a gestante. 
 
 
Procedimentos sugeridos em urgência e emergência: 
 

 Consultas médicas (clinica geral e pediatria); 

 Observação em leitos do PA; 

 Curativos; 

 nebulização; 

 Retirada de pontos; 

 Administração de medicamentos; 

 Incisão (suturas); 

 Incisão e drenagem de abscesso. 
 

OBS: Todo tratamento medicamentoso que seja requerido durante o tempo de permanência no PA de acordo 
com listagem do SUS – Sistema Único de Saúde;  
Procedimentos e cuidados de enfermagem necessários durante o tempo de permanência no PA;  
Assistência por equipe médica especializada, pessoal de enfermagem e pessoal auxiliar;  
O material descartável necessário para os cuidados de enfermagem e tratamentos;  
Fornecimento de roupas hospitalares;  
 
O PA oferecerá estrutura simplificada, com os atendimentos em clínica geral e pediatria, realizando 
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Acolhimento com Classificação de Risco. 
Ao dar entrada ao Pronto atendimento o paciente será acolhido e receber sua classificação de risco conforme a 
Portaria 2048 do Ministério da Saúde que propõe a implantação nas unidades de atendimento de urgências o 
acolhimento e a "triagem classificatória de risco".  
De acordo com esta Portaria, este processo "deve ser realizado por profissional de saúde, de nível superior, 
mediante treinamento específico e utilização de protocolos pré-estabelecidos e tem por objetivo avaliar o grau 
de urgência das queixas dos pacientes, colocando-os em ordem de prioridade para o atendimento" (BRASIL, 
2002). 
Após o acolhimento e a classificação de risco o paciente será encaminhado ao profissional médico que 
prestará atendimento efetuando o controle do problema e detalhamento do diagnóstico.  
 
O médico, diante das patologias apresentadas pelo usuário/paciente deverá analisar a necessidade de 
referênciamento do usuário/paciente a um hospital, respeitando a rede de atendimento para cada necessidade 
apresentada pelo usuário/paciente, ou mantê-lo em observação por 24h.  
 
 
II. PROGRAMAS ESPECIAIS E NOVAS ESPECIALIDADES DE ATENDIMENTO 
 
2.1 - Se, ao longo da vigência deste contrato, de comum acordo entre os contratantes, o Hospital se propuser 
a realizar outros tipos de atividades diferentes daquelas aqui relacionadas, seja pela introdução de novas 
especialidades médicas, seja pela realização de programas especiais, estas atividades poderão ser previamente 
autorizadas pela CONTRATANTE após análise técnica, sendo quantificadas separadamente do atendimento 
rotineiro da unidade e sua orçamentação econômico-financeira será discriminada e homologada através de 
Termo Aditivo ao presente contrato. 
 
 
III - CONTEÚDO DAS INFORMAÇÕES A SEREM ENCAMINHADAS À CONTRATANTE 
 
 
A CONTRATADA encaminhará à CONTRATANTE toda e qualquer informação solicitada, na 
formatação e periodicidade por esta determinada. 
 
As informações solicitadas referem-se aos aspectos abaixo relacionados: 
 

 Relatórios contábeis e financeiros;  

 Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade estabelecidos para a unidade;  

 Relatórios de Custos;  

 Censo de origem dos pacientes atendidos;  

 Pesquisa de satisfação de usuários/pacientes e acompanhantes;  
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ANEXO TÉCNICO  
 

 
                                             SISTEMA DE PAGAMENTO 

 
I - Com a finalidade de estabelecer as regras e o cronograma do Sistema de Pagamento ficam estabelecidos os 
seguintes princípios e procedimentos: 
 
a) A atividade assistencial da CONTRATADA compreende a oferta de serviços no Pronto Atendimento (PA) 
da sede do município de Vargem Alta.  
 
b) Além das atividades de rotina, a unidade poderá realizar outras atividades, submetidas à prévia análise e 
autorização da CONTRATANTE, conforme especificado no item II do ANEXO TÉCNICO - Descrição de 
Serviços.  
 
c) O montante do orçamento econômico-financeiro do Hospital para a assistência nos 06 (seis) meses de 
contrato, referentes aos exercícios de 2019/20, fica estimado em R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 
mil reais), e corresponde ao custeio das despesas com os serviços prestados no Pronto Atendimento (PA) 
objeto do edital para a formalização do contrato de gestão firmado entre as partes.  
 
d) Do montante estipulado na alínea "c", 100% (cem por cento) serão repassados em 06 (seis) parcelas mensais 
de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), iniciando-se em 01/12/2019 e encerrando-se em 
31/05/2020, totalizando o valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), obedecendo ao 
cronograma da tabela abaixo. 

 

Parcela Competência Data de Pagamento Valor (R$) 

01/19 nov/19 05/12/2019 R$ 250.000,00  

01/20 dez/19 05/01/2020 R$ 250.000,00  

02/20 jan/20 05/02/2020 R$ 250.000,00  

03/20 fev/20 05/03/2020 R$ 250.000,00  

04/20 mar/20 05/04/2020 R$ 250.000,00  

05/20 abril/20 05/05/2020 R$ 250.000,00  

Total  R$ 1.000.000,00 
 
  
e)  Visando o acompanhamento e avaliação do Contrato de Gestão e o cumprimento das atividades 
estabelecidas para a CONTRATADA no ANEXO TÉCNICO - Descrição de Serviços, a mesma deverá 
encaminhar mensalmente, até o dia 10 (dez) de cada mês, a documentação informativa das atividades 
assistenciais realizadas pelo Pronto Atendimento (PA). 
 
f) As informações acima mencionadas serão encaminhadas através dos registros no Sistema de Informações 
Ambulatoriais, criado e/ou utilizado para essa finalidade, de acordo com normas e prazos estabelecidos pela 
CONTRATANTE. 
 
g) As informações mensais relativas à produção assistencial, indicadores de qualidade, movimentação de 
recursos econômicos e financeiros e dados do Sistema de Custos, serão encaminhadas via Internet ou, por meio 
diverso e de acordo com normas, critérios de segurança e prazos, estabelecidos pela CONTRATANTE. 
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h) A CONTRATANTE procederá à análise dos dados enviados pela CONTRATADA para que sejam 
efetuados os devidos pagamentos de recursos, conforme estabelecido em Cláusula específica Contrato de 
Gestão. 
 
i) A cada período de 03 (três) meses, a CONTRATANTE procederá à consolidação e análise conclusiva dos 
dados do trimestre findo, para avaliação e pontuação dos indicadores de qualidade que condicionam o valor do 
pagamento. 
 
j) Poderá resultar uma repactuação das quantidades de atividades assistenciais e seu correspondente reflexo 
econômico-financeiro, efetivada através de Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, acordada entre as partes nas 
respectivas reuniões para ajuste semestral e anual do Contrato de Gestão 
 
k) A análise referida neste documento não anula a possibilidade de que sejam firmados Termos Aditivos ao 
Contrato de Gestão em relação às cláusulas que quantificam as atividades assistenciais a serem desenvolvidas 
pela CONTRATADA e seu correspondente reflexo econômico-financeiro, a qualquer momento, se condições 
e/ou ocorrências excepcionais incidirem de forma muito intensa sobre as atividades do Pronto Atendimento 
(PA), inviabilizando e/ou prejudicando a assistência ali prestada. 
 
 
II - SISTEMÁTICA E CRITÉRIOS DE PAGAMENTO 

 
A avaliação e análise das atividades contratadas constantes deste documento serão efetuadas conforme os 
critérios estabelecidos por comissão criada especificamente com esta finalidade, para fins e efeitos de 
pagamentos que obedecerão à tabela seguinte: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA I - Contrato de Gestão para Gerenciamento de UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO (PA). 
 

 

ATIVIDADE REALIZADA VALOR DEVIDO 
 
PRONTO ATENDIMENTO  Conforme quantitativos e 100% do valor mensal 
 qualitativos pactuados. pactuado. 
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ANEXO TÉCNICO  

 
INDICADORES DE QUALIDADE 

 
 

Os Indicadores estão relacionados à qualidade da assistência oferecida aos usuários da unidade gerenciada e 
medem aspectos relacionados à efetividade da gestão e ao desempenho da unidade. 
 
A complexidade dos indicadores é crescente e gradual, considerando o tempo de funcionamento da unidade. 
 

Com o passar do tempo, a cada ano, novos indicadores são introduzidos e o alcance de um determinado 
indicador no decorrer de certo período, torna este indicador um pré -requisito para que outros mais complexos 
possam ser avaliados; desta forma, os indicadores que são pré-requisitos para os demais continuam a ser 
monitorados, porém já não tem efeito financeiro. 
 

OBEJTIVOS E METAS PROGRAMÁTICAS 

ORDE
M 

OBJETIVOS METAS INDICADORES  MEIOS DE 
VERIFICAÇÃO 

1 Atender demandas de Pronto 
Atendimento referenciadas do 
PSF e do PACS de Vargem 
Alta. 

Manter sistema de 
atendimento diferenciado 
às Unidades de PACS e 
PSF. 

Atender 100% dos 
encaminhamentos de Pronto 
Atendimento das referidas 
Unidades. 

Relatório de atendimentos 
por bairros/comunidades. 

2  Manter atendimento no PA 
por 24 horas, 
ininterruptamente, durante 07 
dias da semana, com ou sem 
referenciamento das unidades 
de saúde. 

 Garantir atendimento 
ininterrupto por 24 horas 
no PA, durante sete dias 
da semana. 

 Dispor de escala no horário 
estabelecido com no mínimo 
02 médicos de plantão. 

 Escala de médicos 
disponíveis no horário 
estabelecido. 

3  Manter atendimento de 
urgência e emergência 24 horas 
no Pronto Atendimento, 
durante 07 dias da semana.  

 Garantir atendimento de 
urgência e emergência 24 
horas, ininterruptamente, 
no Pronto Atendimento 
de Vargem Alta.  

  Dispor de escala no horário 
estabelecido. 

 Escala de médicos 
disponíveis no horário 
estabelecido. 

4 Encaminhar mensalmente 
relatórios de produção de 
atendimentos do PA por 
classificação de 
bairros/comunidades.   

Informar atendimentos 
por bairro/comunidade. 

Atender Relatório conforme 
estabelecido pela SESAVA. 

Relatório exigido. 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE) 

Meta Etapa 
Fase 

Especificação Indicador Físico Duração 

 01  Atividade  Serviços Médico    Início  Término 
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Ambulatorial Unidade Quant. 

    Valor  - Novembro/2019 Fevereiro/2020 

 

ANEXO 
 

TERMO DE PERMISSÃO DE USO 
 
 

Termo de Permissão de Uso que entre si celebram o 
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, Estado do Espírito 
Santo, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e a 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL HOSPITAL INFANTIL 
"FRANCISCO DE ASSIS", visando à utilização dos 
bens móveis e equipamentos alocados no PRONTO 
ATENDIMENTO MUNICIPAL gerenciado através de 
Contrato de Gestão anteriormente firmado. 

 
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica 
de direito público, com sede na Rua Zildio Moschem, 22, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 
31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ, portador 
do CPF nº 621.289.737-91 e RG nº. 351470/ES, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, neste ato, 
representada pelo Secretária Municipal Sra. Ana Ignez Cereza, brasileira, portadora da Carteira de Identidade n.º 

039990338 ISP-RJ e inscrita no CPF/MF sob no 722.620.447-91, doravante denominada PERMITENTE, e de 
outro lado a ORGANIZAÇÃO SOCIAL HOSPITAL INFANTIL "FRANCISCO DE ASSIS", pessoa 
jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.192.590/0001-58, com endereço na 
Rua Coronel Guárdia, 100, Bairro Centro, Cachoeiro de Itapemirim - ES, e com estatuto arquivado no Cartório 
de Serviço Notorial e Registral - Serventia Extrajudicial - 1º Ofício - 1ª Zona sob nº AV - 075. LIVRO A, do 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Hospital Infantil "Francisco de Assis", neste ato representada pelo Sr. 
Winston Roberto Soares Vieira Machado, RG 113.643 - SSP/ES, CPF 049.111.807-49, doravante 
denominada PERMISSIONÁRIA, considerando a autorização expressa do Prefeito Municipal de Vargem 
Alta, através do Processo nº 3203/2019, e tendo em vista o que dispõe o Contrato de Gestão Emergencial nº 
306/2019 celebrado em 01/11/2019, para gerenciar o Pronto Atendimento Municipal, localizado na Rua 
Padre Antônio Maria, s/nº, Centro - Vargem Alta/ES, de propriedade da PERMITENTE e, por este, 
completamente equipado para o seu regular funcionamento, RESOLVEM celebrar o presente Termo de 
Permissão de Uso, que se regerá pela Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações e demais disposições legais e 
regulamentares, tudo mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
O presente instrumento tem como objeto a Permissão de Uso dos bens móveis, equipamentos médico-
hospitalares e equipamentos de informática relacionados no Anexo, de propriedade da PERMITENTE, com 
exclusiva finalidade de sua utilização pela PERMISSIONÁRIA na realização das atividades e serviços de 
assistência hospitalar desenvolvidas no PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL (PA), conforme consta 
do Contrato de Gestão firmado entre a PERMITENTE e a PERMISSIONÁRIA. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
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A Permissão de Uso de que trata este Termo no que se refere à utilização dos bens, será a título gratuito, 
ficando a cargo da PERMISSIONÁRIA todas as despesas referentes à manutenção, insumos e eventual 
apólice de seguro dos bens e equipamentos relacionados no Anexo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
A PERMITENTE obriga-se, quando da elaboração do Anexo, no que se refere aos equipamentos técnicos 
médicos e laboratoriais - se estes existirem, anexar, para controle da PERMISSIONÁRIA, Laudo Técnico dos 
mesmos, tais como condições de uso, depreciação, dentre outros necessários, nos termos de legislações 
vigentes. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA REVERSÃO 
 
A PERMISSIONÁRIA se compromete a reverter à PERMITENTE os bens que lhe estão sendo cedidos 
nos termos da Cláusula Primeira deste Termo, em estado normal de uso, a partir da data da rescisão do 
Contrato de Gestão, qualquer que tenha sido o motivo para tal ocorrência. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO 
 
A reversão dos bens de que trata esta Cláusula será formalizada mediante TERMO DE RECEBIMENTO, 
após realizada a devida conferência e inspeção dos bens, para verificação de seu estado de conservação, pela 
PERMITENTE. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DEVOLUÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DOS BENS 
 
Os bens móveis permitidos para uso através deste Termo poderão ser devolvidos à PERMITENTE e/ou 
substituídos por outros de igual ou maior valor, mediante requerimento de autorização prévia dirigido à 
PERMITENTE, o qual será analisado, condicionado a que os novos bens adquiridos integrem o patrimônio 
do Estado. 
 
CLÁUSULA QUARTA- DA CONSERVAÇÃO DOS BENS E SEU USO 
 
A PERMISSIONÁRIA obriga-se a manter em perfeito estado de conservação os bens cedidos e usá-los 
exclusivamente para os fins estabelecidos na Cláusula Primeira deste Termo. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
Fica estabelecido que todas as despesas concernentes ao uso e à conservação dos bens, inclusive aquelas 
decorrentes de eventual acidente causado a terceiros, quando causados pela PERMISSIONÁRIA correrão por 
conta da PERMISSIONÁRIA, como também as de recuperação dos mesmos por danos que porventura 
venham a ocorrer na vigência deste Termo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
É vedado à PERMISSIONÁRIA fazer qualquer alteração estrutural nos bens cedidos sem a prévia e expressa 
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autorização da PERMITENTE, sob pena de ser obrigada a repor, por sua própria conta, o citado bem, em 
seu estado anterior. Toda reforma necessária no imóvel objeto deste termo será custeada, mediante prévia 
autorização pelo PERMITENTE. 
 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
Na eventualidade da necessidade de recolhimento e de baixa patrimonial do bem cedido, a 
PERMISSIONÁRIA deve comunicar o fato à PERMITENTE, a qual procederá à análise da possibilidade 
de recuperação do mesmo, conforme estabelecido no Parágrafo Primeiro desta cláusula. Definida a baixa 
patrimonial, a mesma será providenciada pela PERMITENTE, mediante celebração de Termo de Aditamento 
ao presente Termo. 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
 
É de inteira e total responsabilidade da PERMISSIONÁRIA a apuração de responsabilidade no eventual 
desaparecimento ou perda de qualquer bem cedido por este Termo, a qual deve ser realizada num prazo 
máximo de 30 (trinta) dias contados a partir da constatação do fato. 
 
PARÁGRAFO QUINTO 
 
Apurada a responsabilidade pela perda e/ou desaparecimento do bem, conforme o disposto no parágrafo 
anterior, seja ou não indicado nominalmente o responsável, cabe à PERMISSIONÁRIA a reposição do bem à 
PERMITENTE, por outro idêntico, de igual especificação técnica e valor, no prazo máximo de 90 (noventa) 
dias contados a partir do encerramento das apurações descritas no parágrafo quarto. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS NOVAS AQUISIÇÕES 
 
Ocorrendo novas aquisições de bens destinados ao Pronto Atendimento gerido pela PERMISSIONÁRIA, 
sejam estes efetuados pela PERMITENTE ou pela PERMISSIONÁRIA, com recursos oriundos dos 
repasses financeiros efetuados como disposto no Contrato de Gestão, os mesmos serão patrimoniados e 
integrarão o patrimônio do Município, sendo seu uso cedido mediante celebração de Termo de Aditamento ao 
presente Termo. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 
 
Este Termo terá vigência coincidente com a vigência do Contrato de Gestão nº 306/2019, celebrado em 
01/11/2019, ao qual está vinculado, sendo, portanto, inicialmente de 04 (quatro) meses, ou seja, de 
01/11/2019 à 29/02/2020, podendo ser prorrogado, na forma da lei. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO 
 
O presente Termo poderá ser rescindido pelo descumprimento de qualquer de suas obrigações ou condições 
pactuadas, pela superveniência de norma legal ou fato administrativo que o torne formal ou materialmente 
inexeqüível, ou ainda, por ato unilateral dos signatários, mediante aviso prévio daquele que se desinteressar, com 
a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, prazo durante o qual deverão ser restituídos os bens constantes do 
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Anexo I, observado o disposto na Cláusula Segunda deste Termo. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
A PERMISSIONÁRIA poderá, a qualquer tempo e mediante justificativa apresentada ao Secretário Municipal 
de Saúde e ao Chefe do Poder Executivo, propor a devolução de bens ao Poder Público Municipal, cujo uso 
fora a ela permitido e que não mais sejam necessários ao cumprimento das metas  
 
avençadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
A revogação, independente da iniciativa, não exonera a PERMISSIONÁRIA das obrigações assumidas, em 
especial com relação aos procedimentos e prazos previstos nos parágrafos quarto e quinto da Cláusula Quarta 
deste Termo. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO 
O presente instrumento deverá ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, no prazo de 20 (vinte) dias a 
contar da data de sua assinatura. 
 
CLÁUSULA NONA - DO FORO 
 
O Foro para dirimir as questões oriundas da execução ou interpretação deste Termo é a da Comarca de Vargem 
Alta/ES, podendo, os casos omissos, serem resolvidos por comum acordo pelos signatários. 
 
E, assim, por estarem de pleno acordo e ajustados, depois de lido e achado conforme, o presente instrumento 
vai assinado pelos representantes das partes, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo. 
 
 

Vargem Alta, ES, 01 de novembro de 2019. 
 

 
 

__________________________________  
JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ 

Prefeito Municipal 
Permissionária 

 

 
__________________________________  

ANA IGNEZ CEREZA 
Secretaria Municipal de Saúde 

Permissionária 
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__________________________________ 
HOSPITAL INFANTIL "FRANCISCO DE ASSIS" 

Permitente 
 
 
 

 
 
 

ANEXO  

 

RELAÇÃO DOS BENS COM LAUDO TÉCNICO 

 

Bens Móveis 

Quant. Descrição N° Tombamento Estado de 
conservação 

01 CADEIRA FIXA PARA ESCRITÓRIO EM AÇO 02656  BOM 

01 CADEIRA FIXA PARA ESCRITÓRIO EM AÇO 02778  BOM 

01 CADEIRA FIXA PARA ESCRITÓRIO EM AÇO 02704  BOM 

01 CADEIRA FIXA PARA ESCRITÓRIO EM AÇO 03996  BOM 

01 CADEIRA FIXA PARA ESCRITÓRIO EM AÇO 03979  BOM 

01 CADEIRA FIXA PARA ESCRITÓRIO EM AÇO 03994 BOM 

01 CADEIRA FIXA PARA ESCRITÓRIO EM AÇO 05825  BOM 

01 CADEIRA FIXA PARA ESCRITÓRIO EM AÇO 03979 BOM 

01 MACA TIPO LEITO FORRADO EM CURVIM 
PRETO 

02672  BOM 

01 MACA TIPO LEITO EM AÇO COM SUPORTE 
PARA SORO, PROTETOR LATERAL E RODAS 

07036 ÓTIMO 

01 ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS 02690  REGULAR 

01 ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS 02721  REGULAR 

01 ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS 02747  REGULAR 

01 ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS 00383 REGULAR 

01 ESTANTE EM AÇO 05 PRATELEIRAS 04002 REGULAR 

01 MESA DE MADEIRA   0,50*0,90*1,98 02739 REGULAR 

01 MESA DE AÇO BRANCA COM 02 GAVETAS 
(0,50*0,90*0,80) 

02692  ÓTIMO 

01 MESA DE AÇO BRANCA COM 02 GAVETAS 
(0,50*0,90*0,80) 

347 BOM 

01 MESA DE AÇO BRANCA COM 02 GAVETAS 
(0,50*0,90*0,80) 

383 BOM 

 MESA DE AÇO/ TIPO CARRINHO PARA 
CURATIVOS 

02703  BOM 

 MESA DE AÇO/ TIPO CARRINHO PARA 
CURATIVOS 

03718 BOM 

01 CAMA FIXA MODELO GINECOLÓGICO EM 
FERRO FORRADO 

02767  BOM 
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01 SUPORTE PARA TV E VIDEO EM AÇO 04025 BOM 

01 TELEVISOR COLORIDO DE 14'' LG 04026 BOM 

01 MESA DE CENTRO MARFIM COM TAMPO DE 
VIDRO 

04024 BOM 

01 ARMÁRIO VITRINE EM AÇO COM 02 PORTAS 
E CHAVE 

03993  BOM 

01 ARMÁRIO VITRINE EM AÇO COM 02 PORTAS 
E CHAVE 

00452  BOM 

01 ARMÁRIO VITRINE EM AÇO COM 02 PORTAS 
E CHAVE 

7908  BOM 

01 ARMÁRIO VITRINE EM AÇO COM 02 PORTAS 
E CHAVE 

2702  BOM 

01 ARMÁRIO VITRINE EM AÇO COM 02 PORTAS 
E CHAVE 

06257 BOM 

01 CADEIRA DE RODAS COM ASSENTO E 
ENCOSTO EM TECIDO 'BAXMAN' 

04001 BOM 

01 BALANÇA INFANTIL 'WELMY R109' 05203 BOM 

02 BANCO GIRATÓRIO COM ASSENTO 
CROMADO E COM RODAS 

05215 BOM 

02 NEGATOSCÓPIO DE UM CORPO 05219 05217 REGULAR 

01 REFRIGERADOR DUPLEX 365L 10767 ÓTIMO 

01 BEBEDOURO IBBL BAG 40 EM INOX 05222 RUIM 

01 FOGÃO ESMALTEC ILHA BELA 10768 ÓTIMO 

02 ARMÁRIO DE PAREDE ECLIPSE 03 PORTAS 10770 10771 ÓTIMO 

01 PURIFICADOR AGLATINA BIVOLTS 10774 ÓTIMO 

01 MICROONDAS PANAS 23 IST34 WRUN 10776 ÓTIMO 

01 FIAT DOBLÔ 2012 PLACA: MTO 9738 11317 ÓTIMO 

07 LONGARINA 03 LUGARES ALMOFADADA 
EM CURVIM VERDE 

06804 06816 06813 
06810 06822 06819 
06806 

REGULAR 

03 CADEIRA FIXA CURVIM PRETO 06917 06936 0347 BOM 

03 ESCADA EM AÇO 02 DEGRAUS 09298 06997 0364 ÓTIMO 

01 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO 
WELMY 

05247 BOM 

01 DESFIBRILADOR H501 'INSTRAMED' 05925 ÓTIMO 

01 KIT INTUBAÇÃO ADULTO 05229 ÓTIMO 

02 SUPORTE PARA BRAÇO 06991 0369 BOM RUIM 

02 ARMÁRIO EM AÇO 04 GAVETAS COM CHAVE 00491 02797 REGULAR 
RUIM 

02 BIOMBO EM AÇO COM TECIDO 06979 0349 BOM 

02 MESA DE EXAME CLÍNICO EM CURVIM 
PRETO E ESTRUTURA EM AÇO 

01061 0351 BOM 

01 ARMÁRIO EM AÇO 05 GAVETAS COM CHAVE 00350 REGULAR 

02 CAMA DE MADEIRA 00352 00366 BOM 

01 ARMÁRIO GUARDA VOLUMES EM AÇO 12 
PORTAS 

00353 REGULAR 

01 MESA EM MADEIRA BRANCA 02 GAVETAS + 
ARMÁRIO COM CHAVE 

00355 REGULAR 

06 CAMA LEITO ESTRUTURA DE FERRO 00356 /00357 /00358 / 
00359 /00360 e 00361 

REGULAR 

01 ESCADA EM AÇO 03 DEGRAUS 00363 BOM 
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01 VENTILADOR ARNO TURBO SILENCIOSO 00365 ÓTIMO 

02 FOCO CIRÚRGICO ESTRUTURA EM AÇO 00367/00368 REGULAR 

03 MESA DE MAIO PARA CURATIVOS EM AÇO 1121929 BOM 

01 CARRO DE EMERGÊNCIA 02 GAVETAS 02 
PRATELEIRAS 

00375 ÓTIMO 

01 DESFIBRILADOR PORTÁTIL SAM 300P 
'SAMARITON' 

11640 ÓTIMO 

01 BISTURI ELETRÔNICO B1001 'DELTRONIX' 00377 REGULAR 

06 SUPORTE PARA SORO 00378/00379/00380/00
381/00382 e  

BOM 

02 PRANCHA DE RESGATE C/ 03 CINTOS E 
IMOBILIZADOR DE CABEÇA 

00384/00385 ÓTIMO 

 

 

Bens Imóveis 

Quant. Descrição Estado de conservação 

01 IMÓVEL PAVIMENTO TÉRREO COM ÁREA 
TOTAL DE 446,16 M², SITUADO NA RUA 
PADRE ANTONIO MARIA, 201, COM 
ESTRUTURA DE LAJE E CONCRETO 
ARMADO E ALVENARIA DE VEDÇÃO, 
REBOCADO, EMASSADO E PINTADO, COM 
MEIA PAREDE REVESTIDA EM CERÃMICA, 
PISO DE REVESTIMENTO EMBORRACHADO 
ANTIDERRAPANTE, ESQUADRIAS COM 
JANELAS E BÁSCULAS DE MADEIRA E 
VIDRO, INSTALAÇÕES SANITÁRIA, 
ELÉTRICA, TELEFONE E REDE LÓGICA. 

APRESENTA BOAS CONDIÇÕES DE 
USO E COM TODAS AS 
INSTALAÇÕES FUNCIONANDO 
ADEQUADAMENTE (SANITÁRIA, 
ELÉTRICA, TELEFONE E LÓGICA) 

 

 

 


