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'Í OBJETO· CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL
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DE: Gabinete da Secreram lV .r ':!pM PARA: Gabinete da Secretaria Municipal de

de Saúde Saúde
0

Lívia Mark Bonfim Mendes Abu"' ," Livia Maria Bonfim Mendes Aguiar
~1

Secretária Mu,Ncipà: de Síiú ac Sec'etária Municipal de Saúde
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O enfrentamento dá pá: .22i"" ia CO'/ID-19 pressupõe, entre outras inúmeras

ações, ã Gt'ganização de aú::lçãc) hospitalar que suportem, minimamente, o

atm9imento tios packntes ccml j"",,-:kmato|l:)gia Erave da COVID-19.

us premissâs e os ceír:e :cs zdotados para contextualização do pleito que

abaixo em ample i,'.m:àí,jí"a rÉcnic'a e experiências internacionais. A

metocíaíoga "ZQi apresemda nz Cc: "." "são intergestores Bipartite do Sistema Único de

Saúíe dct Bahia (cli3-sUs,'"zAj ?nch2 ibi aprovada ad referendum, Resolução CIB N.q

G7/2021, às unidades de rekrâ,'cà COVIl) e unidades de retaguarda COVID, referente

aos Leitas de Suporte \/enÜiatóri(j ?dmonar e Unidade de Terapia Intensiva Adulto e

Pediátrico, para areadimento E-:<;:iLl£iVò dos pacientes COVID-19, do Plano Estadual de

Contingência para EnfTen'tamE!"l"t(j ao novo Coronavírus - SARS CoV2 no estado da

BaMa. Em anexo !1, Res3!uçâ42 C'l? Kj.? Ü"7/'2021..

No âmbito municipal, 9± zit. atendimento a Lei Federal nQ 13.979/2020, que

dispõz sobre as medidas par3 ±nkmtamenro da emergência de saúde pública

decorrente dó "coronavírus", ü,j.?'o também, publicado o Decreto Federal nQ 10.212,

de 30 de jamiro de 202C', es rR m, de 3 de fevereiro de 2020, e 356, de 11

de março de 202C, àmkas do M s'cé "io da SUde, que dispõe, respectivamente, sobre

a Declaração de Emergênckz e,!.'- SU::z pública de Importância Nacional (ESPIN) em
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decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV) e as medidas

para enfrentamento da emergêr.ck de saúde pública de importância internacional

decorrente do coronavírus, a Prefeitura de Itabuna publicou o Decreto n9 14.331, de

10 de março de 2021, que decreta Estado de Calamidade Pública no Município de

Itabuna decorrente da pandemia do COVID-19.

Considerando principalmente ô cenário epidemiológico do Estado da Bahia,

bem como a macrorregião Sui, e região de Saúde de Itabuna, visando o enfrentamento

da emergência em saúde pública decorrente do COVID-19, onde o coeficiente de

incidência do município de ltzíbuna encontra-se em 11.888,96, sendo o terceiro

município com maior númerc de casos ativos, totalizando 764 casos, 0,28% nas últimas

24 horas, 2,47% nos últimos 5 dias, taxa de ocupação geral de leitos de 81 %, dos quais

71% refere-se a taxe de ocupação de leitos clínicos e 96 % de leitos de UTI.

As ações ilê ên frentamento da pandemia do novo coronavírus SARS-coV-2 tem

ordenado ao Poder Público exercício célere das suas atividades, onde após diversas

medidas sanitárias já adotadas e estudos realizados, foi evidenciada a exaustão da

capacidade instalada de toda rede hüspitalar, própria e contratualizada, conforme já

eviaenciada a taxa média de ocupação de 10096 de leitos clínicos e de UTI Adulto

disposta pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia/Superintendência de Gestão dos

Sistemas de Regulação da Atenção à Saúde - SUREGS.

Nesse contexto de esgouirne "!tD de recursos, que caracteriza todo o pais, bem

como este município, 3 Secretaria Municipal de Saúde aponta para a necessidade de

manutenção da exisíênciâ da de leitos de cIInicos e de terapia intensiva adulta,

no sentido de atender em tempo oportuno à demanda de sua população por meio da

estratégia de organização e ampliação dos leitos com a implantação de Hospital de

Campanha, em atendimento a Portaria 1.514 de 15 de junho de 2020, Art. 3°, Inciso ll

que dispõe:

Art, 3q Para definir a estratégia de organização e

amp/icição dos Jeitos por meio da implantação de Hospitais de

Campan M, gs gestores estaduais, do Distrito Federal e dos

9 "
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MutZ'CiP.'OS L)odem levar em consideração as seguintes

estratégias anteriore.::

l - priorizar a estruturação dos leitos clínicos e de UTI

em unidcdes hospitc/ares existentes e permanentes da rede

assistencial;

l" - am,o/iar os leitos clínicos e de UT1 nas unidades

.hospitaiates existentes e permanentes, aproveitando áreas

não assistenciais e? assistenciais com menor utilização em

relação q'c enfrentamento da COV/D-19, de preferência,

l O tornando essas áreas exclusivas para esse tipo de

l atendimento, otimizando as medidas de isolamento e

proteção cbs profissionais da saúde e a segurança dos demais

profissionais e pacientes;

Não obstante, a Prefeitura Municipal de Itabuna, determinou a requisição

administrativa de parte do imóvel situado na Av. Fernando Gomes, S/N, bairro Nossa

Senhora das Graças. atuai Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, para compor a

rede de urgências e emergências como um dos pontos de atenção preparados para a

atenção aos casos confirmados cíe Cürcmavirus por meio da implantação do Hospital

O de Campanha Este Hospital passz a ser d equipamento de saúde de retaguarda para

toda a região de saúde do Municípic de Itabuna.

Os serviços em saúae a serem ofertados no Hospital de Campanha, deverão ser

operacionalizaios nos exatos tcmr,os da legislação pertinente ao SUS - Sistema Único

de Saúde - coMderancio sempre o dispostc' na Lei nQ 8.080 de 19 de setembro de

1990; na Portaria de Ccmsoi'oação 03, de J3 de outubro de 2017/GM/MS, Anexo I,

qual estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito

do Sistema Único tk Saúde; aã Portaria de Consoiidação nQ 3, de 3 de outubro de

2017/GM/MS, Anexo Ill, arts. r ao 176, qual reformula a Politica Nacional de Atenção

às Urgências e institui a Reae de Atençãc às Urgências no SUS; na Portaria nQ

2.048/GM/MS, de 5 ck novembro de 2002, qual aprova o Regulamento Técnico dos

i9
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Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência; na Portaria de Consolidação nQ 1, de 28

de setembro de 2017/G!WMS,. arts. 422 ao 434, qual institui o Sistema de Apoio à

Implementação de Políticas em Saúde rio âmbito do Sistema Único de Saúde; na

Portaria de Consolidação ng 5, de 28 de setembro de 2017/GM/MS, arts. 157 a 166,

qual institui o Programa Nac'onaí de Segurança do Paciente (PNSP).

Desta forma, o Hospital de Campanha ficará disposto conforme atendimento da

Portaria MS/GM 1.514/2020 Art. 5°, ir.ciso ll, com a seguinte estrutura organizacional:

' LOCAUZAÇÃO EQÜPAMENTO PERFIL DE ATENDIMENTO "
C) j Av. Fernando Gemes, !HOS?ÍTAi. DE CAMPANHA 20 LEITOS UTI

i s/n, bairro Nossa I 20 LEITOS CLÍNICOS/ENFERMARIA

Senhorâ das Graças

Diante do exposto, após diversas medidas de saúde públicas já adotadas e

estudos realizados, evidencianao proòabilidade de esgotamento dos recursos da rede

SUS, próprio e contratualizado, necessários a garantia da oferta de serviços

assistenciais a população, esta municipalidade, em caráter emergencial, iniciou o

planejamento estratégico para implantação do Hospital de Campanha para ampliação

do número de pontos êxclúsivos para atendimento dos pacientes SRAG/COVID-19,

0 pontos estes que se caracterizzin por mais 2(j leitos de Unidade de Terapia Intensiva -

UTI Adulto e 20 leitos cliâicos dE enfermaria COVID-19.

O referido planejamento estratégico avaliou as necessidades do Hospital de

Campanha na garantia assistencial r,os leitos, tais como: serviços, equipamentos,

recursos humanos e insumcs necessários pare a manutenção do serviço.

Sem mais para o morne$"i[c,.

Adria ixoto Silva

Supervisora dc Deganamento de Média e Alta Complexidade
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

C

C

Contratação de Organização Social para gestão e operacionalização dos Serviços de Saúde a
serem prestados no hospital de campanha do Município de Itabuna, localizada na Av, Fernando
Gomes, sIn, bairro Nossa Senhora das Graças, em regime de 24 horas/dia, que assegure assistência
universal e gratuita à população, necessários para atender a situação de emergência de saúde pública
de importância internacional, com fundamento na Portaria n° 188/GM/MS de 04/02/2020, Lei Federal
N° 13.9799 de 6 de fevereiro de 2020, Decreto Estadual N° 19.529 de 16 de março de 2020 e Parecer
PGE. N', 000821/2020 de 16 de março de 2020, que regulamentam as medidas temporárias para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
Coronavírus observada os princípios e legislações do SUS, com fundamento no Contrato de Gestão

Emergencial,

1.1. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBjETO

A Gestão do Hospital de Campanha de Itabuna por Organização Social via Contrato de Gestão
Emergencial, tem como objetivos, dentre outros que venham a obter economicidade e vantajosidade

para o Município:

- Prestar assistência gratuita à saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS,
observando o disposto no art. 198, da Constituição Federal, no Inciso l, do art. 4°, da Constituição
Estadual, no art, 7°, da Lei Federal n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, que fixa os princípios
do Sistema Único de Saúde - SUS e na forma deste Edital:
- Assegurar a gestão da qualidade dos serviços de saúde no atendimento ao usuário do SUS:
- Favorecer a efetiva redução de formalidades burocráticas e flexibilidade administrativa na
prestação dos serviços de saúde, sem se descuidar dos princípios que regem a administração

pública:
- Ampliar a capacidade decisória do gestor da unidade de saúde;
- Implantar um modelo de gerência dentro da concepção administrativa por objetivos, onde
preponderam os resultados alcançados face às metas pactuadas:
- Atender à demanda de atendimento médico hospitalar nas especialidades de Clímca Médica,
Cuidados Intensivos, Serviço de Atendimento em Diagnose e Terapia (SADT) além dos serviços

de apoio à assistência hospitalar.
- Garantir a humanização da assistência.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

Em decorrência desta situação epidemiológica de escala global ocasionada pela infecção humana do
novo Coronavírus, o Ministério da Saúde declarou que o Brasil entrou em situação de Emergência de
Saúde Pública de Importância Nacional e orientou que estados e municípios estejam preparados para

uma possível chegadz da doença a seus territórios.
Os Coronavírus (COV) compõem uma grande família de vÍrus, conhecidos desde meados da década

de 1960. Podem causar desde um resfriado comum até síndromes respiratórias graves, como a
síndrome respiratória aguda grave (SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome) e a síndrome

respiratória do Oriente Médio (MERS - Middle East Respiratory Syndrome).
Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou Emergência de Saúde
Pública de Importância Internacional em razão da disseminação do Coronavírus, após reunião com
especialistas. Naquele momento, havia 7,7 mil casos confirmados e 170 (cento e setenta) óbitos na

China, principal local de disseminação do virus, e 98 casos em outros 18 países.
Em âmbito nacional, foi publicada a Lei Federal n° 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do "Coronavírus", como também, publicado
o Decreto Federal n° 10.212, de 30 de janeiro de 2020, e as Portarias n° 188, de 3 de fevereiro de 2020,

l
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fevereiro de 2020. e 356, de 11 de março de 2020, ambas do Ministério da Saúde, que dispõe,
respectivamente. sobre a Declaração de Emergência em Saúde pública de Importância Nacional
(ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV) e as medidas
para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública.
No âmbito municipal, a Prefeitura de Itabuna publicou em virtude da Emergência de Saúde Pública de
Importância Internacional (ESPll) relacionada ao novo Coronavírus (SARS-COV-2), declarado pelo
Decreto Municipal n° 13,608 de 20/03/2020, com alterações promovidas pelo Decreto Municipal n°
13.609 de 21/03/2020, em seu artigo 10°, prevê a dispensa de licitação para aquisição de bens,
serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decor'ente do Coronavírus.
Decreto n° 14.282, de 04 de fevereiro de 2021, que decreta a situação de emergência Administrativa
no Município de Itabuna, bem como o Decreto n° 14.331 de 10 de março de 2021, que decreta
Estado de Calamidade Pública no âmbito municipal em função da Pandemia do COVID-19 prevê
eventuais contratações diretamente em função da emergência ora declarada, além de várias outras
medidas adotadas.
Diante deste cenário, a Prefeitura Municipal de Itabuna determinou a requisição administrativa de
parte do imóvel situado na Av. Fernando Gomes, SIN, bairro Nossa Senhora das Graças, atual
Hospital de Base Luis Eduardo Magalhaes, para compor a rede de urgências e emergências como
um dos pontos de atenção preparados para a atenção aos casos confirmados de Coronavírus. Este
Hospital passa a ser o equipamento de saúde de retaguarda para o Município de Itabuna e
municípios pactuados.
Nesse contexto de esgotamento de recursos empregados para o combate, que caracteriza todo o
pais, bem como este município, aponta para a necessidade de manutenção da existência da oferta
de leitos de clinica médica e de terapia intensiva adulta, no sentido de garantir tempo de resposta
oportuno à demanda de sua população.
2.2. JUSTIFICATIVA

No âmbito dessa municipalidade, as ações de enfrentamento da pandemia do Novo Coronavírus
(SARS-COV-2) tem ordenado ao Poder Público exercício célere das suas atividades, onde após

diversas medidas sanitárias já adotadas e estudos realizados, foi evidenciada a exaustão da
capacidade instalada de toda rede hospitalar, própria e contratualizada, conforme taxa de ocupação
de 100% de leitos clínicos e de UTI Adulto disposta pela Secretaria da Saúde do Estado da

Bahia/SUREGS.
Nesse contexto, no sentido de atender em tempo oportuno à demanda de sua população por meio da
estratégia de organização e ampliação dos leitos com a implantação de Hospital de Campanha, em
atendimento a Portaria 1.514 de 15 de junho de 2020, art. 3°, inciso ||, que assim dispõe:

Art. 3°, Para definir a estratégia de organização e ampliação dos leitos por meio da implantação
de Hospitais de Campanha, os gestores estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios podem

levar em consideração as seguintes estratégias anteriores:
l - priorizar a estruturação dos leitos clínicos e de UTI em unidades hospitalares existentes e

permanentes da rede assistencial;
ll - ampliar os leitos clínicos e de UTI nas unidades hospitalares existentes e permanentes,
aproveitando áreas não assistenciais e assistenciais com menor utilização em relação ao
enfrentamento da COVID-19, de preferência, tornando essas áreas exclusivas para esse tipo
de atendimento, otimizando as medidas de isolamento e proteção dos profissionais da saúde e

a segurança dos demais profissionais e pacientes:

É fato notório o esgotamento quase permanente de vagas tanto na rede municipal, quanto na
estadual e em quase todos os municípios do Estado, impossibilitando assim a regulação para outras
municípios, especialmente nesta nova "onda" de contágio, tendo como consequência o aumento da

taxa de mortalidade pelo COVID-19.
Levamos em consideração o crescimento exacerbado diário no número de óbitos no Brasil causados
pela COVID-19, que inclusive, no último 16 de março do 2021, em 24 horas o pais registrou o maior

2
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recorde do número de óbitos, sendo 2.798 vitimas, E a Bahia encontra-se com a ocupação de leitos
de UTI adulto acima de 87%, conforme link: https://bi.saude.ba.qov/transparencial .
Resta clara, também, a impossibilidade da abertura novos leitos na rede municipal de saúde, tendo
em vista a inexistência de capacidade física de instalação de novos leitos nos hospitais do município,
vez que já houveram as adaptações possíveis,

2.3. DISPOSIÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPANHA

A estruturação dos equipamentos alvo da almejada gestão para as ofertas dos serviços em saúde
pelo Hospital de Campanha deverá ser analisado na VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA. O

funcionamento destes equipamentos operacionalizar-se-á por meio de modelo de gestão, e, caberá a
Secretaria Municipal de Saúde a oferta dos serviços, exigido a cada perfil de atendimento, da forma a
garantir níveis de qualidade no atendimento, e um custeio que prime pelo respeito aos princípios da
economicidade e eficiência na aplicação de recursos públicos,

Desta forma, o Hospital de Campanha ficará disposto conforme atendimento da Portaria MS/GM
1.514/2020 Art. 5°, Inciso ll, com a seguinte estrutura organizacional:

LOTE LOCALIZAÇAO EQUIPAMENTO PERFIL DE ATENDIMENTO

UNICO Av. Fernando Gomes, sIn, HOSPITAL DE Até 20 LEITOS UTI
bairro Nossa Senhora das CAMPANHA
Graças 20 LEITOS CLÍNICOS/

L_ ) ENFERMARIA

3. REGÊNCIA LEGAL

Lei Federal n° 13.979/2020, Decretos Municipais n" 13.608/2020, 13.609/2020, 14.282/2021, Portaria
MS/GM 1.514/2020, Portaria n° 237/SAES/MS/2020 e Portarias n° Portaria n° 356/GM/MS/2020 e
1.802/gm/ms de 20 de julho de 2020 e o Decreto de Calamidade n° 14 331 de 10 de março de 2021.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

C
4. SERVÇOS.

4.1. INTERNAÇÃO HOSPITALAR

O Hospital de Campanha do Município de Itabuna realizará atendimento aos usuários do SUS
referenciados pela Central Estadual de Regulação e Central de Regulação de Urgências do SAMU,
através de Protocolo de Acesso a ser pactuado com a CONTRATANTE.
A assistência à saúde, prestada em regime de hospitalização, compreenderá o conjunto de
atendimentos oferecidos ao paciente desde sua admissão na unidade até sua alta hospitalar,
incluindo todos os procedimentos necessários à assistência terapêutica no âmbito hospitalar.
O Hospital de Campanha do Município de Itabuna terá capacidade operacional para 40 (quarenta)

leitos, distribuídos de acordo com o quadro abaixo:

3
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No processo de hospitalização estão incluídos

a) Tratamento medicamentoso que seja 'equerido de acordo com a Relação Nacional de
Medicamentos, Relação Estadual de Medicamentos e Relação Municipal de Medicamentos;
b) Procedimentos e cuidados na assistência por equipe multiprofissional, necessários durante o
processo de internamento, conforme recursos humanos descritos em anexo ii:
C) O suporte nutricional, quando necessário, para pacientes;
d) O material médico-hospitalar necessário para os cuidados de enfermagem e demais tratamentos;
e) Fornecimento da primeira remessa de roupas hospitalares, devidamente identificada com a
logomarca;
f) Todos os impressos necessários à conformação do prontuário e da assistência ao paciente são de
responsabilidade da contratada, devendo constar a logomarca da Secretaria Municipal da Saúde:
g) O fornecimento do Relatório de Alta, ao cliente ou responsável contendo no mínimo:

· Nome do paciente;

· Nome do hospital;

· Endereço do hospital:

· Motivo da internação (CID-10);

· Data da admissão e data da alta;

· Procedimentos realizados elou materiais empregados, quando for o caso:

· Diagnóstico - principal e secundário - da alta;

· Cópia dos exames laboratoriais, quando solicitado;

4.2. DAS CARACTERÍSTICAS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DO INTERNAMENTO

A Secretaria Municipal de Saúde entende como essenciais os serviços assistenciais, e realizará no
Hospital de Campanha que os seguintes procedimentos sejam adotados nos processos de

assistência em saúde.

" h

a) Medicina 24h/dia:
b) Enfermagem 24h/dia.
C) Laboratório de Análises CHnicas 24h/dia:

d) Hemogasometria 24h/dia:
e) SADT 24h/dia:
f) Farmácia 24h/dia;
g) Serviço Social diariamente;
h) Nutrição 24h/dia.
i) Psicologia
j) Fisioterapia

Segue em anexo I planilha de custos, bem como de recursos humanos conforme base legal entre

outras regências legais.
4.3. DAS CARACTERÍSTICAS DO FORNECIMENTO DE INSUMOS

Serviços essenciais para perfeita operacionalização dos serviços ofertados pelo Hospital de

Campanha:

a) Central de Material Esterilizado (CME):
b) Fornecimento de dietas e refeições para pacientes;
C) Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF):
d) Forneomento/abasteomento de Gases Medicinais e Industriais:

e) Material de Expediente Administrativo;

f) Material Penso:
g) Material de Limpeza;
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h) Médico - hospitalar.
l) GRSS - Gerenciamento de resíduos sólidos de Saúde
l) Lavanderia;

C

4.4. DAS CARACTERÍSTICAS DO APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO

Entende-se por Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) a disponibilização de exames e
ações de apoio diagnóstico e de terapia, dentro do perfil de cada paciente, Os exames solicitados de
emergência/urgència deverão ser realizados imediatamente, com prazo minimo de 30 minutos e
máximo de 2h, após sua solicitação. O resultado não poderá ultrapassar duas horas, salvo naquelas
condições em que o processo mecanizado exija um tempo maior para sua realização. O elenco de
SADT é composto por:

a) Laboratório de Análises Clinicas ofertando os exames de: bioquímica, hematologia, microbiologia
(baciloscopia), hemogasometria, uroanálise, marcadores cardíacos:
b) Ultrassonografia;
C) Tomografia Computadorizada;
d) RX;
e) Eletrocardiograma;
f) Exames de radiologia clinica.

5. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Cv

5.1. O presente Contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de sua assinatura,
podendo ser prorrogado em atendimento às necessidades e conveniência das partes envolvidas.
5.2. O início das atividades gerenciais internas da organização social deverá ser feita imediatamente
após a ordem de serviço-

5.2.1. Nos termos do art. 22, da Lei Estadual n° 8.647/2003, é condição indispensável para a

assinatura do Contrato de Gestão Emergencial, ora proposto, a prévia qualificação como
Organização Social da Entidade selecionada.

5.3. Todos os prazos serão sempre contados em dias corridos, salvo indicação em contrário.
5.4. Para esclarecimentos os interessados devem dirigir-se Secretaria de Saúde de Itabuna, localizada
na Avenida Princesa Isabel, 678, São Caetano, ltabuna-BA CEP: 45607-291.

6. VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA O CONTRATO DE GESTÃO

O valor máximo mensal a ser disponibilizado pelo Município de Itabuna, para a prestação dos
serviços, descritos neste Termo de Referência, está estimado em R$ 1.385.142,00 (hum milhão,

trezentos e oitenta e cinco mil e cento e quarenta e dois reais), perfazendo um valor global, para 180
(cento e oitenta) dias de vigência de Contrato, estimado R$ 8.310.852,00(oito milhões, trezentos e dez
mil, e oitocentos e cinquenta e dois reais).

O valor global estimado para a contratação tem como subsidio as contratações realizadas pela
Secretaria de Saúde do Estado da Bahia - SESAB, senão vejamos:

Leitos Quantidade Valor Diária Por 30 dias :
__, iUnidade de Terapia Intensiva (UTI) 20 (vinte) R$ 1,600,00 RS 960.000,00

Clínicos i 20 "(vinte) RS 708,57 ) RS 425.142,00
"Fontç: portaria 210 de maio de 2020 - Ba e Portaria GM/MS 568 - atualização 08.04.202Q

Aquelas Entidades que apresentarern valores superiores aos máximos fixados para o Hospital de
Campanha do Município de Itabuna, neste Termo de Referência, estarão, automaticamente,

desclassificadas desta Seleção Pública Simplificada.
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7. PAGAMENTO

Os pagamentos á CONTRATADA serão efetivados mensalmente, em conta corrente especifica
aberta para este contrato, mediante a liberação de 06 (seis) parcelas mensais, cujo valor corresponde
a um valor fixo, de acordo com a menor proposta, para gerenciamento do Hospital de Campanha de
Itabuna.

a. O valor de RS XXX (XXX), inicialmente estimado, corresponderá à primeira parcela a ser
paga até o 5° dia útil da data da assinatura do CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL, após

apresentação da Nota Fiscal.
b As parcelas mensais serão pagas atê o 5° dia útil do mês subsequente à prestação dos
serviços. após apresentação da Nota Fiscal e da prestação de contas, com a demonstração
comprobatória do custeio da Unidade de Saúde.

8. GESTÃO ADMINISTRATIVA

©
Tendo em vista que o Hospital de Campanha do Município de Itabuna funcionará com o perfil
descrito, sob CONTRATO DE GESTÃO com o CONTRATANTE, caso haja ampliação e adequação

da estrutura física atual, que altere este perfil com a implantação de outros serviços assistenciais, a

Organização Social (OS) selecionada deverá manter entendimento com o Contratante para eventuais

alterações contratuais cabíveis

8.1 A OS deverá se responsabilizar pela Gestão Administrativa do Hospital. incluindo, mas não se

limitanao:

C)

· Gerenciamento da logística dos recursos materiais, financeiros, de informações e pessoal:

· Gerenciamento da Qualidade em Saúde;

· ContabMdade Financeira (gestão de recursos, lista de credores e devedores, fluxo de

pagamentos):

· Representação, inclusive jurídica:

· Governança.

· Gerenciamento de Tecnologia em Saúde:

· Gerenciamento de Riscos;

· Recursos Humanos e Saúde Ocupacional:

· Relações com fornecedores;

· Educação permanente e aperfeiçoamento profissional:

· Gerenciamento das instalações (incluindo o Núcleo de Manutenção Predial, Engenharia

Clinica e Segurança):

· Gerenciamento dos serviços de transporte:

· Gerenciamento da informação inclusive automatizada:

· projetos de sustentabilidade: e,

· Patrimônio,

8.2 A OS deverá
· Assegurar o cumprimento de todas as normas contábeis e financeiras,

· Assegurar o cumprimento da Legislação Brasileira;
· Prover as instalações e aparato necessários aos serviços de gestão administrativa;
· Assegurar a capacitação do pessoal encarregado das funções de gestão administrativa;

· Assegurar boas práticas de governança.

8.3 Serviços de Pessoal e de Terceiros - a OS contratada será integralmente responsável pela
contratação de pessoal e de terceiros para execução dos serviços que compõem o Contrato. A OS
contratada deve dispor de recursos humanos qualificados, com habilitação técnica e legal, com
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O

O

quantitativo compatível para o perfil da unidade e os serviços a serem prestados. Deverá desenvolver
e implantar uma Politica de Gestão de Pessoas, atendendo as Normas da Consolidação das Leis
Trabalhistas — CLT/MTE, assim como deverá implantar e desenvolver uma Política de Segurança do
Trabalho e Prevenção de Acidentes, em conformidade com a NR 32/2005 do MTE, assim como as
Resoluções dos Conselhos Profissionais. Os Programas de Educação Permanente em saúde
poderão ser realizados pela CONTRATADA, em parceria com os gestores, instituições de ensino e
outras organizações com esta finalidade, a partir das necessidades de formação de cada categoria
profissional

8.4 O médico designado como Diretor/Responsável Técnico do Hospital de Campanha do
Município de Itabuna, somente poderá assumir a responsabilidade técnica por uma única unidade
cadastrada pelo Sistema Único de Saúde,

8.5 A equipe médica e de enfermagem deverá ser disponibilizada em quantitativo suficiente para
atendimento dos serviços e composta por profissionais das especialidades exigidas, possuidores do
titulo ou certificado da especialidade correspondente, devidamente registrado no Conselho Regional
de Medicina (Resolução CFM n°. 1634/2002) e no Conselho Regional de Enfermagem (Resolução
COREN n°293/2004.), ensejando que a unidade realize a atividade assistencial quantificada no
contrato, bem como em atendimento a Resolução CFM n.° 2,271 de 14 de fevereiro de 2020, e
Parecer Normativo COFEN n° 02/2020.

8.6 Aquisição e Gestão de Suprimentos - é dever da OS manter estoque em qualidade e quantidade
suficientes de medicamentos, material médico hospitalar e correlatos. A OS só poderá utihzar os
produtos farmacêuticos registrados na ANVISA. É vedada a utilização de materiais e substâncias

proibidas no território nacional.

8.7. Sensibilizar os profissionais de saúde em relação a etiqueta respiratória e higiene das mãos.
Promover a capacitação de recursos humanos para a investigação de casos suspeitos de infecção
humana pelo novo Coronavírus (COVID-19). Adoção dos protocolos, normas e rotinas para o
acolhimento, atendimento, medidas de prevenção e controle, manejo clinico, monitoramento,
entre outros, para os casos de infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) deverão estar
disponibilizadas escritas ou em sistema informatizado, acessível a todos os profissionais, atualizadas,
assinadas pelo Diretor/Responsável Técnico. Os procedimentos e rotinas devem abordar todos os
processos envolvidos na assistência, que contemplem desde os aspectos organizacionais até os

operacionais e técnicos.

8.8. A OS deverá definir protocolos clínicos, garantindo a eliminação de intervenções desnecessárias
e respeitando a mdividualidade do sujeito, que deverão estar disponibilizadas escritas ou em sistema
informatizado. acessível a todos os profissionais da assistência à saúde, assinadas pelo

Diretor/Responsável Técnico.

8.9. A unidade deve possuir o prontuário do paciente individualizado, com as informações completas
do quadro clinico e sua evolução, intervenções e exames realizados, todas devidamente escritas de
forma clara e precisa, datadas, assinadas e carimbadas pelo profissional responsável pelo
atendimento (médicos, equipe de enfermagem, fisioterapia, nutrição e demais profissionais que o
assistam). Os prontuários deverão estar devidamente ordenados no Serviço de Arquivo de
Prontuários e Estatística - sob metodologia especifica -, garantindo a recuperação do mesmo
prontuário para cada paciente, evitando a duplicação, perda de informação e espaço de estocagem.

8.10 A Gestão do Hospital de Campanha de Itabuna deverá respeitar a Legislação Ambiental e

possuir toda a documentação exigida,

8.11 A unidade deverá dispor de um Sèrviço cie Farmácia Hospitalar, dirigido por farmacêutico,
subordinado diretamente a uma Coordenação ou Diretoria médica. que desenvolva atividades clinicas
e relacionadas à gestão, que devem ser organizadas de acordo com as características da unidade
onde se insere o serviço, isto é, manter coerência com o porte e o nível de complexidade do mesmo.
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8.12 Será de responsabilidade do Serviço de Farmácia Hospitalar:

O

C

· O gerenciamento da estrutura organizacional e infraestrutura que viabilizem as ações do
Serviço de Farmácia:

· A gestão da farmácia, da central de abastecimento farmacêutico elou do almoxarifado de
material médico-hospitalar e correlatos, que será coordenado por profissional farmacêutico
devidamente inscrito no conselho de classe:

· A seleção de medicamentos;

· A compra elou supervisão de medicamentos, material médico hospitalar e correlatos,

realizada por profissionais farmacêuticos devidamente inscritos no conselho de classe:

· Apoio na seleção de materiais médico-hospitalares e correlatos, junto com a Comissão de
Padronização de Material Médico Hospitalar e Correlatos;

· O ciclo logístico da assistência farmacêutica hospitalar:

· A otimização da terapia medicamentosa (seguimento farmacoterapêutico), objetivando

assegurar o uso racional de medicamentos.

· As ações em Farmacotécnica, tais como: apoio no preparo e diluição de germicidas,
aquisição de preparações magistrais e oficinais, fracionamento e ré embalagem de
medicamentos estéreis ou não estéreis:

8.13. A OS se obriga a, durante todo o prazo de vigência do Contrato de Gestão, conservar todos os
equipamentos clínicos, não clínicos e mobiliários, bem como todos os instrumentos equipamentos e
assessórios, assim como deverá manter o ambiente seguro, com práticas que assegurem padrões
altos de conforto e limpeza.

8 14. A unidade deverá dispor do Serviço de Epidemiologia Hospitalar, que será responsável pela
realização de vigilância epidemiológica de doenças de notificação compulsória no âmbito hospitalar,
assim como ações relacionadas a outros agravos de interesse epidemiológico. Comunicação e
notificação imediata de casos suspeitos para infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19).
Estimular as capacitações de trabalhadores, sobre o fluxo de pacientes de infecção humana pelo

novo Coronavírus (COVID-19).

8.15. A Gestão do Hospital de Campanha de Itabuna instalada na Av. Fernando Gomes, sIn, bairro
Nossa Senhora das Graças, poderá celebrar Contrato de Comodato para os equipamentos de
laboratórios e materiais de análises clinicas. bomba de infusão e órteses. E, também, contrato de
aluguel, leasing ou outra modalidade para utilização de equipamentos que a especialidade médica

venha a necessitar para esclarecimento diagnóstico.

8.16. A OS não poderá envolver as instalações, os usuários ou o Município de Itabuna em nenhum
tratamento experimental ou pesquisa médica sem prévia permissão do Governo e das Comissões de

Ética.

8.17. A equipe assistencial do paciente deverá se estabelecer como referência, com horário pactuado
para atendimento à família elou sua rede social. Para isto deverão ser implantados mecanismos de
gestão da clinica visando a qualificação do cuidado, eficiência de leitos, organização dos fluxos e
processos de trabalho, e implantação de equipe de referência para responsabilização e

acompanhamento dos casos.

8.1 8 A OS deverá fornecer aos clientes todas as informações relacionadas aos tratamentos, implantar
e utilizar, normalizando, o Termo de Consentimento do cliente ou responsável pelo cliente, na forma

das normas regulamentares do Conselho Federal de Medicina.

8.19. A OS fica obrigada a fornecer ao cliente ou responsável o Relatório de Alta Hospitalar,

contendo, no minimo:

· Nome do paciente:

· Nome do hospital;
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· Endereço do hospital;

· Motivo da internação (CID-10);

· Data da admissão e data da alta;

· Procedimentos realizados elou materiais empregados, quando for o caso;

· Diagnóstico - principal e secundário - da alta;

· Cópia dos exames laboratoriais, quando solicitado:

C)

O

8.20 O rol de leis e normas sanitárias no qual a gerência do hospital devera se apoiar, dentre outras,
observando suas atualizações, são:

1 Lei 8.080/90 - Lei Orçjânica da Saúde;

2. Lei 8.142/90 - Define Formas de Financiamento e Controle Social do SUS:

3, Decreto n°. 7.508, de 28 de junho de 2011 - Regulamenta a Lei rÊ 8.080, de 19 de setembro

de 1990, para dispor sobre a organização do SUS.

4. Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde (PNASS) - define critérios e
parâmetros de caráter quaiitativos:

5. Lei 9.431/97 - versa sobre a obrigatoriedade de manutenção de Programa de Controle da
Infecção Hospitalar (PCIH) e constituição de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
(CCIH) nas Unidades Hospitalares:

6. Portaria GM/MS n°. 2.616 de 12 de maio de 1998 - estabelece as diretrizes e normas para

prevenção e controle das infecções hospitalares, inclusive criação e organização da CCIH

(agora com o nome amplo de Controle de Infecção em Serviços de Saúde) e manutenção de
VigilMcia Epidemiológca e Indicadores Epídemidógicos das Infecções Hospitalares:

7 Portaria GM/MS n°. 67 de 21/02/1985 - define uso e condições sobre o uso de saneantes e
domissanitários (esta sofreu várias alterações e inclusões através das Portarias: n°. 01/DISAD -
27/06/85: n°. 607 - 23/08/85: n°. 15/MS/SVS - 23/08/88; n°. 05 - 13/11/89: n°. 122 - 29/11/93:
n°- 453/SNVS/DTN - 11/09/96: n° 843/MS/SVS - 26/10/98):

8, RDC n°, 306, de 7 de dezembro de 2004 que complementa a RDC 50/2002 e substitui a
Portaria 1884 de 11/11/1994 - Estabelece normas destinadas ao exame e aprovação dos

projetos Físicos de Estabelecimentos de Assistenciais de Saúde. Dispõe sobre o Regulamento
Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.

9. Portaria n° 1.914 de 09 de agosto de 2011 - aprova a Classificação de Risco dos Agentes
Biológicos elaborada em 2010, pela Comissão de Biossegurança em Saúde (CBS), do

Ministério da Saúde

10, Portaria GM/MS n°. 1101/2002 - Que definem critérios para os indicadores dos serviços de

saúde:
11,Portaria SAS n°. 312, de 30 de abril de 2002. Estabelece, para utilização nos hospitais

integrantes do SUS, a padronização da nomenclatura do censo hospitalar constante em anexo:

12.Portaria n°. 1, 559 de 1° de agosto de 2008 que instituiu a Politica Nacional de Regulação

do SUS:

13.Portaria GM n°. 2.529 de 23 de novembro de 2004 - que institui a o subsistema Nacional de

Vigilância Epidemiológica em Âmbito Hospitalar:

14.Portaria n°. 123 de 28 de dezembro de 2005 - que define alterações e adequações na

portaria 210 de 15 de junho de 2004:
15.Resolução - RDC n° 7 de 24 de fevereiro de 2010 - que dispõe sobre os requisitos mínimos
para funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva e dá outras providências:

16.Resolução - RDC n° 26, de 11 de maio de 2012 - altera a Resolução RDC n°. 07, de 24 de

fevereiro de 2010, que dispõe sobre os requisitos mínimos para funcionamento de Unidades de

Terapia Intensiva e dá outras providências.
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17 Portaria n° 4 283, de 30 de dezembro de 2010. Aprova as diretrizes para organização,

fortalecimento e aprimoramento das ações e serviços de farmácia no âmbito dos hospitais;

18 Decreto n°. 11.935, de 19 de janeiro de 2010. Dispõe sobre a politica estadual de

assistência farmacêutica e dá outras providências;

19 Resolução n°. 338. de 06 de maio de 2004. Institui a politica nacional de assistência
farmacêutica:

20.Resolução n°. 36, de 25 de julho de 2013 - institui ações para a segurança do paciente em
serviços de saúde:

21.Resolução n° 358, DE 29 DE ABRIL DE 2005 - Dispõe sobre o tratamento e a disposição
final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências.

22.Resolução n°222 de 28 de março de 2018 - Regulamenta as boas práticas de
gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde e dá outras providências.

23.Portaria MS n°895, de 31 de março de 2017, que institui o cuidado progressivo ao paciente
critico ou grave com os critérios de elegibilidade para admissão e alta, de classificação e de
habilitação de leitos de Terapia Intensiva adulto, pediátrico, UCO, queimados e Cuidados
Intermediários adulto e pediátrico no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.

i'l
E

l

A proposta de preço deverá ser apresentada no formato da planilha de custos, constante no Anexo l
- Modelo de Planilha de Custos, acompanhada por documentos comprobatórios de habilitação
jurídica e de regularidade fiscal e dos Atestados de Capacidade Técnica l Experiência.
Ressalta-se que, os repasses financeiros (mensal e global) propostos não poderão ultrapassar os
limites definidos neste Termo de Referência.

9.1. ATESTADOS DE CAPACIDADE GERENCIAL l EXPERIÊNCIA

Devendo os mesmos serem apresentados em original ou cópia autenticada em Serviço Notarial, para
fins avaliação e pontuação da capacidade gerencial por demonstração de experiência em gestão de

unidades hospitalares

a) Os Atestados de Capacidade Gerencial l Experiência serão avaliados, de acordo com o
Anexo Ill - Parâmetros para julgamento dos Atestados de Capacidade Gerencial l Experiência.
b) Os atestados de capacidade gerencial, fornecidos pelo tomador do serviço, com período de
no minimo 12 (doze) meses de gestão, deverão conter. obrigatoriamente, o número total de
leitos da respectiva unidade hospitalar. dischminando, também. se houver. o número de leitos
de UTI, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Administração - CRA e visado
pelo seu Administrador Responsável Técnico. Caso a licitante tenha prestado o serviço fora do
Estado da Bahia, deverá apresentar seu atestado de aptidão registrado no CRA onde o serviço
foi prestado, bem como sua Certidão de Visto do CRA-BA. Os atestados de gerenciamento só
serão aceitos na modalidade da gestão hospitalar e para os cargos elou funções de direção

hospitalar,
C) No caso da OS apresentar atestados de capacidade gerencial/experiência em nome de
profissional de nível superior, serão admitidos e pontuados, no máximo, dois atestados por
pessoa física, desde que atendidos os dispositivos do Parágrafo Segundo, do art. 101, da Lei
Estadual n° 9.433/2005. A comissão considerará, para efeito de contabilização, os dois

atestados de maior pontuação.
d) Os atestados concernente ao gerenciamento de leitos tidos como retaguarda ao
atendimento de pacientes com sintomas graves e leves do novo Coronavírus, deve conter
documentos atestados E'e|o órgão responsê'iel elou através de documentos comprobatórios,

tais como Contrato de Gestão e pubhcação em Diário Oficial,
e) A análise das propostas será realizada pela Secretaria Saúde Municipal de Itabuna e,
comprovada a habilitação jurídica e a regularidade fiscal, será declarada vencedora a
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Organização Social que obtiver a melhor pontuação da Nota Geral, de acordo com a fórmula
descrita a seguir.

9.2. CÁLCULO DA NOTA GERAL

O cálculo da Nota Geral considerará a Nota de Atestado e a Nota de Preço, da seguinte forma.
A Nota de Atestado (NA) será definida com base no resultado da apuração obtida na Nota de
Atestado do Proponente (NAP), dividida pela Maior Nota de Atestado dentre as apresentadas pelos
Proponentes (MNAP) (análise aritmética), conforme fórmula abaixo:

NA = NAP
MNAP

A Nota de Preço (NP) será definida com base no resultado da apuração obtida do Menor Preço
Proposto (MPP) dentre todos os interessados, dividido pelo Preço do Proponente (PP), conforme

fórmula abaixo:
C NP = MPP

PP
A c|asslflcação das proponentes far-se-á pela média ponderada das Notas de Atestado e de Preço,

mediante a aplicação da seguinte formula com os respectivos pesos:

NOTA DE ATESTADO: PESO = 70

NOTA DE PREÇO: PESO = 30

NOTA GERAL (NG) = ((NA X 70) " (NP X 30))

O resultado da referida análise será comunicado através de publicação no Diário Oficial do Estado da

Bahia.
A vencedora da disputa deverá ser convocada para assinatura e inicio das atividades

imediatamente do Contrato de Gestão Emergencial, de acordo com as necessidades e o interesse

da Administração Pública.

C
Itabuna, 16 de março de 2021.

Adria a Peixoto
Diretora da Média e Alta Complexidade

Lân°a Lê '
xoto do San:*Si va

Sub Secretária de Saúde

bLívia Maria Bomfim Mendes Aguiar
Secretária Municipal De Saúde
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ANEXO l

PLANILHA DE CUSTOS

CONTRATO EMERGENCIAL HOSPITAL CAMPANHA ITABUNA

a) Quadro Orçamentário Sintético:

ESPECIE Valor em R$ "" "

VALOR MENSAL j
VALOR DO CONTRATO (6 meses) ,

,VIGÊNC!A DO CONTRATO 180 DÍAS
" " "") " " " )

b) Quadro Orçamentário Analítico:

A · RECURSOS HUMANOS VALOR MENSAL EM

i REAISC
A.1 Composiç,áo da Remuneração

l A 2 Beneficiosl vale transporte

A.3 Encargos Sociais |ncidentegábe"a Remuneração/Provisionamento

A.4 Outros tipos de contratações/Pj médicos/outros

Subtotal RS

.

B.1 Medicamentos de uso interno

B.2 Material de Imagens (material de radiologia)

B.3 Material médico-hospitalar de consumo (penso e insumo)

B.4 Material de Laboratório

B.5 Material de limpeza e descartável

B.6 Material de expediente (material de escritório)

B.8 Enxoval e Uniforme
B.9 Equipamento de proteção individual (EPIs)

B.10 Gases medicinais

Subtotal RS

C.1 Manutenção corretiva e preventiva de equipamentos médico-
' hospitalares/administrativos

C.2 Locação de equipamentos biomédicos

C.3 Locação de equipamentos administrativos
C.4 Serviços de Tecnologia da informação (equipamentos software, rede,

sistemas e etc)

C.5 Locaç.áo_(,mo6i|iário/refrig.eração) ._ __ _ _J _ ____

C.6 Fornecimento de água e saneamento

C.7 Fornecimento de energia elétrica

C.8 Telefonia e internet

c.9 Reco|hiriía6 e tratamento (gerenciamento) de residuos_ ,

C.10 Serviço De Rouparia/Lavanderia

12
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C

lc 11 ' Serviço de Esterilização e Reprocessamento
' C 12 Serviço de alimentação e nutrição

C.13 Serviços gráficos l publicação
C.14 Serviço de guarda digitalização de prontuários

C.15 Serviço de hemodiálise (HD)

C,16

Serviço de Laboratório de Análises Clinicas " Gasometria 2 equipo_)

C.17 Locação de 01 container refrigerado - frigorifico

C.18 Combustível

C.19 ' Serviços aplicados
TbtotaÍ " " " ,R$

D Outras Despesas VALOR MENSAL EM
' REAIS

D.1 Taxa administração/Rateio

Subtotal R$
*. ;:>:'. 'G ·; . ' : ' · ' l

TOTAL MENSAL "}

13
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ANEXO ll

Q

©

RELAÇÃO MÍNIMA DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS

M DICO PLANTONISTA UTI
MÉDICO PLANTONISTA ENFERMARIA

M DICO DIARISTA UTI
MEDICO NEFROLOGISTA
MEDICO INFECTOLOGISTA
FARMACEUTICO

, AGENTE SERVIçOS GERAIS
ALMOXARIFE

ASSISTENTE SOCIAL

AUXILIAR ADMINISTRATlVO
AUXILIAR DE REGULAÇAO
AUXILIAR DE FARMÁCIA

PSICOLOGO
ENFERMEIRO UTI ""

ENFERMEIRO ENFERMARIA
TÉCNICO ENFERMAGEM UTI

TÉCNICO ENFERMAGEM ENFERMARIA

COPEIRO

COORDENAçAO ENFERMAGEM UTI

NUTRICKJNISTA CLÍN|CA/NUTR|ÇÃO
' FISIOTERAPEUTA

: TÉCNICO DE RADIOLOGIA

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO

TECNICO EM INFORMATICA
FATURISTA
MAQUE1ROS
AUXILIAR PORTARIA

14
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ANEXO III

PARÂMETROS PARA JULGAMENTO DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE GERENCIAL l
EXPERIÊNCIA

Os Atestados de Capacidade Gerencial l Experiência serão analisados e pontuados conforme o quadro a seguir

QUADRO DE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Critério Sub Item Itens de Avaliação Valor Total
(Máximo)

g

l 1.1 Experiência em l. Hospitais entre 40 e 79 leitos (cada certidão vale 1,0
; Gerência Hospitalar . ponto, reconhecida a apresentação de até 03 3,0 pontos i

Avalia a capacidade fxperièncias com minimo de 12 meses).
gerencial por '||. Hospitais entre 80 e 219 leitos (cada certidão vale
demonstração de 2,0 ponto, reconhecida a apresentação de até 03 6,0 pontos
experiência em gestão experiências com período minimo de 12 meses)-

,
C, l' ae únidades Ill. Hospitais a partir de 220 leitos (cada certidão vale

l hospitalares próprias 2.5 pontos, reconhecida a apresentação de até 03 7,5 pontos
experiências corn período minimo de 12 meses)

"

1.2 Experiência - ' l Hospitais entre 40 a 79 leitos (cada certidão vale
Avalia a capacidade 1,0 ponto, reconhecida a apresentação de até 03 3,0 pontos
gerencial por experiências, com período minimo de 12 meses).

, demonstração de
experMcias em ||. Hospitais entre 80 e 219 leitos (cada certidão vale
gestão de unidade 1,5 ponto, reconhecida a apresentação de até 03 4.5 pontos

1. hospitalar através de experiências com período minimo de 12 meses).
Capacidade atestados. l*) lll.Hospitais a partir de 220 leitos (cada certidão vale
Gerencial l 2,0 pontos, reconhecida a apresentação de até 03 6,0 pontos
Exper"ência (**) experiências com período minimo de 12 meses).

"' ' , " ' 'a "": ,

l. Hospitais como retaguarda ao atendimento de
pacientes com sintomas graves e leves do novo

€J Coronavírus, entre 10 a 49 (leitos), (cada certidão 2.25 pontos

, 1.3 Experiência em vale 0,75 pontos, reconhecida a apresentação de até
COVID - Avalia a 03 experiências
capacidade gerencial l. Hospitais como retaguarda ao atendimento de
por demonstração de pacientes com sintomas graves e leves do novo
experiências em Coronavírus, entre 50 a 99 (leitos), (cada certidão 3,75 pontos
gestão de unidade vale 1,25 pontos, reconhecida a apresentação de até
hospitalar em combate 03 experiências
à COVID-19 (*"") l. Hospitais como retaguarda ao atendimento de

pacientes com sintomas graves e leves do novo
Coronavírus, acima de 100 (leitos), (cada certidão 4,0 pontos

vale 2,0 pontos, reconhecida a apresentação de até

02 experiências

Total Item l: 40 pontos

(") Os atestados de capacidade gerencial. fornecido pelo tomador do serviço, com período de no
minimo 12 (doze) meses de gestão, deverão conter, obrigatoriamente, o número total de leitos da
respectiva unidade hospitalar, discriminando, também, se houver, o número de leitos de UTI,

15
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devidamente registrados no Conselho Regional de Administração - CRA e visado pelo seu
Administrador Responsável Técnico Caso a licitante tenha prestado o serviço fora do Estado da
Bahia. deverá apresentar seu atestado de aptidão registrado no CRA onde o serviço foi prestado,
bem como sua Certidão de Visto do CRA-BA. Os atestados de gerenciamento só serão aceitos na

modalidade da gestão hospitalar e para os cargos elou funções de direção hospitalar.

(**) No caso da OS apresentar atestados de capacidade gerencial/experiência em nome de

profissional de nível superior, serão admitidos e pontuados, no máximo, dois atestados por pessoa

física, desde que atendidos os dispositivos do Parágrafo Segundo, do art. 101, da Lei Estadual n°
9.433/2005. A comissão considerará, para efeito de contabilização, os dois atestados de maior

pontuação.

(***) Os atestados concernente ao gerenciamento de leitos tidos como retaguarda ao atendimento de
pacientes com sintomas graves e leves do novo Coronavírus, deve conter documentos atestados pelo
órgão responsável elou através de documentos comprobatórios, tais como Contrato de Gestão e

publicação em Diário Oficial.

CÁLCULO DA NOTA GERAL

O cálculo da Nota Geral considerará a Nota de Atestado e a Nota de Preço, da seguinte forma,

A Nota de Atestado (NA) será definida com base no resultado da apuração obtida na Nota de
Atestado do Proponente (NAP), dividida pela Maior Nota de Atestado dentre as apresentadas pelos

Proponentes (MNAP), conforme fórmula abaixo:

NA = NAP
MNAP

A Nota de Preço (NP) será definida com base no resultado da apuração obtida do Menor Preço
Proposto (MPP) dentre todos os interessados, dividido pelo Preço do Proponente (PP), conforme

fórmula abaixo:

NP = MPP

PP

©
A classificação das proponentes far-se-á pela média ponderada das Notas de Atestado e de Preço,

mediante a aplicação da seguinte formula com os respectivos pesos:

NOTA DE ATESTADO: PESO = 70

NOTA DE PREÇO: PESO = 30
NOTA GERAL (NG) = ((NA X 70) " (NP X 30))

Será declarada vencedora do processo de seleção pública simplificada a entidade habilitada, que

obtiver a melhor pontuação da Nota Geral, de acordo com a fórmula acima descrita.

16
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 047-S/2021

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

DISPENSA DE LlCiTAçÃO N° 019-S/2021
j
l SITUAÇÃO DE EMERGENCIA - CALAMIDADE PUBLICA

OBjETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL
PARA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E

SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO

' MUNICÍPIO DE iTABUNA, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19

AUTUAÇÃO

i
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" " SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPj: 08.218.99110001-95

AUTUAçÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO

C Aos dezesseis dias do mês de Março do ano de dois mil e vinte e um, eu, SILVIA TELES

BARRETO, Membro do Setor de Compras, abri o Processo Administrativo n° 047-

S/2021, oriundo dos DEPARTAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, contendo

a descrição clara e suhciente do objeto contratação de organização social

PARA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM

PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE ITABUNA, contendo

suas peças integrantes em conformidade com a lei 8.666/93, consoante autorização da

Secretária Municipal de Saúde para a deflagração do procedimento, faço o presente

registro e autuação.

'~

"\,

" d

l M

SIL IA TELES BARRETO
MEMBRO DO SETOR DE COMPRAS



l

, _ ._ ,,____ __, _
oc)ai3

"'

Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

j! SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 047-S/2021

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
L
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OBjETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL
' PARA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E

SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO

MUNICÍPIO DE ITABUNA, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19

JUSTIFICATIVA DA EMERGENCIA



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 16/06/202O [ Edição: 113 l Seção: l l Página: 34

Orgáo: Ministério da Saúde/Gabh1ete do Ministro

PORTARIA N" 1.514. DE 15 DE JUNHO DE 2020

==ú?G !

Define os critérios técnicos para a implantação de Unidade de

Saúde Temporária para assistência hospitalar - HOSPITAL DE

CAMPANHA - voltadas para os atendimentos aos pacientes no

âmbito da emergência peta pandemia da COVID-19,

C ^

' m

^
C n

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE INTERINO, no uso das atribuições que lhe conferem os

incisos l e || do parágrafo único do art 87 da Constituição, e tendo em vIsta o disposto no art, 7' da Lei n°

13,979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispÕe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de

saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019,

resolve:

Art. 1° Esta Portaria define os critérios técnicos para a implantação de Unidade de Saúde

Temporária para assistência hospitalar (Hospital de Campanha) voLtada para o atendimento aos pacientes

no âmbito da emergência pela pandemia da COVID-19.

Art. 2° A implantação dos Hospitais de Campanha consiste em uma das estratégias em caráter

excepcional e temporário, que podem ser utilizadas para ampliação e organização da oferta de leitos e

deverá fazer parte dos Planos de Contingência elaborados pelos governos Estaduais, do Distrito Federal e

dos Municípios para o enfrentamento à COVID-19.

Parágrafo único. A estratégia de implantação de Hospitais de Campanha deve complementar

outras estratégias adotadas pelos governos Estaduais, 'do Distrito Federal e dos Municípios para a
ampliação da oferta de leitos.

Art. 3° Para definir a estratégia de organização e ampliação dos leitos por meio da implantação

de Hospitais de Campanha, os gestores estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios podem levar em

conside'açáo as seguintes estratégias anteriores:

l - priorizar a estruturação dos leitos clínicos e de UTI em unidades hospitalares existentes e

permanentes da rede assistencial:

ll - ampliar os leitos clínicos e de UTI nas unidades hospitalares existentes e permanentes.

aproveitando áreas não assistenciais e assistenciais com menor utilização em relação ao enfrentamento da

CQVID-19, de preferência. tomando essas áreas exclusivas para esse tipo de atendimento, otimizando as

medidas de isolamento e proteção dos profisshnais da saúde e a segurança dos demais profissionais e

pacientes:

III - dedicar unidades hospitalares existentes e permanentes exclusivamente para o
enfrentamento da COVID-19, realizando os ajustes necessários no fluxo de atenção da rede com a

realocação dos serviços da unidade dedicada para outras unidades e otimizando as medidas de

isolamento e proteção dos profissionais de saúde e a segurança dos demais profissionais e pacientes: e

lV - considerar a contratação de leitos clínicos e de UTI da saúde suplementar. utilizando a

infraestrutura existente na esfera privada da rede assistenciaL

Art. 4° As unidades hospitàlâres de campanha devem funcionar com o acesso regulado.

voLtadas para a intemação de pacientes com sintomas respiratórios de baixa e média complexidade,

podendo funcionar como retaguarda clinica para unidades hospitalares permanentes que possuam UTI e

sejam definidas como referência para tratamento da COVID-19.

Art. 5° O Hospital de Campanha é unidade temporária que deve ser implantada em:

l - anexo a unidades de saúde hospitalares permanentes:

II - èquipameritos urbanos como estádios de futebol ou centro de convetições:



CCJ

Ill - áreas abertas, desde que vinculados a estruturas hospitalares pré-existentes: ou

lv - qualquer estrutura existente que o comporte, readequado para o perfil de atendimento a

que se destina.

§ 1° Em qualquer situação de implantàçàQ especificada no caput, o Hospital de Campanha deve

garantir o acesso aos serviços técnicos, tais como Centrai de Material e Esteíilização (CME), lavanderia e
laboratório disponibilizado na Rede de Saúde e promover referência a alta complexidade, garantindo

tempo de resposta oportuno,

§ 2° O Hospital de Campanha deve contemplar espaço físico. equipe assistencial e de apoio
técnico, equipamentos médico-hospitalares, mobiliários e insumos. condizentes com as atividades a serem

realizadas.

§ 3° Devem ser observadas quando couber, as normas da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - ANVISA e da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e as recomendaçõe$ da

Organização Mundial da Saúde - OMS,

Art, 6° Os Hospitais de Campanha podem ser estruturados da seguinte forma:

l - Leito de Internação Clinica: voltado para a internação de pacientes com sintomas

respiratórios de baixa complexidade:

'~ || - Leito de Suporte Ventilatório Pulmonar. voltadD pâra:

rm a) apoio a internaçãD clinica cqit) a função de tratamento dos casos de piora do quadro

réspiratório que necessite de suporte ventilatÓrio não invasivo e invasivo: e

b) estabilização do paciente. quando apresentar estado de choque e instabilidade

hemodinâmica, até q remanejamento à unidade de referência hospitalar que possua Leitos de UTI para

enfrentamento da COVID-19.

§ r Os Hospitais de Campanha devem observar a proporção de 10 (dez) (eitos de Suporte

Ventilatório Pulmonar para cada grupo de 40 (quarenta) leitos de Internação CLinica.

§ 2° A área técnica poderá, em casos excepcionais, habilitar os Leitos de Suporte Ventilatório

Pulmonar em proporção inferior ou superior ao previsto no § 1° a depender dos critérios epidemiológicos.

Art. 7° O atendimento em leito de Internação Clinica e leito de Suporte Ventilatório Pulmonar

devem ser registrados no Sistema de Informações Hospitalares do SUS com os seguintes códigos:

l - leito de Internação ClirúCà: código 03.03.01 022-3 - Trataménto de infecção pelo coronavírus

COVID 19: e
^

|| - leito de Suporte Ventilatório Pulmonar: código do procedimento a ser criado em ato
C m especifico do Secretário de Atenção Especializada à Saúde - SAES/MS,

Art, 8° A implantação dos Hospitais de Campanha será de responsabilidade dos Estados, Distrito

Federal e Municípios,

Parágrafo único, O Ministério da Saúde prestará apoio técnico para a implantação dos Hospitais

de Campanha mediante a disponibiüzação de documento ohentativo para o planejamento e implantação
que traz informações sobre o perfil e programa assistencial. disponível no endereço eletrônico:

https://coronavims,saude.gov.br/prQnssional-gestor#publitecnicas.

Art 9° Para o cadastro dos Hospitais de Campanha para enfrentamento da Covid-19 no
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES. os gestores Estaduais, do Distrito Federal e dos

Municípios deverão seguir as orientações da Coordenação Geral de Sistemas de Informação em Saúde

(CGSll DRAC/SAES/MS) disponível no endereço eletrônico: https: // wik i.saude.gov.br/cnes/
irldex.php/Orienta%C3%A7%C3%B5es_CNES.-_COVID-19

Art. 10. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do
Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.122.5018.21CO.65OO - Enfrentamento da

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente da COVID-19.

Art. 11, Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.

EDUARDO PAZUELLO
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MINISTÉRlO DA SAÚDE

SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE

PQRTAR!A N' R7, qe 1§ pe MARCQ de 2Q2Q

Inclui leitos e prQcedimentos na Tabela de Procedimentos,
Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais
(OPM) do Sistema Único de Saúde (SUS), para
atendimento exclusivo dospacientes com COVID-19.

O Secretário de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições, Considerando a Lei n° 13.979,
6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pcíq surto de 2019.

Considerando a Portaria n° 414/GM/MS, de 18 de março de 2020, que autoriza a habilitação de leitos de
Unidade de Terapia lntmsiva Adulto e Pediátrico, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19; e

Considerando a necessidade de qualihcar o CNES e a Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses,
Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde (SUS), para identificar ações relativas ao

C enfrentamento do COV1D-i9, resolve:

Art. 1° Fica atualizada a tabela de Habilitações e Leitos no Cadadro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
NES) e inclui procedimentos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, OPM do SUS, para identificar ações

relativas ao atendimento exclusivo dos pacientes com COVID-19,

Art, 2° Ficam incluídos, na tabela de habilitações do CNES, o código 26.12 - UTI ll Adulto - COVID-19 e q
código 26.13 - UTI || Pediátrica - COVID-19, de registro Centralizado.

Art. 3° o processo de habilitâção dos leitos citados nesta Portaria, será realizado conforme previsto na Portaria
n° 414/GM/MS, de 18 de março de 2020, que autoriza a habilitação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva
AdultolPediátrico, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19, sob responsabilidade da Coordenação-Geral
de Atenção Hospitalar do Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência da Secretaria de Atenção Especializada
à Saúde (CC3AHD/DAHU/SAES/MS).

Art. 4° Ficam incluídos na Tabela de Leitos do CNES, TIpo 03 - Complementar, o Leito 51 - UTI ll Adulto -
CQVID-19 e o Leito 52 - UTI || Pediátrica - COVID-19.

Parágrafo Único. O quantitativo de leitos SUS dos tipos de leitos citados no caput deste artigo será preenchido
de forma automática conforme quantidade de leitos habilitados em 26.12 - UTI II Adulto - COVID-19 e em 26.13 - UTI

'^ || Pediátrica - COVID- 19, respecüvamente.

C há) Art. 5° Ficam incluídos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, procedimentos de Diárias

de UTI Adulto e Pediátrico para COVID-19, conforme Anexo a esta Portaria.

Art. 6° Esta Portaria entra em vigor a partir da disponibilização das versões dos sistemas que contemplem as
modificações realizadas pelo DATASUS/SE, conforme cronograma disponível no site http://cnes.saude.gov.br.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

Este texto não substitui o publicado no DOU de 20.3.2020

ANEXO

INCLUSÃO DE PROCEDIMENTOS

PROCEDIMENTO: 08.02.01.029-6 - DIÁRIA DE UTI ll - ADULTO CORONAVIRUS - COVID19

COMPREENDE TODAS AS AçÕES NECESSÁRIAS À MANUTENÇÃO DA VIDA DO
DESCRIÇÃO PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE CORONAVIRUS - COVID 19 COM O SUPORTE E

TRATAMENTO INTENSIVOS

INSTRUM E NTO 04 - AIH (Proe. Especial)
DE REGISTRO

www.planalto.gov.br/Cclvi1_03/PortarkUPRT/PortMa n" 237-20-ms-sa0$,htn] 1/3
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MODALIDADE DE 02 - Hospitalar
ATENDIMENTO

COMPLEXIDADE Não se aplica

TIPO DE 06- Média e Alta Complexidada (MAC)
FINANCIAMENTO

SEXO Ambos

.IDADE M|N|MA 12 anos

IDADE MÁXIMA 130 ANOS

VALOR DO
SERVIçO O 00
AMBULAROTIAL '
(SA)

VALOR DO
SERVIçO RS 686,40
HOSPITALAR

C ,^ (SH)

VALOR DO
SERVIÇO RS 113,60
PROFISSIONAL
(SP)

TOTAL
HOSPITALAR R$ 800,00
(TH)

HABILITAçÃO 26.12 - UTI llAdulto - COVID-19

LEITO 51 - UTI || Adulto - COVID-19

RENASES 147 - Tratamento Intensivo

PROCEDIMENTO: 08.02.01.030-0 - DIÁRIA UTI ll PEDIÁTRICA COVID 19

^ COMPREENDE TODAS AS AçÕES NECESSÁRIAS À MANUTENÇÃO DA VIDA DO

C, DESCRIÇÃO PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE CORONAVIRUS- COVID 19 COM O SUPORTE E
TRATAMENTO INTENSIVOS

INSTRUMENTO 04 - AIH (Proe. Especial)
DE REGISTRO

MODALIDADE DE 02 - Hospitalar
ATENDIMENTO

COMPLEXIDADE Não se aplica

TIPO DE 06- Média e Alta Complexidade (MAC)
FINANCIAMENTO

SEXO Ambos

IDADE MÍNIMA O meses

IDADE MÁXIMA 12 Anos

VALOR DO
SERVIçO O 00
AMBULATORIAL '
(SA)

www.pMal(o.gov.br/ccM1,03/portarla/PRT/Portaria n' 237-20-m6-$aas.htm 2/3
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VALOR DO RS 686.40
SERVIçO
HOSPITALAR
(SH)

VALOR DO
SERVIÇO R$ 113,60
PROFISSIONAL
(SP)

TOTAL
HOSPITALAR RS 800,00
(TH)

HABILITAÇÃO 26.13 - UTI ll Pediátrica - COVID-19

LEITO 52 - UTI Il Pediátrica - COVID-19

RENASES 147 - Tratamento Intensivo

C ^

C 7

www,planalb,gov.br/ccivi1_03/Portaria/PRT/PMâria n' 237-2Xms-saes.htm 3/3
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
PubücaCo em' 12/03/2020 l Ediçào: 49 l Seção: 1 l Página: 185

Órgão: Ministério da Saúde/Gablnête do Ministro

PORTARIA N° 356, DE 11 DE MARçO DE 2020

DispÕe sobre a regulamentação e operacionalização do

disposto na Lei n° 13,979, de 6 de fevereh"o de 2020, que

estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de

saúde pública de importância internacional decorrente do

coronavírus (COVID-19).

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos l e ll do

parágrafç) único do art. 87 da Constituição, tendo em vista o disposto na Lei n° 13.979. de 6 de fevereiro de

2020. e

C Considemndo a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela

Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020. em decorrência da Infecção Humana pelo novo
kÀ coronavírus (COVID-19):

Considerando a Portaria n' 188/GM/MS. de 4 de fevereiro de 2020. que Declara Emergência

em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN). em decorrência da Infecção Humana pelo novo

coronavírus (2019-nCoV), resolve:

Art. 1° Esta Portaria regulamenta q disposto na Lei n° 13,979, de 6 de fevereiro de 202Q, que

estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional

em decorrência da Infecção Humana pelo coronavírus (COVID-19).

Art. 2° Para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional e

internacionaL decorrente do coronavírus (COVID-19), poderão ser adotadas as medidas de saúde para

resposta à emergência de saúde pública previstas no art. 3° da Lei n' 13.979. de 2020.

Art, 3° A medida de isolamento objetiva a separação de pessoas sintomáticas ou assintomáticas.

em investigação clinica e Laboratorial, de maneira a evitâr a propagação da infecção e transmissão locaL

§ r A medida de isolamento somente poderá ser determinada por prescrição médica ou por
r"' recomendação do agente de v'gilãncia ep'demiológ'ca, por um prazo máx'mo de 14 (quatorzê) dias,

C podendo se estender por até Igual período, conforme resultado Laboratoriâl que comprove o risco de

transmissão.

§ 2° A medida de isolamento prescrita por ato médico deverá ser efetuada, preferencialmente,

em domicilio, podendQ ser feito em hospitais públicos ou privados, conforme rècomendàção médica, a

depender do estado clinico do paciente.

§ 3° Não será indicada medida de isolamento quando o diagnóstico laboratorial for negativo

pâra o SARSCOV-2,

§ 4° A determinação da medida de isolamento por prescrição médica deverá ser acompanhada

do termo de consentimento livre e esclarecido do paciente, conforme modelo estabelecido no Anexo l.

§ 5° A medida de isolamento por rêcomendação do agente de vigilância epidemiológica

ocorrerá no curso da investigação epidemiológicâ e atxangerá somentc os casos de contactantes

próximos a pessoas sintomáticas ou portadoras assintomáticas. e deverá ocorrer em domicilio.

§ 6° Nas unidades da federação em que não houver agente de vigilância epidemiológica, a

medida de que trata o § 5° será adotada pelo Secretário de Saúde da respectiva unidade.

§ 7° A medida de isolawiento por recomendação será feita por meio de notificação expressa à

pessoa contactante. devidamente fundamentada, observado o modelo previsto no Ariêxo 11.
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Art, 4° A medida de quàrentèna tem como objetivo garantir a manutenção dos serviços de

saúde em local certo e determinado,

§ l" A medida de quarentena será determinada mediante ato administraüvo formal e

devidamente motivado e deverá ser editada por Secretário de Saúde do Estado, do Município. do Distrito

Federal ou Ministro de Estado da Saúde ou superiores em cada nível de gestão, publicada no Diário Oficial

e amplamente divulgada pelos meios de comunicação.

§ 2° A medida de quarentena será adotada pelo pram de até 40 (quarenta) dias podendo se

estender pelo tempo necessário para reduzir a transmissão comunitária e gârântir a manutenção dos

serviçQs de saúde no território.

§ 3' A extensão do prazo da quarentena de que trata o § 2° dependerá de prévia avaliação do

Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV) previsto r-iã Portaria n° 188/GM/MS,

de 3 de fevereiro de 2020.

§ 4° A medida de quarentena não poderá ser determinada ou mantida após o encerramento da

Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional,

Art, 5° O descumprimento das medidas de isolamento e quarentena previstas nesta Portaria

acarretará a responsabilização, nos termos previstos em lei,

^ Parágrafo único. Caberá médico ou agente de vigilância epidemiológica informar à autoridade

C& policial e Ministério Público sobre q descumprimento de que trata o caput,

Art. 6° As medidas de realização compuLsória no inciso Ill do art. 3° da Lei n' 13.979. de 2020,

serão indicadas mediante ato médico ou por profissional de saúde.

Parágrafo único. Não depende de Indicação médica ou de profissional de saúde as medidas

previstas nas alíneas "c' e 'd' do inciso III do art. 3' da Lei n' 13.979, de 2020.

Art. 7° A medida de requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas para

enfrentamento da emergência de saúde pública de impoRãncia internacional decorrente do coronavírus

Covid-19 será determinada pela autoridade competente da esfera administrativa correspondente,

assegurado q direito á justa indenização.

Art, 8° O Laboratório público ou privado que. pela primeira vez, confirrriâr a doença. adotando o

exame especifico para SARS-COV2 (RT-PCR, pelo protocolo Charité). dêvêrá PàSsàr pQr validação por um

dos três laboratórios de referéncia nàcionâl:

I - Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz/Rj):

^ Il - Instituto Evandro Chagas da Secretaria de Vigiiância em Saúde (1EC/SVS) no Estado do Pará:

^' ou

Ill - Instituto Adolfo Lutz da Secretaria de Saúde do EStado de São Paulo,

§ 1° Na hipótese prevista no caput. q laboratório deverá encaminhar alíquota da amostra para o

Banco Nacional de Amostras de Coronavirus, para investigação do perfil viral do coronâvirüs (COVID-19) no

tèrritorio nacional, por meio de um dos trés Laboratórios previstos no caput,

§ 2° Após a validação da qualidade. o lâboratório de que trata o caput passará a Integrar a Rede

Nacional de Alerta e Resposta às Ernergèncias eni Saúde Pública (REDE CIEVS),

§ 3° O fluxo de amostras laboratoriais deverá observar os protocobs estabelecidos pelo

Ministério da Saúde.

§ 4° A realização de exame laboratorial. coleta de amostras e demais testes necessários pârâ

identificação do coronavírus (COVID-19), bem como as medidas de biossegurança devem observar as

diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

Art. 9° A autoridade de saúde local deverá, no âmbito de suas competências. acompanhar as

medidas para enNentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

coronavírus (COVID-19) prevista$ no art, 3° da Lei n" 13.979, de 2020.
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Art, IQ Para a aplicação das medidas de isolamento e quarentena deverão sêr observados os

protocmlos clínicos do coronavírus (COVID-19) e as diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de

Contingência Nacional para Infecção Humana novo Coronavírus (Convid-19). disponíveis no sitio eletrônico

do Ministério da Saúde. com a finalidade de garantir a execução das medidas profiláticas e q tratamento

necessário.

Art, 11, As condições para a realização das medidas de enfrentamento da emergência de saúde

pública estão previstas no Boletim Epidemiológico e Plano de Contingência Nacional para Infecção

Humana pelo novo Coronavírus (COV1D-19).

Parágrafo único. O Boletim Epidemiológico será atualizado semanalmente ou sempre que

necessário e dispcmibilizadv no sitio eletrônico do Ministério da Saúde:

https://www.saude.gov,br/vigilancia-em-saude.

Art. 12. O encerramento da aplicação das medidas para enfrentamento da emergência de saúde

púbüca de importância internacional em decorrência da infecção humana pelo coronavírus (COVID-

19) fica condicionada à situação de EmèrgMciã de Saúde Pública de Importância Nacional,

declarada por meio da Portaria n" 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020.

Parágrafo único. Q encerramento da emergência de saúde pública de importância nacional está

Q ^ condicionacja a avâliação de risco realizada pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.

Art. 13. O Ministério da Saúde manterá dados públicos e atualizados sobre os casos confirmados,
(A suspeitos e em investigação. relat'.vos à situação de emergMcià pública Sanitáriâ, resguat"dando o direito

ao sigilo das informaçÕes pessoais.

Art, 14, Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ HENRIQUE MANDETTA
ANEXO l

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eu, RG n° , , , _ , _ _ , , _ _ _ _ , _ _ ,,_, CPF rf

,,,_,_,-. ,,,__, , ,declaro que fui devidamente informado(a) pelo médico(a) Dt(a)

a necessidade de _________________ _,_,(isolamento ou

quarentena) a que devo ser submetido, com data de inicio previsão de térmirlo,,__+

local de cumprimento da rrtedida_~_~!m_,,,,_, ,bem como as possíveis consequências da sua não

realização.

l'

4w

"^ í ! F)aq entê Responsável

Expliquei o funcionamento da medida de saúde pública a que o paciente acima referido está

sujeito, ao prÓprio paciente elou seu responsável, sobre riscos do não atendimento da medida, tendo

respondido às perguntas formuladas pelos mesmos. De acordo com o meu entendimento. o paciente

elou seu responsável, está em condições de comprecmder o que lhes foi informado. Deverão ser seguidas

as seguintes orientações:

Ass natura

CRM

ANEXO ||

NOTIFICAÇÃQ DE ISOLAMENTO
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O(A) Senhor(a) está sendo notificado sobre a necessidade de adoção de medida sanitária de

isolamento. Essa medida ê necessária. pQis visa a prevenir a dispersão do virus Covid-19,

Data de início:

Previsão de término:

Fundamentação:

Local de cumprimento da medida (domicilio):

Local: Data: m,____/___~__l,_____ Hora: ____, _:

Nome do profissional da vigilância epidemiológica:

Assinatura~,. ,,_ ., _ __, , , . _,_, _ , , , . _ Matricula.
~,

Eu. documento de identidade ou passaporte

,dectaro que fui devidamente mfotmado(a) pelo agente da vigilância epidemiológica

acima identificado sobre a necessidade de isolamento a que devo ser submetido. bem como as possíveis
consequências da sua não realização.

Local: Data: ~ Hora:

Assinatura da pessoa notificada _,,..,___________ ____ ___________ _ ____

Ou

Nome e assinatura do responsávellegal: ,.,, .. , _ , , _ _ _ , . , _ , __ _ ,_ ,,,,_ _ ,,

Este çcnteúãO Mo substitui o puhUcMo nà versão CêrUtFcada

C
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Pubüccícjo em: 23/07/2020 l Ed[çào- 140 I Seçãg: l l Pagina: 75

Órgão: Mlnistêrio da Saúde/Gabinete do Ministro

PORTARIA N° 1.802, DE 20 DE JULHO DE 2020

Autoriza a habilitação de novos Leitos de unidade de terapia

intensiva - uti adulto COVID-19 para atendimento exclusivo dos

pacientes SRAG/COVID-19,.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE INTERINO, no uso das atribuições que lhe conferem os

incisos l e ll do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Lei n" 13,979, 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para

enhentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Ccjronavirüs

responsável pelo surto de 2019:

CV ^ Considerândo a Portaria n' 356/GM/MS de 11 de màrço de 2020, que dispõe sobre a

áà regulamentação e operacionalização do disposto na Lei n" 13.979. de 6 de fevereiro de 2020. que
estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional

decorrente do Coronavírus (COVID-19): e

Considerando a Portaria n° 237/SAES/MS, de IB de março de 2020, que inclui leitos e

procedimentos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM)

do Sistema Único de Saúde - SUS, para o atendimento exclusivo dos pacientes SRAG/COVID-19, resolve:

Art, 1° Fica autorizada, em caráter excepcional. a habilitação temporária de novos leitos de

Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto COVID-19 para atendimento exclusivo dos pacientes

SRAG/COVID-19

Parágrafo único. As habilitações temporárias de Leitos de Unidade de Terapia Intensiva Adulto

COVID-19 (Códiçjo de habilitação 26.12). para atendimento exclusivo dos pacientes SRAG/COVID-19,

deverão ser solicitadas para estabelecimentos que disponham de leitos disponíveis e prontos para serem

utilizados.

Art. 2" Para pleitear a habilitação supracitada, considerando os critérios epidemiológicos e a

rece assistencial disponível nos territórios. devem ser encaminhados por meio do SAlPS - Sistema de

C ^ Apoio à Implementação de Politicas em Saúde (http://saips.saude.gov,br/), com os documentos a seguir

descritos:

l - Oficio da Secretaria Estadual de Saúde, solicitando a habilitação, assinado pelo gestor de

saúde estadual e municipal. (quando o estabelecimento estiver sob a gestão do município), constando:

a) o nome do município e seu respectivo código IBGE;

b) d nome do estabelecimento de saúde e seu respectivo código no Sistema do Cadastro

Nacional de Estabelecimento de Saúde - SCNES:

C) o número de Leitos de UTI a serem habilitados, deve ser de no minimo 05 leitos por

estabelecimento,

d) informação sobre a garantia de uni 'esnirador para cada Leito habilitado, equipamentos e
recursos humanos necessários, compatível com OS 'dadoS atualizados do Sistema do Cadastro Nacional de

Estabelecimento de Saúde - SCN ES.

Parágrafo único. Os Estabelecimentos temporários que não possuírem o CNES deverão obter as

orientações especificas do Ministério da Saúde, disponível em Wiki CNES (wiki.datasus.gov.br).

Art, 3° A habilitação e a prorrogação dos Leitos de UTI COVID-19 será condicionada á avaliação

técnica, emitida pela Coordenação-Geral de Atenção Hospitalar e Domiciliâr - CGAHD/DAHU/SAES/MS,

nos seguintes itens:
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l - o estabelecimento e os Leitos de UTI devem constar nos Planos de Contingência Estaduais:

|| - a necessidade dos Municípios e Estado. baseada em critérios epidemiológicos (incidência
prevalência, letalidade da COVID-19):

Ill - rede assistencial disponível e taxa de ocupação dos leitos: e

lV - a alimentação do sistema e-sus Notifica - Internações pelo estabelecimento hospitalar.

Art. 4° Os leitos de Unidade de Terapia lntcnsiva Adulto COVID-19 habilitados para atendimentQ

exclusivo dos pacientes SRAG/COVID-19. serão habilitados pelo período excepcional de 90 (noventa) dias.

podendo ser prorrogados a cada 30 (trinta) dias, mediante solicitação dos gestores do SUS, elencando os

itens descritos no art 2° desta Portaria.

Parágrafo único, As habilitações de que trata o caput poderão ser prorrogâdas, a depender da

situação de emergência de saúde pública de importãtmâ internacional dccorrentê da COVID-19. mediante

solicitação no SAlPS.

Art. 5° As habilitações trâtadas no art, 1° poderão ser encerradas a qualquer tempo caso seja

finalizada a situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

Coronavírus. rios termos do art. 4°. § 1°. da Lei n' 13,979 de 2020.

CV ^ Art. 6° Quando houver solicitação de desabilitação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva
Adulto COVID-19 para atendimento exclusivo dos pacientes SRAG/COVID-19, o recurso financeiro

/~\ repassado Sêrá rêStituido ao Ministério da Saúde na Mtegratidade dos leitos desabilitados,

Art, 7° O custeio da habilitação de novos leitos de UTI COVID-19, considerará o valor do

procedimento 08.02.01.029-6 - Diária de UTI-II Adulto Covid 19, conforme definido na Portaria n'

237/SAES/MS. de 18 de março de 2020.

Art. 8° Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria. corrêrão por conta do orçamento do

Ministério da Saúde. devendo onerar o Programa de Trabalho 10.122,5018.21CO.6500 - Enfrentamento da

Emergência de Saúde Pública de Importância lntemacional Decorrente do Coronavírus.

Art. 9° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art, 10° Fica revogada a Portaria n° 414/GM/MS, de 18 de março de 2020, publicada no Diário

Oficial da União n° 55, de 18 de mai"ço de 2020, seção 1. página 149 e a Portaria n° 568/GM/MS, de 26 de

março de 2020. publicada no Diário Oficial da União n° 68, de 08 de abril de 2020. seção l, página 65.

EDUARDO PAZUELLO

È$t8 çQ"teúd0 não sübst:tw o putihcado na Vür$ão cúrtihcã¢1à.

C ^
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i? 'ei' ' DECRETO N° 13.6Q8, ,,

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

€J

,aem\

D E C R E T O N' 13.608, de 20 de março do 2020

Declara Situação do Emergência no âmbito do
Município do Itabuna, afetado por Doença
lnkccio:sm Viral - COBRADE 1,5.1.1.0, ccmformo a
|n5trução Normativa do Minlstório da Integração
Nactcmal n' 02, de 20 do dozombro do 2016, para
fins dc provenção 61 enfrontamonW à COVID-19, q
ciá outras providências.

^K

C 'J

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, no usd de suas atribuições legais;

amparado no que dispõe c art. 6", da Lei Oh] àn"ca do Município de Itabuna - LOMI e,

CONSIDERANDO que a t,aúcitt í: tj í2:lcj de todos e dever dei Estado, garan(ido

mediante politicas $cciais e econômicas qle'3 visem à redução do fiSCO de doença e de

outros agravos e ao acesso universal e iguülMo às ações e serviços para sua promoção,

proteção e recuperação, na forma do an. 196 da Constitüçàcj Federal:

CONSIDERANDO a classificaçàc peêa OrganiZâçâQ Mundial de Saúde, no dia 11 de

mürço de 2020, cumo palídemla da Novo Címjnav:'rüs,

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego Urggr1te de medidas de

prevenção, controle e contenção de riscos, dams e agravos à saúde pública. e3 fim de evitar

a disseminação da doença

CONSIDERANDO os riscos da cissemmação do novo coronavírus, moléstia que já

tem casos coMrmadus no EStado da í3ahia, o pmcm=iümdui!=kl'ájyk|dQm|^

Saysk_g ç) Pareçer Téç!lk!LÃ~msàçR_.'lmQkgm Femnnóc' Hernandez R@lo.

CONSIDERANDO ainda, finalmente a decisão do Governador do Estado da Bahia,

nos termos do Decreto n' 19.549, de 18 de marp de 2020, de adoter medidas emergenciais

para enfrentamento da disseminação clo coronavírus:

PrMQltüm Municipal a t /%'it:çV'Str /;.-K1tIL G i,? - C r·';rçr Mkmc>M FirminoA'dú= Cjoumo

"

"""""""'"' '"""""""""""""""' '" ' Ceíti/i'càç'ãQ Digital. HO l Y/'it-2'X ·E") tH3GUk/KBiFYKL-XUXUO&4Z
Vèrsãc ck'lrÜnícz díst,"M/v,:,' em h/(p.,7www.itatunaba.gcv.br

Documento assinado diqm/mençt' ccn/orme MP n' 2.200'2,"20Ci d,' .":,"i ¢1' '-?00!. que insníul a infra·estruum de Chaves Públicas Brasileira - lCP 3tasi/
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; O b PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

CONSIDERANDO a conliímação ctn 19 cie março dc 2020, de caso de coronavírus

em Itabuna e o risco iminente de sua disseminação;

DECRETA:

Art, 1' - Fica declarada Situação de Emercência em todo o terrilório mumctpal, em

virtude do desastre classificado e codiGcadn como Doença Infecciosa Viral - COBRADE

0 ^ 1.5 1.LO confocme !nMíuçào Normativa do Miniâlèrio da Integração Nacional n' 02, de 20

de dezembro de 20iií para fins de prevenção e enfcentamento à COVID-19.

í&
Art. 2' - Fica autorizada a mobiltzação de lodos os órgãos municipais, no âmbito das

suas competências, para envidar esforços no iniuito de apokr as ações de resposta ao

desasue reabiMação do cenário e recc)nsq(L'çâ(j.

Art. 3' - Para Nis do art 1" deste Decreto, no âmbito do Poder Executivo Municipal,

consideram-se serviçcs públicos essenciais as atividades relacionadas à segurança, saúde,

proteção e defesa civil, fiscalização arrecadação.

Ari. 4" - Ficam suspensas as férias cju kcenças dos serwiores das areas essenciais

eswbdet.'das no art 3°, Cevenda tj:i !íp',; .'l }t; ie:s ahstauüs su teapresammutn 'am até 72

mas

Art. 5° - Fica suspenso o funcicmamento a atividades de shoppings. galerias, bares,

m restaurantes, academias de muscdação, dança, ginástica, clubes sociais, igrejas, eventos

D CoÁ sócias, politicos, congressos. convenções' ;eminários, festas. formaturas, comemorações,

indústrias e fábricas, cut3os, aiiddades b, ncátias e do comércio em geral. incluindo o

ccmércio estabelecido nos bairtos, a pai1'i' da p.nmeira hora de sábado, dia 21 de março de

2020, 'pelo prazo de 15 dias ou até nova cknheração-
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Parágrafo-Prhneiro - Ficam sub];ensas as atividades internas e atendimento ao

pUblico na sUe cia Prefeitura do Município cIe Itabuna excetuando-se as atividacies da

Secretaria Municipal de Saúde e órgãos ck hscalizaçào.

PMàgrafo-S6gundo - O descu mpnmento do ora determinado ensejará o

' cancelamento qu susportsão de alvará, hcenças e permissões de funcionamento, sem

prejuízo de fechamenltj forçado e responsâbilização da pessoa jurídica e física no âmbito
i civet, criminal e administrativo,

0 m Art. 6' - Ficam auLorizadas e Secretaria Municipal de Sustentabilidade Econômica e
4mnÀ Meio-amnienle, Secretaria Municipal de Segurança, Transporte e Trânsito e a Guatda Civil

Municipal a procederem a fiscalização e mputação das sanções ora estabelecidas, podendo

sol:ciiar apoio policial,

Art. 7"- Fica excepcionado da vedação do artigo 5° deste decreto, o funcionamento

de farmácia, mercados, pomos cie gasolina, lojas de de/ivwy, supermercados, padarias e

eslabelecimentos de saúde-

Art. 8° - Os servkjores públicos com idade superior a 55 (sessenta e cinco) anos,

gestantes e pessoas com diabetes ou hipertensão comprovada por laudo medico e pericia

médica a ser malizada perante o departamento médico da prefeitura, deverão executar sUãS

atividades remotamente, por prazo indeternmado.

Art. 9° - O di$poslo no artigo 8° não é aplicável aos Sec(etârios e exercentes de

.m cargos comissionados ou de confiança, dirigentes e demais servidores pUbhcos municipais

D imprescindiveis à manutenção dos serviços públicos essenciais ou lotados nas órgãos de

combate e prevenção ao novo Corcnavirus-

Art. 10 - Fica a Secretaria Municioal de Saúde autorizada a realizar pmcesso de

dispensa de licitação. devidamente justirlca(]o, cam devida demonstração da economicidade

da despesa, juntando colela de preços e kmndizando·os em atenção aos requisitos legais,

somente se por outro meio licitatório não puder satisfazer a necessidade da administração,
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corn fundamento rio inciso N, art 24 da Lei f3, 666/93, diante da necessidade emérgenciâl de

aquisção de produtos, insumos, setv'ços, material cie limpeza e expediente. não a mpatados

por licitações já existentes, exchjsivamente para combate ao novo Coronavirus.

Parágrafo-úniçQ - Dever-se-á priorizar a aquisição por meio dos certames

Ncitatótbs já em vigor ou por meio de redstro de preços, inclusive com a adesão a atas de

outros entes, quando cabível.

0 m Art. 11 — Ftca a Sec'etarta Mun|ct;:;: c:c saúde autorizada a promover a encampação.

ou cx,upação de imóveis, bem como ,) ccmfis :n e requisição de medicamentos e n íalerial

penso indispensáveis ao combate ao nt:wo C oronavlrus, mediante processo administralivo,

ato expresso e justihcadoí, para tratamento, combate e isolamento de casos suspeitos ou

confirmados, que por outra maneira não puderem ser supridos.

Art. 12 - Aplica-se este Decreto à Fundação de Atenção a Saúde Itabuna - FASI,

fundàçãu publica murücipal gestora tio Hospital de Base Luis Eduardo Magalhães - HBLEM.

Art. 13 - Fica o Secretário de Segurança, Transporte e Trânsito do Município -

SESTTR'AN autorizado a editar decreto para reduzir, disciplinar, retornar ao horário normal

ou paralisar parcial ou inlegralmenle ci serviço de transporte coletivo urbano.

Art, 14 - Este Decreta entra em v g'-' '"a data de sua publicação e produzirá efeitos

onquantc perdurar (j estado de ell)erge]"hr,'|a t'nj saúde, causado pelo Coronavírus, previsto

r' na Lei Federal n" 13.979, de 0(3 de fevereiro de 2020.

(D H

Art. 15 - Revogam-se as d'spos çòes em contrário, especia mente, o Decreto n"

13.607 de 19 de março de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL IJE ITABUNA, em 20 de março de 202U.

FERNANDO GOMES VITA
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DECRETO

DECRETO N° 13.609

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

^

D E C R E T O N'13.609, de 21 de março do 2020

Altora o Decreto n' 13.608, de 20 de
março do 2020, e dá outras
providências,

~J

m

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, no uso de suas alribuições legais, com

lundatnenlo no M. 6° c! 66, inciso XII da Lei O'çànica Municipal e,

CONSIDERANDO que foi decretado Estado de Emergência, face El confirmação de

c»nlaminaçào do primeiro paciente com Cl CO\/ID.19 no Município de Itabuna,

CONSIDERANDO a necessidade de ajustes ás medidas tomadas, com o intuito de

elidir o desabastecimento e a desassistência em setores relevantes;

DECRETA:

An. 1° - O Decreto 13.608, de 20 (j(! niaiçcj de 2020 passa a vigorar com as seguintes

modihcações e acréscimos:

"Art. 5° - Fica suspenso e) h,r.àc]nalnento e atividades de shoppings. galerias,

Nres, reslauranles, cinurnas, acadgmfas de muscdação, dança, ginástica, clubes

ssciais. igrejas, evemos sociais. pa'ihcos, congressos. convenções seminários.

festas, formatutas, comemorações, se'viços de Call Center, Agências Bancárias e

cursos, a partir da primeira hera cIe sabackt dia 21 de março de 2020, pelo prazo de

15 dias OIl atê nova deliberação.

Parágrafo-Primoiro - Ficam suspensas as ahvidades internas e atendimento

ao pUblico na sede da Prefeitura do Município cio Itabuna, excetuando-se as

a"ividades da Secíetaria Municipal de Saúde e órgãos essenciais, que não admitam

solução de continuidade, com funcionamento e horário determinado pelos

secretários da pasta, mediante termo fundamentado e expedição de respectiva

Podaria,

Ptofoltuta Municipal ,ÁcL u '-ú Fkrrwm Altos - Silo C~no
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Parágrafo-Sogundo - Fica sus:xmsa toda e qualquer atividade de circulação

Cu rnercaCorié-. e Dê se' ç"!3 em estabe!ecimenío comercial abetto ao

µtEhco, de ncwteza privada e tie ncmirmà não essencial à manutenção da vida.

Parâgrafo-1brceiro - As indúshias e fábricas deverão funcionar com redução

cIe pessoal, chsponibilizando álcool em gel, luvas e máscaras. apresentando plano

de desinfecção permanente do ambiente de trabalho e equipamentos manuseados

pelos trabalhadores,

Parágrafo Quarto — Permamcecão em funcionamento salas de aulo

atendimento das agencias bancárias, compensação bancária, redes de cartões de

crédito e débi:o, caixas bancários detrõniccs e Qütêos serviços não presenciais de

instituições (inanceiras tendo em vista c atendimento de apcsentacios. pensionistas,

beneficiários cIe piogramas sociais e 2 população que nãc poderá ficar alheia a

mcmmentação e saques cIe numeràrtos, d que poderia agravar o càcjs social nes3e

mc:mento de medidas restrilivas de prevenção ao Covid-19.

Parágrafo Quinto - Os serwços de Call Center deverão instruir pedido

EscrÍlo e fundamer,lado a Scc'Qaria lvlljnlc|pa| de Saúde, comprovando a natureza

essencid dcs seus serviços e Elrlquacjrando-60 nas medidas do segurança

Wsanitárias expedidas peia Secretaria de Saúde, como condição prévia de

funcionamento.

Parágrafo·Sexto - O descL"l}prirnento do ora determinado ensejorá ao

m{rator o cancelamento ou suspensão de alvará, licenças e permissões de

funcionamenict sem preµizc de Íec'iamenlo forçado e responsabüizaçào da pessoa

jurídica e fisiccí no âmbito cível. ctimma e! administrativo,

Art. 7'- Fica excepcionaco da vedação do artigo 5" deste decreto, o

funcionamento de farmácia, mercaõos, mercearias, postos de gasolina, delivery de

íutmentação. supermercados, padarias. estabelecimentos de saúda (clinicas e

husptlais), pei shops, clinicas vetent:ánas, lotéricas para operações financeiras e

Profoitura Municipal Ar, Pvtm'o:n 'XiÉ4'j 578 C' .4g AAm¢SM Êinmno Ah'o3 - Sõ? Gaatnm
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ragan1enlo cie beneficics. cent iterbt- · funerárias distnnuidôres e íe'.'endedores de

çàs de cozinha, distritmdores. lndj Arias e fabricantes de produtos alimsnucios e

bebidas, estabelecimentos que comercgal|ze|n produtos agropecuMos para venida

de alimentação e medicamentos de uso animal, lanchonetes, empresas que atuam

como veículos de comunicação, empresas de abastecimento do água e

saneamento, energ ia elétrtca e telecomunicações, açougues, peixarias, granjas,

empresas de coleta cIe resíduos sólidos. empresas de segurança privada.

µodutotes ou fornecedotes de L'ej'ix ' lj '.le serviços essenciais à saúde e à higiene,

a|l ncrilo3 e Sc'jidãs revendec!rycr. r"!. )rt-· :tjtOS medicos e hospitala'e ; e hc'rt.hutis.

Art. 10 - Fica a Secretaria iv1urücípal de Saúde e a Secretaria Municipal de

Assistência Social autorizadas a realizar processo de dispensa de licitação,

devidamente justificado, com a devida deflagração de processo administrativo, com

demonstração da economicidade da despesa, acostando-se coletas de preços.

fcrmalizando-os em atenção aos re:µíisdos legais, somente se por outro meio

licitàtóno não se puder satis!azet a r¢ece55|dade Ijá administração. c;cj"t) [w'damento

no inciso lV. art. 24 cíe1 Lei 8.6G6/93, diante da necewidade emergencial de

aquisição de produtos. insumos, serviços. não amparados por licitações já

existentes, exclusivamente para combale ao novo Coronavírus.

Parágrafo-Único - Dever-se-á prionzar a aquisição por meio dos certames

licitatórios já em vigor ou por me:o (lê Ieg}stto de preços, inclusive com a adesão a

alas de outros entes, guarida cablve '

m.
'm

Art. 3° - Este Decreto entra em wgo" "" dala de sua pubimaçâo

Art. 4' - Revogam-se as disposições em ocnltário.

.Gabinete do prefeito municipal de ITABUNA, em 21 de março de 2020.

FERNANDO GOMES VITA
Vice-Prefeito no e<er"f.:io dCr cargo de Prefeito
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, , DECRETO N° 13.621

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

DECRETO N° 13,621, do 01 do Abril de 2020

Converto situação de emorgõncia om
Estado do Calamidade Pública no
âmbito do Município de 1tabuna(BA), 0
dá outras providenciàs.

.

CV .~n'

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, no uso de suas atribuições legais, com

fundamento no inciso XV do art. 66 da Lei Orgânica Municipal e nos Decretos 13.607 e

13.608, que declarou Estado de Emergência no âmbito muniàpal,

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria 188 de

03.02.2020, declarou emergência em Saúda PUblica de importância nacional em

deccjrréncio da infecção humana peio novo coronavírus (COVID-19), por entender se tratar

de evento complexo que demanda esforço conjunto de todo o sistema único de Saúde para

identificação da etiologia dessas oajrrêndas e adoção de medidas proporcionais e restritas

aos ri3co3:

CONSIDERANDO que na data de 11 do março de 2020, a OMS - Organização

Mundial de Saúde declarou que a COVID-19, nova doença causada pelo novo coronavírus,

denominado SARS-Cov-2 é uma pandemia;

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da portaria 454 de

20.J3.2020, declarou, em todo o território nacional, a estado de transmissão comunitária do

corcmavirus (COVID-19):

CONSIDERANDO que o Município de 1tabuna(BA) adotou inúmeras medidas de

enfrentamento ao novo coronavírus através dos Decretos Municipais i3.604/20. 13,607/20 e

i3,·308/20,

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas mais rígidas de prevenção

cie controle de riscos de danos a saúde pública, a fim de conter a disseminação do novo

coronavirus no âmbito do território deste Município de Itabuna (BA);

prof?jtum Municipal Av. Phnmsa 18SKQL 678 - Cqiwq MmS6ra!nro Fmmo SàQ
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CONSIDERANDO que, a cada dia, tem se confirmado novos casos de pessoas

contaminadas com o COVIl)- 19 em todo o território nacional, comprometendo

substancialmente a capacidade de resposta do poder pUblico:

CONSIDERANDO que, no âmbito do Município de Itabuna - BA, a pandemia do novo

corona vIrus e as ajrrelatas medidas de enfrentamento vem impondo isolamento de

população (preventivo) e interrupção de serviços essenciais.

CONSIDERANDO que a restrição e paralisação preventivas de ativtdades das mais

diversas categorias da atividade ecUI'lún]iça, atingindo o comércio, serviços e obras,

determinados por meio do Decreto Estadual 19.549/2020 e pelos Decretos Municipais, sem

3ombra de dúvida impactará negalivamenle de modo devastador na economia municipal, de

medo a demandar urgentemente o incremento de ações assistenciais a população municipal

afetada;

CONSIDERANDO que, mesmo após o fim das restrições impostas para a prevenção

ao coronavírus, perdurarão relativamente aos comerciantes, prestadores de serviço,

trabalhadores e agricultores locais, nefastos efeitos sociais e econômicos. cis quas, embora

incalculáveis no momento, já são previsivelmente devastadores:

CONSIDERANDO que a situação se agrava em face à paralela redução significativa

da atividade econômica estadual, nacional e internacional e conseqüente queda já iniciada

tia arrecadação da União, Estados e do Município de Itabuna (BA) que depende

significativamente das transferências obrigatórias federais e estaduais;

CONSIDERANDO que a queda da arrecadação própria, que decorre diretamente da

paidisaçào e crise da ècononnia luca! e de transferências inlergovemamentais procede-se

justamente no momenlo em se avulta a necessidade de incremento em ações assistenciais

de socorro à população;

CONSIDERANDO que sobreditos impados sociais e econômicos já são sentidos

atualmente no âmbito local e se antecipam à própha confirmação de casos no Município de

llabuna;

CONSIDERANDO, portanto. tratar-se de danos soctais econôwÚcQs decorrentes de

surto epidêmico internacional (pandemia) enquadrado no COBRADE (1.5.1.1.0) classificado

Profeitura _Municipa1 Av. Pnxjo;o tsatu! 67'8 - ÇCtlUO MmS~kol AhmmFmsnc anos - são caormo
. . .. .. .... .

-ceru7icaeã ij©/ta/: NvwxsKU54(EMÃiiÃzsRí6A5õÊmwGos2

bèrsão elelíÜnica dispon/vd em: h!tp://mm/tabuna.ba.gov,br
Documento assinado d/gitahnente conforme MP n° 2.200·2/2OOl de 24/U8/2001, que insrkui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil
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entre bs desastres de grande intensidade" nível Ill, por envolver "danos e prejuízos não são

superáveis e suportáveis pelos governos locais o reslabdecimento da situação de

normalidade depende da mobilização e da ação coordenada das três esferas", assim como

por abranger "isolamento de popdação" e 'interrupção de serviços essenciais'

CONSIDERANDO a necessidade de intensificar as nMidas de enfrentamento ao

novo coronavírus previstas pelos Decretos Municipais e Decretos com medidas adicionais,

em complementação e execução local das medidas determinadas pelo Estado da Bahia e

União;

CONSIDERANDO as vedações impostas nos artigos 22 e 23 da Lei de

Responsabilidade Fiscal - LRF, quando extrapolados os limites prudencial e total de

despesas de pessoal, impedincío as conltatações necessárias ao reforço de equipes que

atuam no enfrentamento da pandemia:

CONSIDERANDO o disposto rio art. 65 da LRF. suspendendo a contagem dó prazos

e as disposições estabelecidas em seus artigos 23,31 e 70, bem como dispensando o

atinginiento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no artigo W, na

ocorrência de calamidade pública reccmhecida. enquanto perdurar a situação;

CONSIDERANDO a mensagem 93 de 18 de março de 2020 do Presidente da

República, solidtando ao Congresso Nacional o reconhecimento do estado de calamidade

pUblica em saúde pública nos (ermos da LRF, q qual foi aprovado sob a forma de Decreto

Legls!alivo 06/2020:

CONSIDERANDO o teor do Decreto Estadual 19.549/2020 da lavra do Governador

do Estado da Bahia, que declarou estado de emergência no âmbito do Estado da Bahia:

CONSIDERANDO, por fim que o governo do Estado da Bahia, se encontra em

Estado de Calamidade Pública, já reconhecido conforme deliberação da Assembléia

Legislativa da Bahia, Decreto Legislativo 2512, na data de 23.03.2020,

DECRETA:

Protoitura MuçcipM a-?, PnvkYL.7 RjteL como Fàmwío Ah9? - Soo (>oiL"m

" µrtiticação Digital: NVWXSKU5·KEMHOAOT-QXYHGOFF-/6ZWGOS2
Versão eletrônica disponível em: htlpmvwwÀtabunabagov.br

Documento assinado dggita/n)en[e conforme MP n" 2200-2/2001 de 24/08/2001, que inscitui a in/ra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -KP Brasil
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Art. 1" - A conversão da Sltuação ce Emergência em "Estado de Calamidade

Pública" no âmbito de todo o território do Município de hàbúna (BA) em virludg da

emergência am saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia do

novo coronavírus.

Art. 2' - Os órgãos e entidades da Administreção Pública Municipal adotarão as

medidas necessárias ao enfrentamento do Estado de Calamidade Pública,

t'(b,
Art. 3° - Este Dgcreto entrará em vigor na data da sua publicação. com vigência pelo

prazo do 180 dias para lodos os fins kgais, promgávél por igual perio& em sBndo

necessário, caso ainda perdure o Estado de Emergência declarado pelo Município, corn

eficácia vinculada, na forma do art. (15 da Lei complementar 10112000 - Lei da

Responsabilidade Fiscal, a partir clo reconhoomento da siluação de calamidade pública

pela Assembléia Legislativa do Estado da Bahia

GABINETE DO PREFEITO DO MUNFÍPIO DE ITABUNA, em 01 de abril de 2020.

FERNANDO GOMES VITA
Prefeito em exercício

MARIA ALICE ARAÚJO PEREIRA
Secretária de Governo

Profoitura Munlcip,a1 Ay. PKncew [=QL 678 - Gm» AdnimLE=o ~ccçfn Ehnkio AIYG3 - SOO C3oimo

Ccrlificação D@7a/: NííB(U54(EMHDAoT-QxYHaoFF-l6zwcos2

Versão ele/nôniCa disponível em.' h/Wmwwj/abuna.ba,gov.br
Documento assinado digitahnentc conforme MP n" 2.200-2/2001 de 24/08/20'0 j. quê Institui d infra-estruwra de Chaves Públicas Brasile/ra - ICP Brasil
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PREFE|T,,RA MUN|C|PA4 DE il/CjUNA

D E C R E T O N" do 04 do fêvQMro dn 2021,

Declara sltuaçào db Emctg&wb Administrativa
no Mun/c/plo do Itabuna e, dá outras
provkhSnc/as.

(j PREFEITO MUN$CIPAL DE ITABUNA, Estado da Bahia, ano uso das amuiçüe'.
qua 11)6 C9MéMà& pc1& Le ;jrgàt'ic8 çScj Mjnickp?o,

considerando quô &l\laçájQ do Emetpè'Na é uma =SW@ç5ó do amma®o¢e
prmmcatia por edeÚmentos qm âtj controle e ao planejamento fa Administração.
cauôndo dams e Pt«U}zDs que imphquem o wmmmâtmemo pare® da capaddadõ ckj
reuposw do podat púuico do enm a?ingido:

CONSJDERANOU qm'i, ac (ml (lê um nm :íc· Q3vc."no, se mnmtnií qut't [ik
cônlrmas adúivèKSos !'ckj gwemo sjce¢id3 riàcj focam para çarmtr e
mnÚmctade dos 3c,mços puNtcos lmpa5Qrra}va16 e q tempo ojnsumldj não sq rê'ela'am
suhconm p8ra mesão do p|ov«$?rK:Fas cjú€ resGLmrdem, pelas vIas p«rEKjimgn(aí$
regúla'es, ao awncllmenb formal dc prndpo da aira%s do instmrnen:os
como hatüçâa CôMüfSO pútjlioos, prccessos seletivos, etc.

CONS1DERANÊK) que- o atual qov'emo s3 iríiáoj no úlllmo da 1" de jmeirn um a
cb®açâo cie garam'r a continuida® c$q$ xMps µjtNco$ pre$l8.do$ à popdaçâo,
nhmn'mdt) ü ecmsitmada, imÊnenlg e pQdenáa| suspenW destes $0N(çQS. indusrve

eztmmamenb B$senciaÈB

CONSIDERANDO qua su tqvúkj ccrMàMMucUtM o íjdiçào cjq Dúcretos espccif cds
paca ue'ida 'jetaí 'je mda skuaçà':' em se m:ffiuue cos dems da
tmmCÂmrÁn dür'vàtlâ ca abmptà üü servçcs oubüccn em dmorrèn"k ,j,j
suujsé32· mur]iQpAi

CONSIDERANDO a de cont"amaçáo cb puta Ad.mi(mraçàú
Pública em mnto«nkl®u com o díspcm no tncis:j lX, ao Art 37, da Con$u|uiçm Fwtioral
e9'twnenle para âtBMor necessidade tmjporMa de emepáonal inierese públlca sem
que haja tempo hábil para a toMização clo procem mbúvo, ainda quo'ünpürcada. visandn
urgE$l1|¢ atuação ckj aleMimeMü de sUde, lànpeta pública, pfovidenciab sanitànas e outms
setviçõs essenciais

CONSIDERANDO q-te Cl kmjmaméQla teahzaaô t:ula AdmlmlraçilÈKj µE.fei so
.lvt:%u:jr us cxmtràlas g! dernen3uod nâc 6üfEXTl suEciontas pam s'jprlr a
domama cjQkg serviçps essend.as, sugmí.mlo uujêflci71 (uri 24. M Da Lei 8,13Á3tí'93) a

j'js'jrea( contratações medimw ptocedmmto de dispensa de lcitaçXo, ainda que oEe&Cido

- Q GUàfôf õe exepcicnalidaòe e teml)jlanedaçx) quo a contrawçàQ dirola pressúpU

MuMclpai .tv, /WHd 6)P - Corm bbímmA0bM Cwtom
P

¶
l

l

i

i
l

"""""" Certi/icação"%ita/: ld3PEY[vTj'·F9FMBVMKR-/DH'8N2B/-CD76QFH6

Veesãc ekMrMica dtspunivel em." ht(o]Mwwjlabuna.ba.Oov.br
Documento assinado d/gúalmcmte conforme MPn°2.200-2/20Ol de 24/0&/2001, que insr/tui a lnfra-estrutura de Chaves públicas Brasileira - CP Brasil
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DECRETA:

PRUE
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~

Art. l"' Fm cjudaíada ;1 exmencia stjjaçàcj anormal caracwnz.íma coma
situaçAo DE EMERGÊNCIA ADMJNISTRAT1VA no âmbito do Município ido Itabuna, polO
wm cjf St) (nnventa) em da siwaçâo da doscomnMMe·na o(ena e êtxEcuçãú
ae S0raiQcjs pübscm ewenGais, 6uspenso$ nos Últtmos diãs do có'wmo suceddo,

Parágrafo único. /q SítujçXj ce Enwrgè:'ca ora cjeaara'ja Qt'jtonzà a à':l3çà3 cse
ladas as mMidas adminisurahvas r'ecessàm à mediata resµjs:w por parte clo Pouer

público à vigente,

Art. 2". EvMWâí8 mntraiapôcc. rüaà±aa 3s chrútainenz em |Ur:mo (Sq emoqjãncia ura
cieáarada, devem adoiar prov,dêmcms MMMmtlas mena mução anah$g Gê Cur11[jilc,

do paços, Gi1lce oums. vMMô preaomr a peovaMca dó in(«esse púoko ô
wmlaiDádaks8 µra Admini$tm=

Art. j" · Gae Decresc entra cm nc'sla data, rençµanac-» as a?$posiçõqs m
conmo.

GABINETE DO prefeito DE itaduna, D4 dê fe\de{uo de 2021

^ijW51O KMCíSÕ===='"'"'
cAw?c.4093sg17s " '"""" " '"' """u k

49 '-Pow pum 4f'µm g "

AUGU$7O NARCISO CASTRO
Prdc!it')

khta.<J5UC IjE SOUZA iiRANMC mm©&%XbrW«HK?
.urda mj'mus:z : rtw w* 47¥

JOSUÉ IJE SOUZA BRANDÃO JÚNIOR
Sectetàro de Govemc

^
C

. WhP,

F

I , A ·- ' '~' ,."

JOSÉ BERTO Ijé LIMA FILHO
Sacre no aã GGHàjj e mvaçào

pre 0(j mua Mimic Ipal m - c"M*m 6a-nc ~ ':» ?0Hãnn

" "Certi//Gaçào C®itai: M3pEYwTjAÊÃMü=i=ãajmmT" "
Versão elêlrÓnica c/ò:sFon/vel em: h(tp7;'v~.itaHm.H.Kv.br

Doamento assinado digitalmente conforme MP n"2.200-2/200/ de 24/08/2QCil, que lnsütu/a ihfra-esfrutura de CM-vêS Públicas Brasileira - lCP Brasil
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Saúde do Estado da Bahia
Suporintendênda da VIgilância a Proteção à Saúdo

COMUNICADO DE ALERTA SESAB/SUVISA/CIEVS N' 04, 04 de março de 2021

Assunto: Alertar sobre transmissão comunitária das variantes SARS-CoV-2 P.1 da
linhagem 8.1,1.28, de Manaus, e voe 202012/01 da linhagem B." l 7, do Reino

Unido, no Estado da Bahia,

No dia 03 de março de 2021, o Laboratório de Virus Respiratórios e Sarampo do

Instituto Oswaldo Cruz (1OC/Fiocruz) e o Laboratório Central de Saúde Pública da

Bahia (Lacen-BA) notificaram a identificação, através de sequenciamento, de mais

casos da variante SARS-COV-2 P.1 da linhagem 8.1.1.28, de Manaus, e da variante

SARS-COV-2 VOC 202012/01 da linhagem 8.1.1.7, do Reino Unido, em amostras

provenientes do Estado da Bahia.

Estas variantes são consideradas preocupantes por causa das mutações que

apresentam, estando relacionadas a um aumento de transmissibilidade, maior

gravidade dos quadros e risco de óbito.

Após investigações, concluímos que (j Estado da Bahia possui transmissão

comunitária para as duas variantes, já que não houve possibilidade de rastrear a

origem da infecção em todos os casos, indicando que o virus circula entre as

pessoas, independente de terem viajado ou não para o exterior.

Até 03 de março de 2021, foram confirmados 17 casos da variante P.1 de Manaus,

no Estado da Bahia. Os casos estão relacionados com os município3 de Salvador,

Amargosa, Itabuna, Santa Luz, Irecê, joão Dourado e Lauro de Freitas.

Ressaltamos que 10 casos (58,8%) necessitaram de hospitalizações e 3 (17,6%),

evoluíram para óbito.

l

iF

C ^"%

m

È

O

Em relação à VOC 8.1.1.7 do Reino Unido. até o dia 03 de março cie 2021, foram

notificados 09 casos, sendo 06 confirmados e 03, permanecem em análise. Estes

casos estão relacionados com os municípios de Salvador, Feira de Santana, Ilhéus,

SupMnüondbncia do Vlgllânck e Pruwçâo da Saúdo
4' Avonlda 4(10, PIaWformo 6, Udo B - Contro Adminlotmtlvo da Bahia - SaNodor.Bahla cep 41.750-jod

Tol. (Tl) 31 16-4230. E<nM: SItO: mNwAgud0.b&[jav.br

P



LXjE'3

:

C
L,

M
— '" NE

" O K¶

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Saúde do ESMO da Bâhla
Suporintondèncla de Vfgllância b Protoção à Saúde

Itapetinga e Lauro de Freitas. Nenhum dos casos confirmados necessitaram de

hospitalizações e todos estão curados.

Desta forma. solicitamos às unidades noliFcadoras a necessidade de fortalecer as

atividades de controle da covid-19, estando atentas aos atendimentos dos casos

suspeitos, realizando a notificação dos casos suspeitos e confirmados e o

rastreamento dos contatos de todos os casos.

Ressaltamos a necessidade de Mentação à população quanto às medidas de

prevenção e controle como: isolamento domiciliar da pessoa que estiver com

suspeita ou em período de tranwússão da doença, lavagem frequente das mãos

com água e sabão elou álcool em gel a 70%, além do uso obrigatório de máscara e

manter q distanciamento social.

Certos de contarmos com a vossa colaboração, solicitarrm que es.se comunicado

seja compartilhado e multipllcado a todos os profissionals dos serviços de saúde,

pois o monitoramento dessas alterações ajuda a acompanhar os casos e na tomada

de decisões referente as medidas de bloqueio da cadela de transmissão.

Atenciosamente,

P

cj,
K

Talita MorUa Urpia

Coordenadora CIEVS-BA

I

SupQnntondônçi@ Clo rj ProWçâo da Saúdo
4' Avonlda 400, platMorma 6, Lado B - Centro Admln!smtjvo da Bahk - SaNãdor-BatM, CE P 41.75W00

Td. (71) 3115-4230. E-mall: 8wl3aAmc®suú'do,ba.gov.br Sito: www.saudo.bagov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
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DECRETO N"' 14.331, de 10 de Março de 2U2i

Et.tadn dr Ca|amidauB Pública
m .mblkj Ulo Muuiâpio de Mbuna em
fünçjp da µmidenüa do COVIDJ9 ú dá
nimas provid(mcia!í,

W

O PREFEITO MUNIQPAL DE ITABUNA, na asa a sUâ5 k:gais, com

k!n'lamencu flCj inu:so XV dei 'ir. Gb da Lei Q'(;ant= Municjµa!.

CONSIDERANDO LjUQ na data 11 dm março de 2020, a OMS - Organixação

&ss,nün3! pfç. Saudê G¢CiMt'u que C3VID-I'? nova C3l:sC:dà palo novo Gcwma Ywí:2

dr.nománMu SARS-Cní, ·2 ú

CONSIDERANDO ij ';t· üCKiÇmt·í Cl: m¢xhcat. m."ut: ·ig|ons (in wuvençíiQ

de conttole de HkiGUS ú da a µÚblicm d fim (lê conlet a dissemmaçào do nuvo

corona wms, nr> ámbita tiej 1eM,úna deste Munkipm de tiabuna.

CONSIDERANDO ut», a uaúa dia. tem $c confimiMo nuvos casos de pmsoas

cNn ir COW> jy ctn iuí!.- :t'triújm

d Gr? rim, Chi r·j'h r µüdmu,

CONSIDERANDO ti-.: í7thtvh) ,;q .rhmtcu de |tath;na · 13A. a oana>tma tiO nrwn

cotona vitus e as mucMas de yém impcmdo Nalármmo titi

pnpulàçâo e mleimpçãú clo sàrviçèjs.

CONS|OERANDO Lj5IQ a wsl'iç$o ': pmnhsaçào prENenti¥as dê MhmkícjU& clãS mm

caiqµmas clã mt-ngMo q csmécào. serviç« c' ptjrüs,

cMcrmmmkjs Pi-t' $ãl.cs»mm rlt"·t n:hr: munuuµ& g omxu:timdn

g I.:rkmÈET·: m ].i)c':: :i t|,.; f ij.;' .i'í.'.| (p 'l' içc',c3.

à ijopu!.Wã{j u:utut:,>.s1 ."ít·::,;·;.'à,
b
i

F

Kc '
L "I

Profebtura MunóclpN : ·a· r-W ., rm i. l p. ", , ., .m L . m. Ui ·,üu b .; ¢,Lmu .Ctr. CX m XNCr l'
j?

.

cem'ncaçào DtjytaE 7"ODUSVRN47OUVNXA945XB5HYV-8KP8UUL3

Versão eletrônica ch"sµonive1 em: hupmww./labuna.ba.gov,br

Documento assinado digitalmente conforme MP n"2.200-2.QUOi de 24/08/2Õ01. que lnsâruia infra-estrutura de Chaves Públicas Brasikira -lCP Brasil
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0^ CON'311JERANDO O · i. ' .. l' '· í'ltj n- í Ci-.áç' ilik :-¶ n'

:x l ,1.) l' CF'í$·.' .¶ j:.., .!'."3i|?'.'| ,."' Zí t; [ti' t.m:.lrrt'i .":Ú15 W't.¢üí 'i,t. · ·.'.

^ :,, ¶·è·'t 'ti L,? 'p'(itl!t'tt!'. q " '.' " ' è' . . l ·:.:" ht'f;' 'f" itu .'K'.1 ,'1tjl 1'/]'1 ,'u;c"'m' íl',, ii'|· ', .Jb_,

I.1'r S JCS: "" à Í" ,i,jijç.' :,

CONSiDERANDÔ, purtantu, míêtu-::e de Úímus suciais e mmômicos Úúcmroms
SUtlo eç%ôrmco intemaqond (mndemía) enquadrado na ckwsl(i¢eao Ç Coóifkaçôo

Rmsdeita du Dasa:íNsà -· CC)B/?AC}E (15 1 t'} da§!i|[lcado tM¥!I0 "nn ckmstres de grande

WQê'stdàCti" niveíl Ill ?Qr env'ülí·w "d.iníís c p?c,uk35 c9íjo sà'3 supüraveh: o su'"r\â ,'cj5

l" 1ú:· gt'vué '1c;à 1çjr.u·.', q l ;;j s:faãçãQ 'St' mifmaliui}de ':es.. "uh' ·.. à

r "'a:hmçSm ç efã iiçái¢¶ ttd$ N "- t?¥jtjj,à5" as.$üü íáu¶1q im ab!ijngp'f "ri, .l -G··(',

c!" papukwho" "inmupção de sMvíçm ·?5àt'nc âj',

CONSIDERANDO a m as medld9s grdrenulm0n(o an

nomo prMsWs Dacíetns Mumcij'ais e DocmWs um medidas
mScitmals. em !"AmpltmemGt:&j e RxpcuC.So kxcíú Un': medidas' pela E'nadü da

R r1ü;i L'

¢;{.)NSIC|ERANLKj ,!,. 4,'. ,:.'...,1r- ·' l L·k'-

^ !' c!Mct F:'a'jj - ,, F'r l - ,1 . ' .," ' '::' ú:' : s i;t:.i µ'uçj.z: t l :-
itu .iS c nnk, r! .';' FL·W ['+4! nil 71K,Wç;u !,,1Ik'

ri situam no (Su µametniè;;

' CONSiDERANDO cb t$isçKwW no a;1, liS da LRF, mpeMoMo a contagom eiw pcazos

0 ;is ãsim§&'s míí £éj1e m1iíj'js 2J.J1 e 70 coma €ksµet!$mkd(b c)

físWü:. 0·'! :t Lit-" m"¢u;kj aniq- If". 11.|

Cit nn An: a tj¢ 'c;Híamiddd¢ püblàai Kgumhrl,!¢!.,.} m a sFqçjam"jn'

CONS101ERANDO a diu E 4!àC!ü PüUc"a em saúde em ltmf)

o lmiMm, na fornia do ijaa'eêo Estadud n' ?U.Q46. do 07 da outuhm Cb 2020,

cQnlm0$aIK|o que [t mNE¢ãcl áemar,dii f) nrgtmto efó medidas de pwvençáo,

mntrdo e conúmç&i de hSçXt:i cianos ú agmvus à saúde püttlka, n fim de tmW j

ás! sÜrmutçakj dn dtmnçü

P eteitw'j Mutuüµa1' " · ·çg r ' '-' "-Wh ' - ·' "' ' ^ '

.
,À7

t
, ,' l

t'

CMificaçãa Digital: TODUSVRN-OOUV/VXA9-/WB5HYV-BKP8UUL3

Versãa cletnônica dispon/vo/ em: http:/twmv.itabunabagcwbr
Ebcumento assinado digiía/mente conforme MP n" 2,290-2/200 i dt' 24/085'200 l, que institui a /nfr+ésrruturã dc Chaves Públicas Brasileira - lCP Brasil
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OFICIAL
Prefeitura Municipal de

Itabuna
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=8~,.
PREFEITURA MUNICIPAL DE 11 ABUNA

DECRETA:

m, r - Fiu) Tf E51MJQ tk· Cidmnidode Publka mi hmtm 'L··

2I!lkHÍO Ükj t$0 M!uò:n m' Vo iut:i.' 1,1 um mücjt' ul·

ímtxxtáMt.t intemWjn.íi àeçommk! da n,m¢kmk l d(j umNW 'AmS"

NrL 2° - Os Üq'jày8 CMuMdcs Co Aamuwlraçalo PÚl*¢áj MuméM àCbtàrâo as

meddas m'çç$um5 ao en|tcntamm9 da Estaao de Cdamdadc PúbNca.

Art. 3" - Esto tjécuM «:íraá a cm wgm na data cm siút com %úncia |JÇÍÇb

µrmm ck dia.' pm.? :QckL4 os Ms if g-ih c.(Ui' aícát:ia vWcuiada; na 1«ma dn iii! (Kl

l [:çmnkimm:ar 10 1/2GOU -- LL'E th. i;í"'.ttf FtSC.íl a pwtir uo

ç!jj s:ludçil(t cIe Púbit' it. ,',4 l i dü 13a '.·

GABINETE DO PREFEITO UE lTAàUNA, .Mn it) (há tmnya do 2021

,^K

. ..
AUGUsT#AFtc|so CASTRO

Fyj, .. ,. i,' "k" :: '. .F
P'. b

kAtuú c.L. .· P t HE . , ,, , ,, ,.., ,, .,

JOSUÉ DE SOUZA BRANDÃO JÚNIOR
Sncretácuj de Governo

' ' ": '- i....

ÁLVARO LUlj, feKreira San tos l
Pniíamd(;,r,G€hfül dm Município l

l
LÍVIA MARA UUMUM MENDES AGUIAR

M;t"ru!, irs tic: Sííude

pwMettum MuMckjml Rf. Ud :",..+1..p bjtj :,Svw,e Ô !.3a C,,Wi'.,·.·'

Certi/iàção Digital: toDTsvrn-oouvnxa9-/5xbww-bk68uul3

Versão e/etnãnka d/spon/vu/ em: húp:/WwwMabunaba.gw.br
Documento assuiac1o digitalmente conforme MP n° ?.200-212001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Bras/leira - lCP Brasil
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DLARIO OFKLAL IXECUTIVO
Rcpúb/ka Federativa do Brasil · Estudo da Bahia

'«G'47?it QUWTA4EWA · l'f QúWShf- :'t . '... u!.;' ,l ; Ui.'!

, . . _... .. .. .._

DECKETO h" 20.04') 1)E W7 DE c)UTU!llú) I)E ZUZ0

DECRETOS NUMERADOS ti Ih-t" '10· 1lut:imjmi ok "NWjqiãa tk Ema j;Cnda" que

iMim.

l
l)ECRF.1(i \' 21'.u4\ Hé!'7 1!è (Rj|ljll|u) |)è: mu , u l,(j\"f' k1A1K)j( 1)1) l 1?.\ K,ül1,\. ateiM.çM gu: Jhç

¢c:ó' .wcmdâ- ÕCiaí "cit at: l'}- ,'1 I wmnmç.h· µàmâw VIi vlitíu;, r iij

, t :1 l ,,JCT.lt l'" i; Ml' de in 'k Jk M: K .i inlt Úµ CWi9LNM¢ tilO Nuççsmj SFI itÍkt'Ma l ·¶jjtµ tit t atamàlmh' íathhtj m t.wb u te.tnm :p ·- g '-- -I
" * ,' 1 !ç¶ 2','?ll|m:y/'- 'i m l. ité "('Êum· ' ih'c«4 Civil, th émimra b

Mljii1i. jfí' ·jtk8 pw htk'ç 4'tocj \1 iml · C'Ulth,\tjõ 1'>:6( on.

1.$...j.l'- KüüÍMEÜ¢ .l lnuruçãu Yurm'j(n» do Miuh,iCtm cb

1mr;m'ãa xadnnal r u:. dc !0 d¢ dcccmbm dr m« pun (im in jjmw &'amou« ¢Íik que aú j 4&ta¢ áb c à0 m ch" jwe"·mçb v mkmlamemu av mnv mrmvüúb a'mbr dá u P)µ|jub do Mmskípw dc AadMMM- M"

Ctb\"Í[)-W. 4· dá üwm prtwktãt&z
m¢Nwaçô« µc»UiLn p'Êj dr Pm«àu c Ddíu ("NÍÍ

U GU\'F.1LX,\IIUR :iu p.»1"Mm 1)A If Ul1,\ Lbtô kl'bl .k qm' Uk k[j)l·í":
b¢m7 aMí[ç:m In V c Xii Ari ¢ti iih LJZb CH,q..¢·,|là, .n' l'.m:ktal t; iimkmm Au jhçj4ü

jL , 'VII & m 7%j:j Lu F±-!et:1 t, t? l k t: 1.j 'ml t$ç :¢á! CawjMtr Exu:la pímu .w 1¶ çb Mulv ac
que se 1Íc«;m

cwUkr.mu j 1'ú.a xMtdkt ck.SiMk, 14êt &7 ii &1umw ,&-2G", l) E C: ILE l' ,\
cumã ak CuCi F..ib ..4.

[ri. l" - Fm to |'m.h' M'jn-cqtjl I·N· j¢·µ &
cww&rmb qLK tb l cm ^i,i r eny:cg' wµm J¢ ík PYY¢EÇ&t 4' ,àür, iln k7dàsô Mtmiíq'd rh AMWàai1a 41N ckdor« .m '%muh & Em«àk"|a". pb

1!K'P> J3rkr» l j ·j4'M. Ni1 &CvMrr d4mmçào d:i ram ik má (gl7m ç ud¢wlm; dx, m atem du ¢¢SáàV

I) E C R E T A Arc. r - Este 1xyw!o th bkmm¥mç:ht cm m dm & ew
m. ttí'ihoi a 3's 4k srWú9hm ch: 3¢'j. v ·qµü 1$U (oma r w¶ihM¢ú

Err, I" l l. cu. »iu & t:ak~¢ 1\N1ü'a m .P Qic·. j COKh:d dtdudo& elm
1rjjjfal u:i k'.1;;'.k 1Íf ü.. , ',.' 7"%· u' -jo ; üttlhp kAb«bw \.i£ ·

COfjtcAH!' l 3.Í i ' ..M',".·'j k l &p ?·1mu&vw "M AGIU ISO [it WLRMJ IJ(0 FS jMXi l í"¶ \ ii: "\ c-jt·j; 4¢ :'eô

(R. de !0 ce ·L.mm.mv ile 'i' l!, .¶Ct d." I" au ma'ewmiw·, k"t ·'1nt t

c$j CjVllm". '"""'"'""·'"'
L ;:|("4 :.h' It!

Art i" n g a mçdnhky;ü' dc UbjW òbuÍWN, m %èkU Suu-úâm .k l' l qL .t lur :4hj

&$ wjs cmnlkmú tjt pn".v u^ Im 141 Hmüh' de üqim' Li' ·füèS dr 4'f
b

ahi Gê. .I.-U L u 'Mn. .It!

. . hECRE11) N" ?u,õ5u til, ti: np' m.!'rüm¢(} de 202u,\rt. " Fr . i::r «::rj ti:i kjj dcm

Dtclaru de iMMüt'k µbik-a. jmrà Ms dc d¢$apTUpnaçâ0. *
MLU'IO 3(1 GC7', 1:RNU l t' l >t HA) in Ik! mhthtu dc 5fca dc trrra que tndicà

RU¢"U$1J u C:C)\'EKNMJO1¢ líú I:s I .',1)U 1),\ 1L\J11A, Ilu & a|ribuWck5 c

^ GNwTNN|Ur á um Üü dtcptm Aã ÔkçÍh¶ V vkv m WS 1j,Ú ("Uníwu,,âµ FsudaM g nil simr's" diu àTL g

Càdw Mctií St)m G&t FüSr dv l)«tav·l.ci i"akrà mm. dc :ti tk tic ;'t4 t, c du t;íw «m8la m Nlkxnçu SEI n"
&c«áúabá m¢"nit ¢ük".\ &aNáã^MmàüüMàt ~jm2(jxulmm4s. & Emµcm Ü.mm &' íipiia ¢ $ancmentr SEA - EMBASA,

Id ' " 'iiuwküi à $hm"whuk |ufia¢iMmwj ç" %kcrdç M=h;· $iká Fdk·
& kb l -4cn.b , ,

l) E í' d L l 'L
1í%,x l ktiruim SUü"j

saurmw $qiu»-et Piou},. 0 *'uíwm 4n 1:&u.-,b' .\11 r · 1N':c Ueümu I .le': míl·hi .L j'M 0 ik 44

!Gqv l'ít" V ·íc teutã tnw. Ab m · -- · 1K|:n'j!mm jççjj cms&ykq, a

Súmàw 1Íd Siau. hr.uxMw tk F,,wk'w .. '1¶FL1°I fit ditrtM, ümnk H,k hua P:n.rig A·unjh':K' mv Mmmij»u Ek CmwM - llahia,
(m:nc G>!kA'd c tcdttak« r¢Li i 'rj"rr"-v |'m:mj e &meménm sia

\Wü:t· K'mq«t dt k.tnj m:i Army ¶-níj1jj ÜC'hàb FN ll-\So\, r um'm1.> ibo -\ . t , (In ,,. .kete Òçut1u
&aéúm& )U'rP¢:t *·WG: 3ctè c'4tm

mu lm"à¢yd[u '.;8lWÍ¢U P a ,3Ích l l. 1c'"j 'i! Lj\á! tf,iLN CNtC mtµ diMinã-w à

job U!buCi:-t ,11 Sin' Imgc4 1í'iwm (Ò·lj m limcx EJnuuma & j.¶,ú4vr - ARU - M:,: :. pmcm«mc ao Sl'inm dc

Kw.bt:etw :,' -.¢ç,t drr F!im» ç mum dc Mu hi iplu de C",u:wwr · híhia.

':ow, lkwÜbt'n 4r' .Ít1. y . Fim !:mµcw ':. 111.1 :1: À}!ll.k Sia - EMBASA
üc hd,"mm,tblt,u Íl.ík J . 'Lur u«:ík) a kSl·dh' l"ttmm limb ·" g -r "a'" ,t±kme.d,v .l pim:tím't m 3ln· fF. .1-¶ h. 8c±m'ma em cmálcr dc

Nrims VR'ot:e |'q·hr!j f'dl. .:. ti f MCtm t\jjm CN'dhu 1€ lddu Pinhém otm num j ch i 'L.f J'k d. q.ie tnW z.'·1C tju:nta. c imü-w Ho

$ó«r&v& k.* L !NoctmhàE ("m m. tlynúb¥ij¢ jí.Lf'".6, )' r~ : iurhi' . .i ||':'iL,!jG e r'lkibmcMQ tmkiúmeH

Xllarm ibeu,cià iúlít Cm'.md Idicu M#k·zcõ 'C. p:S%j um. &N t! ..Lu :'Lb"C'

ás€ XU¥titü E!d i'm» Ml'Úl"1l
MI, J' - F4¢ iktettv : ' 'pp' 'm Jdçà :íl" "ill puhhwçh.

Fàtnlt um $.ir.hí. hmvàl 1ji¢j· tgt SítYjjúmw
dc rrsmuu 6Í.1 ly.dij ü, Km'ü imNuâmaè í'MÁCIU ('K) (X)VE&%Q no 1:$VMj(j Lin 1)AJlÈA. Ctn 97 Ge vunduv dc ?02NL

(&mc:± j:á Mürú R(:/ cuST.'l
L' l k~'m rpn ,qkt:;$h: H nt:d

AMw F: h','· Xsk4 Dumc Gtúmüis %4'w CAW Nl.ía LcuuMu Guês $ÍÍ¥3
tk k ,4íh lYMmààtu b Sc·.Mmr dá nijm Ç

um 4m~ ·4 d h m. ·

â=="r=:'"""' " "
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ljiÁRjU Ul"lClAi. 1)A UNIÃO -5c,ão l ISSN IÕ?Y-7042 Ny lOS. $L¶wdajuiu, 16 de uútuW'Q cIe mo

GERÊNCIA DE OUTORGA E LICENCIAMENTO DE ESTAçÕES PQRTAIUA N' 3'17/6K, at zu IJE OU1UBRÇ) DE mo

ATOS DE 27 DE OUTUBRO DE 2O2U

Ne {kj !1 Àú'vmj pntÃ: t": OF i,
OS 3$7 !?7/0CM-9t a Fr bµer

rTJ4ÍKKVi $1U"dídç m '.d ,"Lj: rir' it"µtNu4 'J

àà1Nti% d :uí ui. Li',ttj j,0
:'tmpcmnn -3¢ çqcrµ'jrnr"t , ue
i l mule Ir '3"|' .m'i_iµ j U ; ' , Kj

N 6.312 êuLQ¢biã Fqn:·u i.u:4 7.7Íb; lei em tvi'm:n ltwL, L kv' ay in %7 2éí,mà. . : · WO
mliitar oimaçào temporàna dc cquàp.vnCntets ue na Mail' ¢t'

de 2S,'!G/?C>0 a joj R/zu:c'

AFNMU SM ES ·3KèNRA MUIM
Gíweme

ATOS DE 23 DE OUVUBHO DE 2020

't pcíj¢u ôj ucdcneijrncnlQ cmtde¢k$0 no
Mp 7"" ttj F'uma F ?C9,/DPC, ejü ?9 Ce julhc de 2017

(J 3Ri 'm flt íeutm ie çm'À-, tti t '-S . j:.àtlnçn I'gc toM«!U.r
;;,·1] AV .!t6i'.MEi dc ,3. de lum.' ©ç :' '; i r :.', .· :.P-i}- l rk i'r: àdt, 4t.

n" 9.5jÍ, Ji' :i '1¢ 'kiúmbte di Ui!" 't':i ,'
An.n p:unuW.. ml LdLÂLK e l:,': 1j'p .m' }: cie Fj'Wstj BC 202 l. o prate> do

i da Euwmí icnlo e A3$c.»süm de SLeúwjnça 1MvWt,ôl
ítea, cm GS:R5-522NOC2-75. nu jrl- 2? .Sa Pçmàti3 n' 109/UPC de 20 de
julho de 2017, pm çmwmar o Cuno Mmtada dc COmbãé a «Ámio
(CAã), na sob a jumdiçâo u Caµk,hm úq$ postos de 1\jkmè, na
NORMtjVb24 (3o Xvhio)

M. ?Q Em Pbfwia emca vWot na data ijé jud pubdmçâo cm DOU e a
rem sew dwto$ tcltQMwTj3 d n de outubro de 2020.

N 6.336 ÀjütQu7N
Q£3S7,]27/UX)!·&6

M

HAAZLFCAH PRODUCOE5 ClftTljRAbS LTM · mi, Ctài'j r'
Wah:c' oXr'í¢3Q tempN atiá cc tic

u:)mlè Ce PCrlMk de JO/JW2Q?.Q a 3Liià'?'_'!')

VFc¢·4Mmmme ALEXAt-íORt CURSINO ÜE QUVBRA

:H E 317 Gr'S _m, i-j .",. ,t, ;. '? ,;7.',?¢ V;;'" n' ,'.'7'3321 j;!;
',çmp ', f i l nr ': Ç¶r _m '" L u." -0¶ j uútí!t ih' j.i.àb .: f ft -

end mtmuu up [Q9jú:a l :i' ;lj¢;lú

Ministério do Desenvolvimento Regional

l

l
l

l

1

SECRETARIA NACIONAL 0· ""Of '·'" L'bÇ) E DEFESA CIVIL

MJATANIA Ny MUM, J' DL ;cuj
tlEf. t.][1 SAtiS 'k?erm Nc;ljIAG

Gmcmt'

Ministério da Defesa

COMANDO DA MARINHA
DIRETOR:A43ERAL DE NAVEGAÇÃO

D1RE"QR?A DE PORTUS E COSTAS

m
PQRTARIA N' J4U/UPC, DE ZD DE OU1UÕRO DE 2020

k¢et .p U E ..1,vél, de C.ihmüdudo püblmí no
t;t.tdu j' Ct'jid,'Ct

o stcmuwa mdqn&l ijÉ wicteçnj í 1jefí$a ciwl no uso da
cumimènçla Wu Ife loá PL"ià Purti";a·,-, '&m$ícm1 M 1.761 A, dc 07 dc nove'nbía
dc iCOS. pubFçMa no ONà:bo Oikid da LWõa, $eç5p z, Ce 23 de detembro de
iesc»ve:

An. n Rcumhem u de Cii1»tMjjde püblka m todo O térrltiòtG do

E%IòsS9 eb CWà/'CE, om de<cm0àm de 1k>cW¢Qb Enlu:cmjs virjn · 1.$,}.1aj jcowú·l9j.
DECBCTO Nu 33.?'/3, dc ]6 dc de 2010.

ML 2¥ Em pomm 0ntm em wítijt tlj ef,m dc sud

u G't'¢tmucrnentu tu'
m u da PWt,XF.1 n2 3R5/1IK, de ck· dr,t'Mêrã

di' ?0 17

a Uiú.tiRt -U;"i\y ALVtS

pcKh'jüA Ny um ijt !2 u :"u7UQRo DI ?020

m [),aet1ja ui rem 3$ co$7,\s, roco Lbü LÍQb clue »çj ti' rud,n
mia PGççe.:ia n"' }55/h10, tSj q 1!E' juntO dr 2ü;iC, t· dr' knm n ccmMe :5c m N,

W nt 9..SJ: dc ii 4&' Gk'tyr"maC SC 1997, mui.'?:

Kl 1¢ Í'rgm}W, ":1' mtáiN ç «cpuam:. ato 3J jmom G? N! l, u 'Mv
do PÊUC 1mitiTú&- cg Pwa¶u·sj. v Tcçndu¢'j U!'3 · hit,

CNPJ Ú8.'9Lmjoljoi·8& Ria art u da Puamra n' W5ÍDPC Cc &
detembro às ZDl7, ¢cMmúar mln.w~ ¢utStj 3m ptdtwomks Ge
MiMüm lCPl'td!, nj ,Srej sob a dl Cjprtjmj pcms do Riu de »MS4
fuMamemadu 'Kl NURMAM·?4 W

Aft. NurtMa emia em na data de kuà mMicaão em bOt) e
presume Ptôf$t'¢àçj0 tem S¢61f dims tett%tlvm 1y de mulim de 7U20

Art, RHQEÍA Vic: õ pomM ne 17l/t'i'C, djuaek de 29 de fMh0 ?Cí0.
pu¢~ía rte t'.yj cic j de j¶0 íèej CÉè! mo

'We U".".'l. .' ' Ami':- Be ( .'WnrtLWc Púl*lej m
ÍAtjü.; 'r Ujtó»'É:-

q SKRE1ÁKtô ¶4·uionz4 Ui íHí)íEçLQ t cjlfesa emi, jAn da
que 'N (Cf Mj Fçµ1qna l, 763·A. de O? de nm·mbra

de :m. pdN¢à¢a ¢iãcb Úfical ¢8 Umb, Seção L de 23 cie dt ?Q'08,

Art lv ReamNe«t q Emdo Úe CaWnmcle Pübtka em lado q teM(ócb do
EstaíS9 da 8jMa/M, em d«o«èncW do Doençu lníeccbsas Virjà 1,5.1.1.0 (¢Qv1o-l9k
0£crito 2o.n0. de 07 de autubco de XRQ

m y Em imana entra em na am de

M Fi' tU.DKE i,U¢AS ALVES

b-," '.· ·bnntjt4Lz t Cs,".' hO CF C'SM ,, '-

L'2R'AR1A .'/[jà'í TIL ,1 "i e- Oij !6£ mo

J 'L, j;m k' . ú: l. ' ·:." ". .lWCltfm p'.r;- . . .

iri - ,,j t,bu,b i'p ':-,7M'C, dc t: M
jt :· , "

AGÊNCIA NACIONAL DE /\Gjz'G E S-\NEAMENTO BÁSICO
ÁREA ,iF ;, :' 'l .'. , l :7

'Lj"R'NTFFYi'j'l.0.

ATG'. tit 2? :.! "" NE ' 1|' ,°Q2ij

l
Q PR£IH DÊ µC::TCIÍ r £QSL8\. nu u4u UjX qw lhe üü flt ' --· S) $ub ' tWí¶fNTA Nit DE R[Í,l! M. ' yj'.:síGT!jTL) DA AGÇNCtA HACKJNAL DE

pela púmMa n' JS6/M&, de ) dc junhu Ou ZQU4, de acucvv tam q ccmutkj ntt ,):E ".;:" t SANEÀ%|EN[O RABCO · 4NA. Ubj cal' it:iu t!j ddçgada ptb at. 3t

dj Lei n' 953?. de It dr ¢k;vmuno de 1997, teschr: ' in¢'.{n t, ANA Hf 2tt, cIe 8/5/2C?C, Ujwt1ò çjÚtjiKd gut q 01iketor DA ÀÀÉA DE
ml lv tm tMÓW 0·'c0pGom;, atê 31 de ~0 de 202). u Ugjso RtG\jL·U"Ao, OSCAR CORDEIRO NFITO. rus 1etmGs m art u, UbÚSQ V. da Lei M 9.9¥, de

do ¢rcdem0m.mto do «ite · tnRàüAQ de Niiquiu. Echm;3o e Uda. . me, 17N7/mj, com 1ur©memo rj HeWüç» aha lá* i.m, de jO/íQ/'2Oi7, tesolveu emár Gb
cm cmabNe<id3 Ni} já 2t dj PQitlMtà M 3i8?jDpc, de de CjuKKÉàS de dmo IN WO dê F¢çur4ob tti&ám 7;ny lieu · 1JRtj?dO UjUANO RESENDE, Rb
oeumm de 2017 Ni J cün:·nüas mammnda 4$ C'jkd Prkntu0$ (é"50} tb) Pàrâmája. Mtmicbío d¥ Sem Gb süítce,'.Yg, erfig;'çãü.
ár'tna wb j ;u'mhç& :1a Cmu:amâ uúnvá tia Kkü th lúrlEtfO,
NORhbü,s-!¢ l" kC·n:brk11 Id' 2 m ÁGUAS E rx1fjFo$ km NAJi ", 'r :.·mu.· Iws·4 Peckiò '1,'pl

Asl ?' Lm ·Wèéa"j em Yup" r T ttj;j ue Naã pubhU;,íc> em í:íú: E õ jbi :tà'c
prescwtc' ;'ru:: -SüjC '4tlb $CvA MetS n't' újhmn j n 1|f' -m,tub:ü clo 2'J,U./

iuí Jv ftt·.T,i>3 -I- · ç'rj,lrw -n :: I/UM tie 29 ue .f'2'u t L . l' '.' I m 4Mdçbvi í:trio e u" '·. F I r."," - ;'5µ: le' ú'tq'j,rtrà
m WtNcatSj iiq LOu tk t 4¢ t-'bl1¢? ce 2u.'i:

"í ,' 3t$j 5i 1lVl!.tj A.,r'.'huMu ["t! a: t- à I l .'p 1_l". f:ôu ", p. +J Üü Std, dc
¥· ce Àh'r "MdE .JRSll'Eú M \jLi'.';S".\ L'mi'aa.'Si', e:gmm Ln:n ·,bnM·tn
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11103/2021 Dec'álü dê çalamdaáe púbhez para Estaco ::â Bah'a 'cno'.'adp pela ". ij-i "cm.zu Gcv Bahia

OUVOCÊPARA
DEAGLOMERAR
OUTEREMOS
RECOR E'
DE MORTES

Decreto de calamidade pública para Estado
da Bâhia é renovado pela Alba
26 janem, 7(,,'!

0 m Atendendo a solicitação do governo baiana a Assembleia Legislativa (Alba)

,çmiVOtQú e aprovou a renovação, até 30 de junho, do estado de calamidade

pública na Bahia cievida à pandemia da Covid-" g O resultado da votação,

que occ'rreu no che 'à, fn' fjbjici'da no Diám-· .. 'l"'""|d2 Legisktivo no

úkimo dia 23.

Além do Estado da .3ahia, houve a renovação de calamidade pública, poi"

conta da Covid-19, em 156 cidades do interior 2 trn salvador. Foi aprovado

ainda estado de cahrrnciade pública para cs .mm"i í1'!ds de Nova Viçosa e

jucuruçu. Com a ap"ovação dos decretos, os geste" es públicos ganham

flexibilidade na ges:ão do orçamento para a dest'nâçào Gê recursos ao

enfrentamento da crise sanUna.

OIm

wwwhahia.ba.gov:bü2021/0 1/mt|ciamgovefno/deGreto-dg©alan7i&de-pUbi:ca-para-eslMo-da-bahia-e-remva&-Pe|a-alba/ Ill



15/03/202i Rabuna declara estado de caianMade púbhca por conta da pãndemia - jornal CO/tCiQ

bahia
(https://www.correio24horas.com.br/noticias/categoria/bah

Itabuna declara estado de calamidade pública
por conta da pandemia
Decreto foi public'ado nc Diário Oficial do Município durante esta quarta

Da Redação
redacao@correio2-inoras.com br (mailto:redacao@correio24horas.com.br)

C) ^ 10.03,2C|2",,7;11 'l
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15/03/2021 ,1àbuna düaara estado ¢9 cabarruCà'jc µubkca por coma da pandomia - njrnâ Correio

A prefeitura de Itabuna decretou estado de calamidade pública nesta

quarta-feira (ID) por conta da pandem a do coronavírus. A decisão foi

publicada no Diario ôf'cml do Mun|cll'lo cio sui ba'ano c "_"';"j 1"""azo de180

dias, com validade imediata.

Sem detalhar ações, o decreto considera a necessidade do que chama de

'adoção de medidas mais rígidas de p'evenção de contrde de riscos e

danos à saúde pÚb}ica, a fim de conli"r a cjissemi[]açãc) 'j. ,kença.

Um estado de calamidade pública é declarado quando um determinado

D^ município, estado ou união enfrenta uma situação anormal - assim como é

,m pandemia -, ciue compromete a cap,3c.i(lade de ação dc) pocjer Público.

Caso o estado cIe calamidade pública seja acatado, Cl Municipio pode

tomar ações como parcelar dividas, atra3ar ou antecipar execução de

gastos e não realizar licitações para serviços. Em resumo, nesse tipo de

situação é poss"vel buebrar' algúns titos burocráticos. cIando mais

celeridade a ações do Poder Público

Com 88% de ocupação dos leitos de UT1 adulto em seu território, Itabuna

também vive sob c) Toque de Recolher Mc.retado pelo Go"ernO do Estado

€J ^Ns 20h as 5h. :üé c) dia 1" de abril ,',.: l." pediáüicas . 1'1 'iaram a100%

de ocupação.

~

Em tempos dú cmmawhís e des/n/c7nnoçáq o CORREJO c'oMnua produzúx1o díenammíe tn/bmaçüo responsável e qpurada pele nassa rédaç'ão que edka e
enITeg6 noút/ê$ nas QUB/5 v'tjcê pode canhw Assim como c de tontos outms prMSS/cnn/s Ugados a alMdades essenc/a/s, nnss · tr-hr 'he tem skb db

Colabwe para quenwsa cqu(m de,/Qma//s/as S®â manthdo c:ara enwgara vacO e tooo5 Os ha/anos conceúdo pro(ks/ona/ A¶s/nµ n/omal
m~/a36/ne.c~/o24mm6.c0m M- t jr/-· —m/'·r·n··ch·gí'C·

nm&utmLçor-pn/m"MMMM 6<m, t"p/ono/

hmWWwwmrrc|&4hora5mQmMnQl|GlEÚnid/itabUn8dBclara©stadQ-de.camn' [1Rd9-pubHca-pQrcont8-da-paí't:2·:1t,M 3B
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; Prefeitura Municipal de Itabuna

ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATlVO N° 047-S/2021

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 019-S/2021

SITUAÇÃO DE EMERGENCIA - CALAMIDADE PUBLICA

' OBjETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL
PARA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E

SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO

-MUNICÍP1O DE ITABUNA, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19

REFERENCIA DE PREÇOS

._
__---_--_- -
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" Gmail SIlvia Barreto <comprasaudeltabuna@gmall.com>

COTACAO DE PREÇOS - SMS ITABUNA
4 mensagens

Setor de Compras "comprasaudeitabuna@gmail.com> 18 de março de 2021 17:30
Para provedoria@scmi.org.br

Boa tarde, solicitamos cotação de preço conforme consta no Termo de RefeMcia em anexo. Em caráter de urgência
Agradecemos a disponibilidade.

SILVIA BARRETO l CYNTHIA ALVES

SETOR DE COMPRAS

Secrêtària Mumcipál de Saúde

73 98116-1263

® :=RKMO DE REFERENCIA -H. DE CAMPANHA.pdf

Setor de Compras "comprasaudeitabuna@gmail.com> 19 de março de 2021 10.00
Para: provedoria@scmi.org,br

'4,me m dia, :o||citamo$ cotação de preço, conforme planilha de CUStOS no anexo Il, e atestados técnicos de acordo com a exigência do anexo III. que demonstre q capacidade técnica da
n Wade dantrópica.

[Texto das mensagens an1enores 1kLÁO|

éj =O DE REFERENCIA - H. DE CAMPANHA.pdf

Provedoria SCMl "provedoria@sani.org.br"
Pata: Setor de Compras "comprasaudeitabuna@gmaiLcom"
Cc: André Wermann "andre.mrmann@scmi.org.br"

Prezados

Conformo solicitado no Termo de Referencia, segue anexo I e ii,

Gentileza conlimar o recebimento.

"Esta mensagem, juntamente a qualquer outra informação anexada, é contídendal e protegida pK)r lei, e somem

destinatários são autorizados a usá-la. Caso a tenha recebido porengano.porfwor,infonne o remetente e em sequie

a mensagem. observando que não há autorização para annazenar, encaminhar, impnmir, usar e copiaro seu conteúc

9 anexos

¶à :i;çATESTADO SAYARA.pdf

EJ ::;KATESTADO PRISCILLA ALONSO.pdf

E) ::;KATESTADO CLAU DIA.pdf

m ::;KATESTADO ORA FABIANE.pdf

éj :t::tado -André Fernando Wermann .pdf

:8:::ADOS ADM.pdf

® :42EKSTADOS OUTROS PROFISSIONAIS.pdf

El =ILHA CUSTO HOSPITAL CAMPANHA ITABUNA REVISAO 2.xlsx 22032021.pdf
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Setor de Compras "comprasaudeitabuna@gmail.com" 22 de março de 2021 09:43
Para: almir@mfgestao.com.br, Licitacoes Itabuna <icitacoes.saude.itabuna@gmail.com>

SILVIA BARRETO l CYNTHIA ALVES
Ex SETOR DE COMPRAS

Secretaria Munlcipa| de Saúde

0 73 98116-1263

[Texto das mensagem anterióm ocullo)

9 anexos

::;KATESTADO SAYARA.pdf

::;KATESTADO PRISCILLA ALONSO.pdf

El ::;KATESTADO CLAUDIA.pdf

::;KATESTADO ORA FABIANE.pdf

,.~ ?3 Z::tado ·André Fernando Wermann .pdf

@ ::9E7SKTADOS ADM.pdf

::2EKSTADOS OUTROS PROFISSIONAlS.pdf

@ :6:KN|LHA CUSTO HOSPITAL CAMPANHA ITABUNA REVISAO 2.xlsx 22032021.pdf

[J :kovedoria.vcf
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HOSPITAL DE CAMPANHA DE ITABUNA

PROPOSTA DE CONTRATO
ESPÉCIE """' ' " ' ' "" ' ',' - . Vdw,emk$

Ç : '
VALOR MENSAL RS 1.385.000.00
VMOR DD CNTRáTjj (C|eses) ""' RS 8.310.000,00

'v'lGÊllCiA OIl CO|NTRÁ[0 IBO DillS
QUADRO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO

A RECURSOS HUMANOS n,' ' , VALMMENSALEMREAIS
AI C0MP0SIÇÀQ pa REMÜNÉRAÇÃQ RS 3?S.QO496
AZ BNFÍCIDS /VALE TRANSPORTE RS 15.100,00
A3 ENMRGQ$ S0CIM$ INCIDUKS SOBRE ARÉMUNERAçÂ0 /PR%SKNAMENT0 R$ 131.328,81
Á4 OUTROSTIPOS DE CONTRATAÇÒES lPj MÉDICOS /0úTROS R$ 398.500,00

Subtotd RS 873.933,77
_ B VALOR MENSAL EM REAIS

bi ldÊD|cAMÈllTqs déúsq|ntérnq rs 138.000,00
B2 MáÍÊR|AL DE IMAGENS jMATERIM DE RADl0L0GlA) RS 300000
B3 MÁTÊR|ALMÉQ|COHOSP!TÀLARDE CQNSUMO (F'ÊNS0 EINSUM0) R$ 42.UDO,C0
B4 MAKRIAL DE LABORATÓRIO Rf 4.500,00
BS MàTER|AL DE LNPÉIA EDÈSCÀRTÁVEL R$ 28000C
B6 MÁTÉR!AL Pf ÉXPÉD|Èlltf (MATÈR|Ã!. DE ESCR|[[]R|01 R$ 220üOU
3.8 enxqval ÈUN|fnRµÈ r$ 6.000,00

ÉPü|PÁMÉµIQSP P T l |Y| A l $
B.lO GASÉS MED|C|NAIS RS 38,00000

SubtMd RS 261.000,00
C sEMço[Em%s ' í'-' VALORMENSAL HREAIS
Cl MANUTENÇÃO CORRET1VAE PREVENTIVA DE E0UIPAMENT0S 14ÉDIC0-H0SPITALARES IAN RS 9775,00

C2 LOCAÇÃO ÔÈ ÈQU|PÁMÊNTOS BI0MÉ0IC0S RS 540000
C3 LOCAÇÃO DE ÈQU1PAMÉNI0SADM|N1STRAT|V0S RS 4.50000
C4 SERVIçD ÕÊ KCNOLDGIAOA INFORMAÇÃO (EQUIPAME¶DS SOFMARE. REDE. SIS1UAS EETC) RS 6.325,00

C.5 LDCAÇÃ0(MDB|UÁR|OS/REFR|GERAÇÂ0) RS 4.025.00

C C.6 FORNECIMENTO 0EÁGUAE SANEAMENTO Ri 8.000,00
C.7 FORNECIMENTO OÉENÈRG|AELÉTR|CA RS 14.000,00
C.8 TELEFONIAE INTÊRNÊT RS |.150,00
C.9 RECOLHNENT0 ÊTRATAMÉNT0 (&RENCIAMENT0) DE RESÍDUOS RS 4.025.00

CJO SERVIçO DE ROUPARM l LAVANDERIA RS 5.000,00
C.11 SÊRV|çO DE ESTERlLIZAçÁ0 EREPRDCESSAMENTO RS 2500.00
Cj2 SERWç0DE ALNENMÇÂ0ENUTRIçÂ0 RS 60.000,00
C.13 SERWÇ0GRÁFIC0S/PUBLICAÇÃ0 RS 2.300,00
CJ4 SERVIÇO DE GUARDA WGITALIZAÇÃ0DE PRONTUÁRIOS RS 2.500.00

C'S SER'/1Ç0 ÒÈ HQdDDIAUSE (HD) RS 12.000.00
C'6 SER'v'IÇ0 DÉLÁBCRATÓR|O DE áNAL|SÈS CLINICAS ·GAS0METRIA2EQUIP0 R$ 35.000.00
C.17 LOCAÇÃO CüCãNTAINR RÉFR|GÉRÁDD- lRlC0RlAC0 RS 2.600,00
Cl8 CWBUSTÍVEL RS 2300,00
C19 SERVIç0S APLIUDOS RS 8.666,23

Subtutd RS 190A6623
D oms DESPESAS
DI IAXáAN|N|SIRÁÇÃO/RAIE|0 ' R$ G0.000,00

Subtotal ':"-

AL MENSAL

Itabuna 22 de Marco de 2021

Santa Casa de Misffjricórdia de itabuna
l

Õ .

Fra c' e Ferreira de Sousa
provedor



Santa Casa de MiS%ICÓrDia de itabuna

" ^

b ,/
Fra c' cê Ferreira de Sousa

provedor
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e

2 Assistente Social Hosp.camp 30h 2.393.94 440.00 0.00 5.667.88 5.667.88 453,43 |.842,06 7.963.37
l comprador Hosµamp 44h 2.800,00 440,00 3.240.00 3.240.00 259.20 |.053,00 4.552,20

7 Auxiliar klministrativo hsp.camp 44h |.236,00 440.00 0,00 11.732.00 11.732.00 938,56 3.812.90 16.483.46

l Auxiliar de Regu|ação Hosp.camp 44h |.500.00 0.00 |.500.00 |.500.00 487,50 |.500,00

5 Auxiliar de Farmácia Hosp.camp 44h |.260.72 440.00 0.00 8.503,60 592.08 9.095.68 727.65 2.956.10 12.779.43

2 Psicdogo Hosp.camp 44h 2.500,00 440,00 5.880,00 5.880.00 470.40 |.911,00 8261,40
15 Enfermeiro UTI Hosp.camp 44h 2.773.49 440.00 554.70 48.202,35 1.158,77 49.361.12 3.948.89 16.042,36 69.352.37

G Enfermeiro Enfermaria Hosp.camp 44h 2.467.38 440.00 493,48 17.444.28 386,00 17.830.28 |.426,42 5.794.84 25.051,54

42 Técnico Enferm.UTI Hosp.camp 36h |.252,00 440.00 187,80 71.064.00 3.593.25 74.657.25 5.972,58 24.263.61 104.893,44

IG Técnico Enferm. Enfermaria Hosp.camp 44h |.252,00 440,00 187,80 27.072.00 |.539,97 28.611.97 2.288,96 9.298.89 40.199,82

4 Copeiro Hosp.camp 44h |.100.00 440,00 0.00 GJG0,00 GJG0.00 492.80 2.002.00 8.654.80

l raçã0 Ènfermag'm jj,,p.camp 44h 5.000.00 440,00 500.00 5.940.00 5.940,00 475,20 |.930,50 8.345,70

l Nutricionista Clínica Hosp.camp 40h 2.346.00 440,00 2.786.00 0.00 2.786,00 222.88 905,45 3.914,33

15 Fisioterapeuta Hosp.camp 30h 2.450.00 440,00 43.350.00 |.197,68 44.547,68 3.563,81 14.478.00 G2.589.49
l Coord. fisioterapia Hosµamp 30h 3.500.00 440,00 3.940,00 |.198,68 5.138.G8 411.09 |.G70.07 7.219.85
3 Técnico de RX Hosp.camp 24h 2.090,00 836.00 8.778.00 899,75 9.677.75 774.22 3.145.27 13.597.24

l Técnico Manutenção Hosp.camp 44h 2.000,00 440.00 2.440,00 2.440.00 195,20 793.00 3.428.20

l Técnico Tl Hosp.camp 44h 2.040,00 440.00 2.480,00 2.480.00 198.40 806.00 3.484,40
I Faturista Hosp.camp 44h |.800,00 440.00 2.240.00 2.240,00 179,20 728.00 3.147,20
4 Maqueiros Hosp.camp 44h |.100,00 440,00 GJG0.00 GJG0,00 492,80 2.002,00 8.654.80
4 Ágente portaria llosp.câ® 44h |.100.00 440.00 GJ60.00 6.160.00 492,80 2.002,00 8.654,80

159 6.000.00 10956.00 2.423.77 656590.11 11J04A5 69L85436 2584520 10548351 8226%.27

OBS: Proposta 15 dias
Santa Casa de Misericórdia de Itabuna
Itabuna, 03demar,o 2021 J:
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Atestamos para os devidos fins que, Priscilla Alonso de Oliveira Matos, CPF

023.174.215-08 , Enfermeira, COREN 233352, pós graduada em Urgência e

Emergência, é funcionária da Instituição desde 20/03/2012 e a partir de

20/03/2016 exerce o cargo de Enfermeira do Hospital São Lucas, CNES

6211402, com 50 leitos ativos, gerido pela Santa Casa de Misericórdia de

Itabuna, CNPJ 14.349.740/0001-42, executando as seguintes atividades:

> Dirige a unidade de sua responsabilidade avaliando suas necessidades,

supervisionando os recursos humanos quanto aos recursos materiais

para melhor organização e qualidade dos serviços prestados

> Elabora plano de trabalho para a equipe de enfermagem, realizando

planos de ação e a fim de promover assistência de enfermagem de

qualidade;

> Avalia a qualidade de desempenho de sua equipe de trabalho no

cumprimento do plano de ação e visitando diariamente seus clientes

para certificar-se da qualidade do serviço prestado;

> Presta cuidados de Enfermagem aos clientes de alto risco, realizando

visitas periódicas, realizando procedimentos, agendando e

encamiRhando-o para exames e acompanhamento as visitas médicas,

visando a informação, avaliação e estabelecimento de cuidados com o

cliente a fim de prestar assistência prestada.

Itabuna, 02 de maio de 2018

Por ser a expres " a verdade, fir os o presente
° Tabehòn/::

g
à

Andr â o, mann
Diret Ad inist"rativo/Financeiro
SANTA CASA DE MISERIC RDIA DE ITABUNA

Rua Antonio MuniZ n°. 200, Pontalzinho, Itabuna/BA. CEP: 45.603-023
Fone: (73) 3214-9161 Fax.: (73) 3214-9229

Email: provedç)ria ç{ sçmi,ork-br Visite Site: scmi.com.br
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CERTIDÃO N" 12973/2018/NET

"~

Certificamos que o(a) Sr.(a) PRISCILLA ALONSO DE OLIVEIRA MATOS é Enfermeiro(a)

com Inscrição Definitiva neste Órgão sob o n° 233352-ENF, desde 13/01/2011, e que está

habilitado(a) ao exercício da profissão na área da Enfermagem de acordo com o disposto na Lei

Federal n° 7.498/86 e no Decreto Lei n° 94.406/87. Certificamos, ainda, que o(a) profissional

encontra-se quite com suas obrigações pecuniárias junto ao COREN-BA até o ano de 2018, e

que, até a presente data, não possui infração disciplinar/ética em seu registro. Esta certidão tem

prazo de validade de 60 dias. NADA MAIS. O referido é verdade e dou fé.

ATENÇÃO: Conforme constante na Lei Federal n° 5.905/73, Art. 15, VIl, e Resolução COFEN

n° 448/2013, CAP. XII, Art. 50, a aRresentação desta certidão não=rmite o direito ao

exercíciojrofissional. Assim, este documento deverá ser utilizado para informar a

situação inscricional, financeira e ética junto ao Conselho, sendo indispensável a

apresentação da Carteira de Identidade Profissional para o exercício da profissão.

OBSERVAÇÃO: A confirmação da autenticidade desta Certidão pode ser feita através da opção

Conferência de Certidão do serviço de autoatendimento, no endereço: www.coren-ba.gov.brl

autoatendimento
"-

Salvador, 15 de Junho de 2018

"r"" "\"" jR"" e" C=jljú¢>o

ENF" MARIA INEZ MORAIS ALVES DE FARIAS
COREN-BA N° 25071-ENF-R

Presidente

Praça Almirante Coelho Neto. n' 02 - Barns - CEP 40,070-140 - Salvackx - Bahia

Ibi.: (71) 2104-3888 - Fax: (71) 3329-3062

Home pago: hSklyw\Nw.cQren=ba&Qv,br/

E-mall: fa|econoSçQ®cQren-ba qcw or
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C

C

Atestamos para os devidos fins que, Cláudia Virginia Santana Wermann,

CPF 406.108.295-72, Enfermeira, COREN 52120, graduada em Enfermagem,

pós graduada em Auditoria de Serviços de Saúde, é funcionária da

Instituição, exercendo o cargo de Gerente Administrativa desde
04/09/2006 do Hospital Calixto Midlej Filho, CNES 2772280, com 179 leitos

ativos, dos quais 33 Unidades de Tratamentos Intensivos, gerido pela

Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, CNPJ 14.349.740/0001-42,

executando as seguintes atividades:

> Participa semanalmente das reuniões com os diretores, técnico,

administrativo-financeiro e provedor para tratar dos assuntos

estratégicos e avaliação da gestão;
> Acompanhamento mensal da elaboração de relatórios dos indicadores

de produção cirúrgica do HCMF;

> Acompanhamento de indicadores de qualidade nos setores

administrativos;
> Realiza reuniões semanais com os coordenadores e encarregados das

áreas administrativas-avaliação dos serviços;

> Gestão direta dos serviços administrativos do hospital gerido.

Itabuna, 02 de maio de 2018.

Por ser a expressá da verdade, fi marnos o presente.
2° rabe/lònatc, ·

""""' """ b/\
André a àBLermann

Diretor dmi istrativo/Financeiro

SANTA CASA E MISERIC RDIA DE ITABUNA
Rua Antonio Muniz, n°. 200. Pontalzinho. Itabuna/BA. CEP: 45.603-023

Fone: (73) 3214-9161 Fax.: (73) 3214-9229
Email: prov¢çk'ria'ç/ scmi,or&.br Visite Site: scmi.com.br
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CERTIDÃO N.° 8157/2018

C.

~

Certificamos que a Sr,' CLAUDIA VIRGINIA SANTANA WERMANN é
Enfermeira com Inscrição Definitiva neste Órgão sob o n.° 52120-ENF, desde
30/08/1999, e que está habilitada ao exercício da profissão na área da
Enfermagem de acordo com o disposto na Lei Federal n.o 7.498/86 e no
Decreto Lei n.° 94.406/87. Certificamos, ainda, que a profissional encontra-se
quite com suas obrigações pecuniárias junto ao COREN-BA até o ano de 2018,
e que, até a presente data, não possui infração disciplinar/ética em seu
registro. Esta certidão tem prazo de validade de 60 dias. NADA MAIS. O
referido é verdade e dou fé.

ATENÇÃO: Conforme constante na Lei Federal n.° 5.905/73, Art. 15, VII, e
Resolução COFEN n.° 448/2013, Cap. xii, Art. 50, zAnresentação desta
çe!mãQ 'iâQ permite q direitQ ÀQ_e2çe'çíciQ Rrç)fjs$iQnal, Assim, este
documento deverá ser utilizado para informar a situação inscricional,
hnanceira e ética junto ao Conselho, sendo indispensável a apresentação da
Carteira de Identidade Profissional para o exercício da profissão.

OBSERVAÇÃO: A confirmação da autenticidade desta Certidão pode ser feita
através da opção Conferência de Certidão do serviço de autoatendimento, no
endereço: www.coren -ba.gov.br/a utoatendimento

Itabuna, 09 de maio de 2018

Cirilo Soares niz Filho
SUBSEÇAO DE ITABUNA

MATRÍCULA 299€

Rua Oswaldo Cruz. 56, Ed. União Comercial, salas 701/702 - Cmro - Itabuna (BA) - 45600-040
(73) 3613-6066 l 3212-5238 l faleconosco@cmn-ba.gov. br

htlp://www.coren-ba.gov.br/
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ATESTADO

Ç.

C

Atestamos para os devidos fins que, Fabiane Iria Machado Ferreira Derrico

Chávez, CPF 559.546.345-72, Médica, CRM BA 11432, especialista em

pediatria e Neonatologia, é a Diretora Técnica do Hospital Manoel Novaes,

CNES 2525569, gerido pela Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, CNPJ

14.349.740/0001-42, com 163 leitos ativos, dos quais 34 das Unidades de

Tratamentos Intensivos Neonatal e Pediátricos, executando as seguintes

atividades:

> Coordenação da execução das ações de apoio diagnóstico de assistência

terapêutica integral, incluindo recuperação e reabilitação, de vigilância

sanitária e de vigilância epidemiológica;

> Assegurar condições dignas de trabalho e os meios indispensáveis à

prática médica, visando o melhor desempenho do Corpo Clínico e

demais profissionais de saúde em benefício da população usuária da

Instituição;

> Acompanhamento do funcionamento de todas as Comissões

Hospitalares obrigatórias;

> Coordenação do plano estratégico da assistência médica do hospital

gerido.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente

2° Tabelionato;:,·Càü' átf-
,1,j Eric Ettinger M zês Junior

Provedor

SANTA CASA DE MISERIC RDIA DE ITABUNA
Rua Antonio MuniL n°. 200. Pontalzinho, ltabuna/BA. CEP: 45.603-023

Fone: (73) 3214-916! Fax.: (73) 32 14-9229
Email: j'rm çdoria u sç!)Il.('rg.br Visite Site: scmi.com.br
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CERTID t DE D!RETOR TÉCNICO

)

l
Certifico, para os devidos hns, que |stabelecimento SANTA CASA DE MISERICORDIA

DE ITABUNA, Nome Fantasia HOS |:AL MANOEL NOVAIS, CNPJ 14.349.740/0003-04,

Registro N' 3411-8A, sito RUA SAN CRUZ, SIN, na cidade de Itabuna, funciona sob a
direção técnica do(â) D' (a)FAB1AN 1RLA MACHADO FERREIRA D°ERRIC0 CHAVEZ,

' CREMEB n° 11432, desde 15/02/201 até a presente data.

Salvador, segunda-feira, 30 de abril d j018.

l
l

A aut6nticidade d88ta cértidão po brá ser confirmada na página do Consejho
RegionM de Meciicina do Estado da tia (www.crameb.org.br), através do código:

l
d56647ibj382 l 18-92a2-2a2b79e5aOfc

l

l

l

l ' ·.
r P

)

" t " -- . _ .
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Conselho Regional de Medicina do Estaio daBahia

CERTIDÃO

Ceriüco, para os derides que · Dm FABIANE IRIA MACHADO FERREIRA
D'ERRICO CHAVEZ encanha-se insamno ~lho Regioül & Mediana do Estado da
BahRL sób o niinmo 11432, desde 17,01,'1994. estado quite com o exercício de 2018 e
hábihtada legahmte para o «erciáo da medichl& tmb egistrada(s) a(') 'egu'md')
eqmàhda&(s): PEDIATRIA- RQE N8444.

Sahndoir, 30 de ahil de 2018

C

Certiàoenitidano dia 30 de ahril de 2018- Válida até o dia 29 de junho de 2018

Em certidão éapedidji . Sua immKickKk poderá cmfhmada tia piiµia do Pointxl Médico, ,l&
~ Mmd"~W/~mb& cq hr, po' uteío docÓdqp33KAWl'.
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Atestamos para os devidos fins que, Sayara Aragão Braga, CPF 033.203.615-

46 , Enfermeira, COREN 349268, pós graduada em Auditoria de Sistemas de

Saúde, é funcionária da Instituição desde 20/03/2013 e a partir de
01/03/2015 exerce o cargo de Coordenadora de Enfermagem do Hospital

São Lucas, CNES 6211402, com 50 leitos ativos, gerido pela Santa Casa de

Misericórdia de Itabuna, CNPJ 14.349.740/0001-42, executando as

seguintes atividades:

> Acompanhamento da manutenção das atividades de qualificação da

equipe de enfermagem;
> Acompanhamento da manutenção das ações de fomento às boas

práticas da assistência de enfermagem, com foco no paciente adulto em

clínica médica e emergência;

> Realiza e participa de reunião mensal com a equipe para

acompanhamento das rotinas e treinamentos;

> Participa semanalmente das reuniões com os diretores, técnico,

administrativo-financeiro e provedor para tratar dos assuntos

estratégicos e avaliação da gestão;

> Exerce a gestão sobre os serviços e executantes da assistência de

enfermagem do hospital gerido.

Itabuna, 02 de maio de 2018

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente

2° rab%natr

And;é 9mann
Diretor dmi istrativo/Financeiro

SANTA CASA DE MISERIC RDIA DE ITABUNA
Rua Antonio Muniz, n°. 200. Pontalzinho. Itabuna/BA. CEP: 45.603-023

Fone: (73) 3214-9161 Fax.: (73) 3214-9229
E.mail: provedoria'ci sçmi.orq.t)r Visite Site: scmi.com.br
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CERTIDÃO N" 10524/2018/NET

Certificamos que o(a) Sr.(a) SAYARA ARAGAO BRAGA é Enfermeiro(a) com Inscrição

Definitiva neste Órgão sob o n° 349268-ENF, desde 19/02/2013, e que está habilitado(a) ao

exercício da profissão na área da Enfermagem de acordo com o disposto na Lei Federal n°

7.498/86 e no Decreto Lei n° 94.406/87. Certihcamos, ainda, que o(a) profissional encontra-se
" quite com suas obrigações pecuniárias junto ao COREN-BA até o ano de 2018, e que, até a

presente data, não possui infração disciplinar/ética em seu registro. Esta certidão tem prazo de

validade de 60 dias. NADA MAIS. O referido é verdade e dou fé.

ATENÇÃO: Conforme constante na Lei Federal n° 5.905/73, Art 15, VIl, e Resolução COFEN

n° 448/2013, CAP. XII, Art. 50, a aRresenta£ão desta certidão nãojermite o direito ao

exercíciojrofissional. Assim, este documento deverá ser utilizado para informar a

situação inscricional, financeira e ética junto ao Conselho, sendo indispensável a

apresentação da Carteira de Identidade Profissional para o exercício da profissão.

OBSERVAÇÃO: A confirmação da autenticidade desta Certidão pode ser feita através da opção

Conferência de Certidão do serviço de autoatendimento, no endereço: www.coren-ba.gov.brl

autoatendimento

Salvador, 17 de Maio de 2018

"r-" '1"" gvg^ C=a-
ENF" MARIA INEZ MORAIS ALVES DE FARIAS

COREN-BA N" 25071-ENF-R

Presidente

P'aça Ajmmnte Coelho Neto. n' 02 - BarM - CEP: 40,070-140 - Salvador - Bania

Tel.: (71) 2104-3888 - Fax: (71) 33293062

Homo Pago: http_üwww coren-ba,Stç)v b'l

E·maf1: faleccmosco@coren-DâA!ZLP'
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C.
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Atestamos para os devidos fins que, André Fernando Wermann, CPF

585.417.640-87, Administrador, CRA 16587-Ba, Pós-Graduado em Gestão
Hospitalar, é contratado da Instituição, na condição de consultor da
Instituição desde 01/07/2020 e exerceu o cargo, desde janeiro de 24/03/200S
até 14/01/2020, de Diretor Administrativo-Financeiro da Santa Casa de
Misericórdia de Itabuna, CNPJ 14.349.740/0001-42, mantenedora dos
hospitais Calixto Midlej Filho e Manoel Novaes, totalizando 392 leitos
ativos, 67 leitos de Unidades Intensivas (CTI Adulto, UTI Neonatal e
Pediátrica) e 325 leitos das diversas especialidades, com atendimentos de
alta complexidade, cardiologia (hemodinâmica e cirurgia cardíacas),
oncologi% neurologia e ortopedia e Bioimagem, matemo infantil emergência
pediátrica e obstétrica, e média complexidade (100% SUS), executando as
seguintes atividades:

> Planejamento, organização e controle das atividades de RH;

Faturamento; Suprimentos; Contabilidade; Custos; Financeiro;
Comercial; Tecnologia da Informação; Comunicação; Manutenção;
EscritÓrio da Qualidade e das atividades administrativas dos 3 hospitais.

> Gestão de indicadores administrativos, de produção e de qualidade.
> Acompanhamento de contratos com a Gestão SUS.
> Execução e acompanhamento do Orçamento
> Execução de Prestação de contas mensais e anuais das atividades

desenvolvidas e do desempenho financeiro' à' i

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente. El El
, -,. i O

Itabuna, 04 de n, vembro de 2020. , A',i| á i
""@%

,,
j: j_á ã ,

Franc,sc aldece Ferreira d,e Sousa t j; i9 á 3

.!iSANTA CASA DE MISERIC(5RDIA DE ITABUNA b" g

Rua Antônio Muniz, n°. 200, Pontalzinho, Itabuna/BA. CEP: 45' "d ! h8
Fone: (73) 3214-9161 Fax.: (73) 3214-9229 R'j!' §iF, tSse "

E.mail: provedoriawjscmi.org.br Visite Site: scmi.com.br -
.l, eu.i9w 3M8Í
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Atestamos para os devidos fins que, joão Paulo Santos Figueiredo, CPF

839.323.055-15 Administrador, CRA BA 27822, pós graduando em MBA

Gestão Hospitalar, é funcionário da Instituição desde 12/08/2013 e a

partir de 01/07/2017 executa a função de Coordenador de Atendimento do

Hospital Calixto Midlej Filho, CNES 2772280, com 179 leitos ativos, dos

quais 33 Unidades de Tratamentos Intensivos, gerido pela Santa Casa de

Misericórdia de Itabuna, CNPJ 14.349.740/0001-42, executando as

seguintes atividades:

> Coordena as atividades relativas ao atendimento do público interno e
externo, esclarecendo dúvidas e prestando informações pertinentes aos
serviços oferecidos pela Instituição, bem como, suas normas e politicas;

> Supervisiona os processos de marcação de cirurgias e exames,
internação, transferência e alta de pacientes, bem como, autorização de
procedimentos, assegurando a qualidade dos serviços prestados;

> Gerencia os trabalhos administrativos dos setores de recepção,
atendimento e telefonia, visando manter em ordem as rotinas
burocráticas, bem como, desenvolve ações para melhoria dos
procedimentos utilizados;

> Controla os movimentos de caixa dos setores sob sua coordenação,
responsabilizando-se pelos valores recebidos junto ao Setor Financeiro;

> Supervisiona equipes, definindo rotinas de trabalho;

Itabuna, 22 de maio de 2018.

Por ser a expressá Qa )'firma s o presente
e//ônat;'

^n"' ·' &¥Siáanniy" QA'
Diretor Adm nistratIvo/F|nanceir ,;4 gu-

l

SANTA CASA DE MISERIC RDIA DE ITABUNA
Rua Antonio Muniz; n°. 200, Pontalzinho, Itabuna/BA. CEP: 45.603-023

Fone: (73) 3214-9161 Fax.: (73) 3214-9229
E.mail: prpvedoria,@ãclni.orur Visite Site: scmi.com.br
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Atestamos para os devidos fins que, Eliene CóhceiÇão Sarítos, CPF

473.345.415-53 , Administradora CRA BA 24115, é funcionária da

Instituição desde 01/06/1987 e a partir de 01/05/2017 exerce o cargo de

Assessora de Diretoria da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna

mantenedora dos hospitais Calixto Midlej Filho, Manoel Novaes e São Lucas,

totalizando 416 leitos ativos, 67 leitos de Unidades Intensivas (CTl Adulto,

Unidade Coronariana Intensiva , UTI Neonatal e Pediátrica) e 349 leitos das

diversas especialidades, com atendimentos de alta complexidade,

cardiologia (hemodinâmica e cirurgia cardíacas), oncologia, neurologia e

ortopedia e Bioimagem, materno infantil emergência pediátrica e obstétrica,

e média complexidade (100% SUS), executando as seguintes atividades:

> Elaborar cotações de equipamentos que serão adquiridos com com
recurso do Ministério da Saúde;

> Elaborar relatórios gerenciais de produtividade de serviços realizados
anualmente;

> Coordenar os convênios realizados pela Santa Casa de Misericórdia de
Itabuna com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, Secretaria
Municipal de Saúde e Ministério da Saúde;

> Elaboração de Relatórios Financeiros gerenciais para a Provedoria da
Santa Casa de Misericórdia de Itabuna.

Itabuna, 22 de maio de 2018.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente

2° Tabe/jònatn

L~~

Andr er nd nn
Diret r Ad istrativo/Financeiro "' ' Qlí ll5

F

SANTA CASA DE MISERIC RDIA DE ITABUNA
Rua Antonio Muniz n°. 200, Pontalzinho, ltabuna/BA. CEP: 4$.603-023

Fone: (73) 3214-9161 Fax.: (73) 3214-9229
E.mail: w2ydo!ü@smúmkr Visite Site: scmi.com.br



=>8:z

Ka K)' O81/48
CONSELHO REG!Ut .:,LDE.\DM1N|$TkàGÁO
DA BAHlA.CRA18A.
O presentf' i',TE.STADCj' C"CLARAÇÂ0

é parte integrante ú® Cemüao.

N' 438' ,Q. .1qj oa l am.
expedida por esie Cnnsew' j,

sâlvadorjQ_l La2!& .
Adm, Gers liva Dias
Chefe Setor òq eReµno

C .018

O



,5, '0'\5é R/ç *%

i" g à

", " " ^ G 'dT l

q'

; rjt Nca:,·, .,1, tf ,1,,1,n! - 1alwftà' Ftnih:, \1tdit-i _ . , , , _
: I:p. 4j tí:rn ltabun.i K,Üíè,6 , ?Sk"' ' \ 'uná' \ m , , u

,.,._'í','!'- "" """""' S -8-—
Recmkco oQr SEIELHMCA %1 timaís): A ,5elo(sk 2425.# 867180-5··; 8À+" '·,

iüWií:- '""':"Ãii:*':'iüC;'à":'W' -""_ -', , ,ji» EA TesW.( , ) da verdade " ""T= ' '
· """Â CSJ W4Í4""ÂÈ"Í - "1J6A - ÊNFÉMê"" '~' '

, r ):el" " .- .== - - --- ·"
q,-.,, '& ·" "s7"' ", m Í

F.c?" ,,%j"0'"' d?" ,
m "Ç ." -° '

ATESTADO

C

C

> Atestamos para os devidos fins que, Caroline Lopes dos Reis, CPF
922.128.405-00 , Administradora, CRA BA 27968, pós graduada em
Gestão Hospitalar, é funcionária da Instituição e exerce o cargo de

Coordenadora de Compras desde 02/05/2016 na Santa Casa de
Misericórdia de Itabuna, mantenedora dos hospitais Calixto Midlej Filho,
Manoel Novaes e São Lucas, totalizando 416 leitos ativos, 67 leitos de
Unidades Intensivas (CII Adulto, Unidade Coronariana Intensiva , UTI
Neonatal e Pediátrica) e 349 leitos das diversas especialidades, com
atendimentos de alta complexidade, cardiologia (hemodinâmica e

cirurgia cardíacas), oncologia, neurologia e ortopedia e Bioimagem,
materno infantil emergência pediátrica e obstétrica, e média
complexidade (100% SUS), executando as seguintes atividades:

> Coordenar as atividades do Almoxarifado e Compras, assegurando o
devido armazenamento dos materiais e medicamentos em estoque e
reposição dos itens;

> Realizar cotações de suprimentos de alto custo, como equipamentos e

itens importados;
> Receber fornecedores a fim de conhecer novas propostas e produtos

para posterior análise junto a Instituição;
> Programar, supervisionar e analisar os inventários dos estoques

pertencentes à SCMl, bem como os indicadores de desempenho e
resultado econômico.

Itabuna, 22 de maio de 2018.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

2° Tabe/ionatn

iíãr er ann
Diret Ad"inistrativo/Finan'"i'&A A - !Sq Q7 'itü'

SANTA CASA DE MISERIC RDIA DE ITABUNA
Rua Antonio MuniL n°. 200. Pontalzinho. ltabuna/BA. CEP: 45.603-023

Fone: (73) 3214-9161 Fax.: (73) 3214-9229
E.mail: =d!Q[iuisçumr Visite Site: scmi.com.br
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ATESTADO

Ç.

Atestamos para os devidos fins que, Amilton Costa Fiaes, CPF 798.142.125-

04, Contador, CRC BA 02879/0-7, pós graduado em Gestão Contábil e

Tributária, é contratado da Instituição desde 12/08/2017 e executa a

Gestão de Custos da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, mantenedora

dos hospitais Calixto Midlej Filho, Manoel Novaes e São Lucas, totalizando

392 leitos ativos, 67 leitos de Unidades Intensivas (CII Adulto, Unidade

Coronariana Intensiva , UTI Neonatal e Pediátrica) e 325 leitos das diversas

especialidades, com atendimentos de alta complexidade, cardiologia

(hemodinâmica e cirurgia cardíacas), oncologia, neurologia e ortopedia e

Bioimagem, materno infantil emergência pediátrica e obstétrica, e média

complexidade (100% SUS), executando as seguintes atividades:

> Conferência e análise dos dados de custos por hospital gerido, centro

de resultados, procedimento e profissionais;

> Desenvolvimento e monitoramento de indicadores financeiros e de

custos dos hospitais geridos;

> Acompanhamento de metas de custos estabelecidas;

> Participação na elaboração das estratégias de viabilidade dos serviços e

dos hospitais geridos.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente

2° rabehònato

Andr' e akmjmann

Diret Ad inistrativo/Financeiro

SANTA CASA DE MISERIC RDIA DE ITABUNA
Rua Antonio MuniL n°. 200. Pontalzinho, Itabuna/BA. CEP: 45.603-023

Fone: (73) 3214-9161 Fax.: (73) 3214-9229
E.mail: prc"çjorW u »cn)i.oru!l' Visite Site: scmi.com.br
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ATESTADO

4~

©

Atestamos para os devidos fins que, Ana Paula Fonseca Baptista Carqueija

CPF 901.793.405-06, Enfermeira, COREN 86571, pós graduada em Gestão

Hospitalar, é funcionária da Instituição, desde 13/11/2000 e a partir de

08/03/2016 exerce o cargo de Gerente de Enfermagem do Hospital Calixto

Midlej Filho, CNPJ 14.349.740/0003-04, CNES 2772280, com 179 leitos

ativos, dos quais 33 Unidades de Tratamentos Intensivos, gerido pela Santa

Casa de Misericórdia de Itabuna, CNPJ 14.349.740/0001-42, executando as

seguintes atividades:

> Acompanhamento da manutenção das atividades de qualificação da

equipe de enfermagem;

> Acompanhamento da manutenção das ações de fomento às boas

práticas da assistência de enfermagem, com foco no paciente adulto de

alta complexidade em cardiologia, nefrologia, neurocirurgia, oncologia,

clinico e cirúrgico;

> Realiza e participa de reunião mensal com a equipe para

acompanhamento das rotinas e treinamentos;

> Participa semanalmente das reuniões com os diretores, técnico,

administrativo-financeiro e provedor para tratar dos assuntos

estratégicos e avaliação da gestão;

> Exerce a gestão sobre os serviços e executantes da assistência de

enfermagem do hospital gerido.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente

q"be/ionato

A,d,· ,;1àaíWanann

Diret Ad inistrativo/Financeiro

SANTA CASA DE MISERIC RDIA DE ITABUNA
Rua Antonio Muniz: n°. 200, Pontalzinho. ltabuna/BA. CEP: 45.603-023

Fone: (73) 3214-9161 Fax.: (73) 3214-9229
Email: pruv ¢dor|a'(t µçI))|.orF,bl' Visite Site: scmi.com.br
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ATESTADO

~

C

Atestamos para os devidos fins que, Daniel Pereira Barros, CPF

025.585.735-78, Contador, CRC BA 039689/0-0, pós graduado em

Controladoria e Finanças, é funcionário da Instituição desde 01/12/2005, e

a partir de 01/11/2016 exerce o cargo de Coordenador Financeiro da Santa

Casa de Misericórdia de Itabuna, mantenedora dos hospitais Calixto Midlej

Filho, Manoel Novaes e São Lucas, totalizando 423 leitos ativos, 67 leitos de

Unidades Intensivas (CTl Adulto, Unidade Coronariana Intensiva , UTI

Neonatal e Pediátrica) e 325 leitos das diversas especialidades, com

atendimentos de alta complexidade, cardiologia (hemodinâmica e cirurgia

cardíacas), oncologia, neurologia e ortopedia e Bioimagem, materno

infantil emergência pediátrica e obstétrica, e média complexidade (100%

SUS), executando as seguintes atividades:

> Analisar e coletar informações indispensáveis para produção e

avaliação de relatórios;

> Apresentar pIanos estratégicos que viabilizem o processo decisório da

mantenedora;

> Identificar e analisar as contas a receber, contas a pagar, cobranças, os

movimentos de caixa e o fluxo de caixa da mantenedora;

> Realizar ajustes, planejar e executar rotinas ligadas integralmente à

organização do fluxo financeiro da mantenedora.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente

'?%at,
À,d, e! 'Lh^mann

Diret Ad inistrativo/Financeiro
.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA
Rua Anton io MuniL n°. 200. Pontalzinho. Itabuna/BA. CEP: 45.603-023

Fone: (73) 3214-9161 Fax.: (73) 3214-9229
E.mail: I)rl)\ cdonau »L'lm.oru!c Visite Site: scmi,com.br
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'~

Atestamos para os devidos fins que, Eneila Cerqueira Almeida, CPF

021.156.265-41 , Psicóloga, CRP BA 03/5116, pós graduada em Gestão

Hospitalar, é funcionária da Instituição e exerce o cargo desde 13/10/2009

como Coordenadora de Recursos Humanos da Santa Casa de Misericórdia

de Itabuna, mantenedora dos hospitais Calixto Midlej Filho, Manoel Novaes

e São Lucas, totalizando 392 leitos ativos 67 leitos de Unidades Intensivas

(CTl Adulto, Unidade Coronariana Intensiva , UTI Neonatal e Pediátrica) e

325 leitos das diversas especialidades, com atendimentos de alta

complexidade, cardiologia (hemodinâmica e cirurgia cardíacas), oncologia,

neurologia e ortopedia e Bioimagem, materno infantil emergência

pediátrica e obstétrica, e média complexidade (100% SUS), executando as

seguintes atividades: e mais de 1.800 funcionários, executando as

segu intes atividades:

> Integrar e liderar o Comitê de Definição das políticas de RH da

Mantenedora;

> Supervisionar as ações recrutamento, seleção, qualificação e retenção

dos empregados;

> Estabelecer e monitorar os indicadores de desempenho de RH;

> Estabelecer as diretrizes de intervenção, de disciplina e regramento;

> Acompanhar e controlar processos de estágios curriculares e

extracu rriculares;

> Zelar pelo cumprimento das diretrizes legais do emprego.

Por ser a expressão da verdade, fir amos o presente.

Uabe|ionato
And ' " A%Áermann

Dir or A ministrativo/Financeiro

Rua Antonio MuniL n°. 200, Pontalzinho, Itabuna/BA. CEP: 45.603-023
Fone: (73) 3214-9161 Fax.: (73) 3214-9229

E.mail: prc"c¢oriµ u >cl))i.ol"€.bl' Visite Site: scmi.com.br
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ATESTADO

L

C

Atestamos para os devidos fins que, Priscila dos Santos Carvalho Chavenco,

CPF 004.330.005-70, Enfermeira, COREN 4763, pós graduada em Gestão

Hospitalar, é funcionária da Instituição e exerce o cargo desde 01/11/2007

como Enfermeira da CCIH do Hospital Calixto Midlej Filho, CNES 2772280,

com 179 leitos ativos, dos quais 33 Unidades de Tratamentos Intensivos,

gerido pela Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, CNPJ 14,349.740/0001-

42, executando as seguintes atividades:

> Planeja, coordena e executa atividades de Enfermagem em CCIH;
> Representa sua área administrativamente, participando de reuniões e

da elaboração de relatórios e documentos diversos;
> Supervisiona equipes de Enfermagem, define escalas de trabalho;
> Desenvolve ações educativas, individualmente ou em conjunto com

áreas afins;
> Elabora planejamento de atividades, obtendo plano de ação com

prioridades definidas para melhor resolução de problemas ora
detectados;

> Participa da elaboração de manuais de procedimentos e regimentos
internos, assegurando o cumprimento de legislação específica;

> Elabora e analisa relatórios gerenciais que visem auxiliar a tomada de
decisão dentro do hospital gerido.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente

2° rabi/li"n"ato

Andr a mann
Diret r Ad inistrativo/Financeiro

SANTA CASA DE MISERIC RDIA DE ITABUNA
Rua Antonio Muniz. n°. 200, Pontalzinho, Itabuna/BA. CEP: 45.603-023

Fone: (73) 3214-9161 Fax.: (73) 3214-9229
E.mail: prmcdoriji u >c|n|.orh.br Visite Site: scmi.com.br



J ,xgac'

M Gmail Silvia Barreto "comprasaudeitabuna@gmail.com>

COTACAO DE PREÇOS - SMS ITABUNA
8 mensagens

Setor de Compras "comprasaudeitabuna@gmail.com> 18 de março de 2021 17:29
Para: administrativo@fabamed.org.br

Boa tarde, solicitamos cotação de preço conforme consta no Termo de Referência em anexo. Em caráter de urgência

Agradecemos a disponibilidade.

SILVIA BARRETO l CYNTHIA ALVES

SETOR DE COMPRAS

Secretaria Municipal de Saúde

, 0 73 98116-1263

'L

E) ;j;o DE REFERENCIA - H. DE CAMPANHA.pdf

Setor de Compras "comprasaudeitabuna@gmail.com> 19 de março de 2021 10:01
Para: administrativo@fabamed.org.br

Bom dia, solicitamos cotação de preço, conforme planilha de custos no anexo ll, e atestados técnicos de acordo com a
exigência do anexo Ill, que demonstre q capacidade técnica da entidade filantrópica.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

El ;;;;O DE REFERENCIA - H. DE CAMPANHA.pdf

Cdministrativo@fabamed.org.br <administrativo@fabamed.org.br> 19 de março de 2021 10:39
. ara: Setor de Compras <comprasaudeitabuna@gmail.com>
Cc: islan_almeida@hotmail.com

Encaminhamos documentação solicitada, em dois emails.

Atenciosamente,

Matia Helena Fernandes

Diretoria Administrativa

FABAMED

Avenida Tancredo Neves, n° 1543, Ed. Garcia D'Ávila, sala 1103, Caminho das Árvores Salvador/BA - CEP: 41.820-021

Tel:71 3033-4528 /30334507

[Texto das mensagens anteriores oculto]

7 anexos



EJ ;j;o DE REFERENCIA - H. DE CAMPANHA.pdf

EJ :à960KHabilitação juridica.pdf

::9;:ROPOSTA ORçAMENTÁRIA.pdf

:;563KATESTADOS EXPERIÊNCIA.pdf

E) :à1270kATEsTADos EXPERIÊNCIA 2.pdf

El ::8K" EXTRATO CONTRATO UIP VALÉRIA.pdf

El :91798katestados dir. RODRIGUES.pdf

47c)M,L

administrativo@fabamed.org.br "administrativo@fabamed.org.br> 19 de março de 2021 10:44
Para: Setor de Compras <comprasaudeitabuna@gmail.com"
Cc: islan_almeida@hotmail.com

G
Encaminhamos através deste email 2, complemento da documentação solicitada.

Atenciosamente,

Maria Helena Fernandes

Diretoria Administrativa

FABAMED

Avenida Tancredo Neves, n' 1543, Ed. Garcia D'Ávila, sala 1103, Caminho das Árvores Salvador/BA - CEP: 41.820-021

C

Tel:71 3033-4528 l 30334507

Em 19/03/2021 10:01, Setor de Compras escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto)

10 anexos

ÈJ :8E4RKMO DE REFERENCIA - H. DE CAMPANHA.pdf

El :à2809KATESTADOS DIVERSOS 1.pdf

:á2515kATEsTADos DIVERSOS 2.pdf

:è2122kATEsTADos DIVERSOS 3.pdf

::98KATESTADOS DIR. RODRIGUES.pdf

:Q1209KCERTIDÕES.Pdf

@ :;113K" QUALIFICAçÃO OS BAHIA.pdf



4.12 - QUALIFICAÇÃO OS DE SALVADOR.pdf

400K

:à144K" PORTARIA 51 - CEBAS.pdf

t9 ::58KAPRESENTAÇÃO FABAMED COM FOTOS E CEBAS.pdf

et~5ic'2

administrativo@fabamed.org.br <administrativo@fabamed.org.br" 19 de março de 2021 10:52
para: Setor de Compras "comprasaudeitabuna@gmail.com"
Cc: islan_almeida@hotmail.com

Se fez necessário envio deste 3° email, para completar envio documentação.

Atenciosamente,

Maria Helena Fernandes

Diretoria Administrativa

C
FABAMED

Avenida Tancredo Neves, n° 1543, Ed. Garcia D'Ávila, sala 1103, Caminho das Árvores Salvador/BA - CEP: 41.820-021

Tel:71 3033-4528 l 30334507

Em 19/03/2021 10:01, Setor de Compras escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

;;;;O DE REFERENCIA - H. DE CAMPANHA.pdf

C El :â131K" R'sponsáveis CRA - CREMEB.pdf

Setor de Compras <comprasaudeitabuna@gmail.com" 19 de março de 2021 13:23
Para: Licitacoes Itabuna <1icitacoes.saude.itabuna@gmail.com>, almir@mfgestao.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

7 anexos

:8E4RKMO DE REFERENCIA - H. DE CAMPANHA.pdf

El :3960KH'bilitação juridica.pdf

E) ::;:ROPOSTA ORçAMENTÁRIA.pdf

:;563KATESTADOS EXPERIÊNCIA.pdf

:Ò127)KATESTADOS EXPERIÊNCIA 2.pdf

@ :Q178K" EXTRATO CONTRATO UIP VALÉRIA.pdf



4.19 - ATESTADOS DIR. RODRIGUES.pdf
1578K

Lxmí'

Setor de Compras "comprasaudeitabuna@gmail.com> 19 de março de 2021 13:24
Para: Licitacoes Itabuna "licitacoes.saude.itabuna@gmail.com>, almir@mfgestao.com.br

----- Forwarded message -—-—-
De: "administrativo@fabamed.org.br"
Date: sex., 19 de mar. de 2021 às 10:46
Subject: Re: Fwd: COTACAO DE PREçOS - SMS ITABUNA
To: Setor de Compras <comprasaudeitabuna@gmail.com>
Cc: <islan_almeida@hotmail.com"

[Texto das mensagens anteriores oculto]

10 anexos

=O DE REFERENCIA . H. DE CAMPANHA.pdf

C EJ ::809kATEsTADos DIVERSOS 1.pdf

El ::515kATEsTADos DIVERSOS 2.pdf

:è2122kATEsTADos DIVERSOS 3.pdf

@ ::798KATESTADOS DIR. RODRIGUES.pdf

:Q1209KCERTIDÕES.Pdf

E) :;113K" QUALIFICAÇÃO OS BAHIA.pdf

:Ô102K" QUALIFICAÇÃO OS DE SALVADOR.pdf

El :::" PORTARIA 51 - CEBAS.pdf

:=APRESENTAÇÃO FABAMED COM FOTOS E CEBAS.pdf

Setor de Compras <comprasaudeitabuna@gmail.com> 19 de março de 2021 13:25
Para: Licitacoes Itabuna <licitacoes.saude.itabuna@gmail.com>, almir@mfgestao.com.br

—--—— Forwarded message --—-—--
De: "administrativo@fabamed.org.br"
Date: sex., 19 de mar. de 2021 às 10:53
Subject: Re: Fwd: COTACAO DE PREçOS - SMS ITABUNA
To: Setor de Compras "comprasaudeitabuna@gmail.com"
Cc: "islan_almeida@hotmail.com"

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

=O DE REFERENCIA -H. DE CAMPANHA.pdf
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CONTRATO EMERGENCIAL HOSPITAL CAMPANHA ITABUNA

al Quadro OrçameniMo $iCRéúCO:
""" E YaW am RS

VA1.(M l RS _ 1.378,946.62

VALOR DÇ,'1 t; iN [FIA RS , 8 m 679.72

'

VUENCW lX.' .. '!,7 'r4 ii.;t 1EO CrA5 _

b) Qum Orçam0nWio Analítico:
VALOR WK$AL EM RWS

A ' l tw.oQstç» ¢a RÈ!ny,n,o!,dçgL' , ..,,, RS _J,?.1.870,88 !
"' À: vàii0 lrans,pçu1,e_ _ R$_ 2¶.186,68

À : 'iX m zQbtE RS .. , ¶22.504,06
A L "" """ .'-'.' ':á up:s 'm'W 'mi Pi RS JTU40N

" SutKNN" RS wÀm

B MATUIAL.DE.o0M&m0 r VALOR KNSAL EMENS
" "<$ 154 (j000c!

1 a iEQ mwrm

13 7 ü::: ,:a de I-S __ , ._ ._,, ",' [)JQ,ÇK.'

h'.t:u mèam & l 'pcceç ê f'?u'"l i k'S _ '"ê ü'Jl^'

Ei : ' fÍ®!èr.# di Labermwm _ R.S 3 ü0'? C':'

B ÔNéfW |myudyy$?yal RS . sgg.oà
B E '3f expèckn% |md0rà rk I' "" R'$ J DOC'.®

_B Emwal Un b;me" "" RS l DOC,®
8 y l :ju.µ.mttnW de tmNpçãQ :Ep|,.¶ !,?,5 _ )5 %:',!yl

"" ,,,F! '" %.:1 Nk ±:S __ r? ZIG

.- UbWW RS 283.500,00
_ C $EmNço$DEm=06 VALOR KNSAL 9AREN$

"' C AAaíujte'1C» cúmtwa prmnt.va de eqwWnmbu[b rNNjbC9 hcísMmr%'mmmmc|m RS El 500 ClO

C ,' '- 'jüSµj2: a' Wuçommms MUN ':'m
"""""":Ç :' ' '" "' .âç àü u R$ ':7 5(JC' 9C'

C 4 .'.Er'dlÇP5 * 7eçnuug:c ejá W0'n8& etc :p " 1'íá$ '" S 0Qíl %
g

C Ir ê l i'açNc. 5$ 4 VNà GU
I l l!

ç 6 F,m'mcimenW a'µN Y RàmíMmNnb _ __ __ RÍ" R (XN ij('

C 7 Anca RS " 1$.000.%
'" "' 't Nldõmò e mmot R$ 2.(X)U00

G e çràWMMn re$%W$ RS 6.50Q.(X)
N

_Cw "ê'·':j0 De %u ia'LavaMet0 RS ¶00®.®
' C 'l 5m'-çc' & M RS 5000.®

C ',' Sf0Yç.^ àwMMãçà0 'umçdk' _ "" RS 1Ó(ú5,00

ç !3 Sqsyç[a grà6cX RS 2000,00

l C 14 5%vçq & Gu~ Ckr çmnwn« RS moo
C '5 a hemadaW RS 35 (XX)®

'"'"" e µj Se'wçô Ldxmbom amnmes Cmcas '"momma i? g'uàm RS 35000,QQ
' ti " '..-'!,&1 ':n ç kgçnhcn F!$ 4 0%1àj

C E' P RS ZôlXj00
C 1· .·,é:,., i' k R! 49900,0U
"' """"" $ubtotd " " " " " RS 223.045,00

-
O uDupuu valor mensal EMREN$

t auí :' 5% "3 28 Q® (X)
" ' " ' ' ' rs ' ' "" moom

RS 1,378.946,62
,,,,,j,,,,':,,,, ,,,,,,,,,k,,,,} """.,

í l , ' '",Jww bjlw Mn"

'". . ,._., ,·" '% J' ' ' //"""""'"

jl

¥
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Compos içao dos encargos sociais e dos impostos/taxas/contribuiçao

HOSPITAL DE CAMPANHA DE ITABUNA
CONVOCAÇÃO EMERGENCIAL N2 . Processo Adm. Nq

Encargos Sociais e Trabalhalhistas

fÁ"" %

a.1 INSS patronal " 0,00%
A.2 FGTS 8,00%
A.3 SESI/SESC 0,00%

A.4 SENAI/SENAC 0,00% _

A.5 INCRA 0,00%

A.6 SEBRAE 0,00%
A.7 SALARIO EDUCAÇAO 0,00%

A.8 RAT/FAP 0,0'09'6
Subtotal A 8,00%

Provisionamento

B %
B.1 139 Salário 8,33%
B.2 Férias+1/3 Férias 11,12%
B.3 Aviso Prévio Trabalhado 3,55%

BA Aux(ho Doença 0,23%
B.5 Acidente de Trabalho 0,33%

B.6 Faltas L%ais 0,28%
B.7 Férias sI Licença Maternidade 0,07%

B.8 Licença paternidade 0,02%
Subtotal B 23,93%

C
C.1 Indenização Adicional 0,17%

C.2 Multa FGTS (4096) 3,20%
C,3 Aviso Prévio Indenizado 0,20%

Subtotal C 3,57%

D
D.1 incidência A x B 1,70%

' Súáàtm 1,7096

E
E.1 Incidência FGTS sI Aviso indenizado 0,43%

Incidência FGTS sI Afastamento superior 15d Acidente de 0,33%

E.2 trabalho

subuml e 0,76%

F

F.1 Incidência A x Salário Maternidade 0,10%
Subtotal F ' 0,10%

Sub total B+C+D+E+F 30,06%

Total Enca%o$ Sodais e Trabalhistas e provisionamento , 38,06% _., .
Obs: Somos detentores do CEBAS, gozando de imunidades tributárias, conforme Portaria nQ SI, de 21 de

janeiro de 2021, em anexo.

l .·'
5alvadof, 19 de Março de 202.1

Fuhdaçáo ABM de pesqulsa e EKensão na Área da SUde - FABAMED

Jqsé Süumiao AQàri¢uqS

DirÍhx Npertmendgnt¢ r" '
R}3BjgpC{j|:I h:'. Ondm.i - MlÍ'. a,1,,t.'lk, ( EP: 4{).170-()70 - Fq]n¢: 71 3014-2443 E-mail: adminisua|No'a;tàb=d.o%.br
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FABAM ED

CONTRATO EMERGENCIAL HOSPITAL CAMPANHA ITABUNA

QUADRO ORçAMENTARIO ANAUTICO:

D.1. Detalhamento das Despesas de Rateio

Outras Despesas - Rateio Valor Mensal em R$

Assessoria Contábil R$ 2.500,00

Assessoria Jurídica .. R$ 3.000,00

Recursos Humanos R$ 3.000,00
Assessoria de Comunicação R$ 1.500,00

Contas a Pagar , , R$ _ 3.000,00

Compras e Suprimentos R$ 3.500,00
Despesas administrativas /rh R$ 3.000,00

E,ng Clinica R$ 4.500,00

Medicina Trabalho R$ 4.000,00

Total R$ 28.000,00

Salvador, 19 Março dY2021

josé SÀtúrnino R®rigues

Diretor 5upeHntendèMc

'""'"\j Ujt"

C
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J F '"' u ." HOSPITAL CAMPANHA ITABUNA
' CONVOCAÇÃO EMERGENCIAL N" 2021 -

Memóna ckt Calculo - Recursos Humaaos (A)
l Caga l Enwgas

Qímt ArieMe Ho'à'a Riam Base GMMNs Remuneração E9eneKics ANNml $ub~ "' Pm,,smamem oms despesas TM
Mimm camm' pn*mma Moahú Semand Mommas Bruta[A-1) (Aa Ncmm habahstas (A5)

jMma _ (A3)&% (A 4) 3006%

1 Famacêuücc HCjtabuna 30h 2 5QC'OQ 44000 50000 3440 00 344000 27520 i03406 COO 4 74926
Agente Semps 'Sè'âtS HCkabuna Uh 1 1Qç: CIC UI) OIl Q® 1232000 53867 12 85867 " t 028 69 l 3865,32 000 17 752.68

f CoMenacxx C'p«cacmai rlCitabuna Us 4 CCK' jjÜ uO' DC QC 4 440 00 000 444,(19L_ 355 20 i 1334% " CIX) 6 f2S 86
2 Aknomrrfe HChabma Uh 1 500.00 440.00 O-OC " 3880Õ0 3üh0 3'10.40 1.1'5633 0.00 5356,73
? A$sstente SQtjàl HCtiabuna 30h 2393.94 " 44000 0,00 566788 566788 453,43 1.703.F6 O.® 7825.08

1 Com!)'ado' HC!tabuna 44h 280000 440ÕO 0,00 3?4000 324000 25920 97394 4473,14

, õ Aãa·' MmímsMm HCttâtuna 44b 1236 CO m.cio O® 10 05600 10056.(X) 80448 3022.83 ' QOQ t3d83,31
l 1 Enfermem de R " HCMxm Uh 2467 38 440,00 49348 2907.38 _ 38600 3293,38 253.47 98999 CLOD 4546.84
i 5 "" Auxika' ce Farmaaa _ HCúdjuna 44h i260.72 44000 0.00 8503,60 592N _ 9.09568 77765 2.73416 Õ,® 12 55750
' 2 " P$Eol0ac " " HCRiMjuna 44h 2-500,00 440,00 58'80,00 " ' 5880.00 470.40 1 767.53 9.117,93

'6 Enfeme«ç UTI HCüabuna 44h 2773,49 440.00 554.70 51 415.84 1158.77 52 574,61 4205,97 15803.93 0,00 72 584.51

ô EnSemrc EMermana HCkabuna Uh 2.467.38 44U.00 493 48 17444,28 386,® !783028 1 42642 5 359.78 DOl) 24 61645

4[) kmcci Entemagem UH HCèlabma 36h 1388i72 440.00 20846 73188 80 359325 76 782.05 514256 23-060.68 0.00 106,00530

15 T'u'kx) Enfemçem HCbbuna 36h 1252,00 440.00 18?.80 25380,00 153991 269i997 2i53.60 8.092.14 (LOO 37 f65 n
EMerrar'a

4 Copem HCltabuna Uh 1 10000 44000 0,00 6160.00 ' "'""' ' 1160® Á92-80 185170 0.00 8.504 50

' Coordenaçac EMermagem UTI HCiWxtna 44h 6.00000 440.00 S®,® 5940.00 6940.00 55520 2006.16 0.00 9581-36

l Nutncmsta a|nka/NlmçàQ HCUatiuna 40h 234600 440 DG 2786.00 0,00 2,786.00 222.88 837.47 OCO 3-846.35

17 F&towauelAa " HCftâbuna 3Qn 2450.00 44CKX) 49130.00 119768 5032768 4026.21 15128.50 69482 40
' ':ç%ydenatgy fsç| Hç'taMma 3tjh 350000 440 (X) 3940.00 '7 :98H $138.68 411,09 1 544.69 709¢.46

' ' "" Fdtm:a HCltàbuna 44 h 180ú.® 44000 2240,00 2240.% ¶79,20 673.34 3t!92,54
4 1Aaguwos. HCitabuna 44h 1100.00 44000 6160.00 616000 492.80 .L85,1,,70 8-504 SQ

l 4"'" Amai HCltabuna 44h 1100,00 440.00 6160 " 6-160.00 492,80 i Bi 70 8504.50
l 1í9 ) __ " 49036 63 9.680,00 mm mmn · iam,to 32fjmA8 96m» · 444374µ

.-.. ....À.. _ . _ _ .
OBS Prnposta 30 dias

Fundação ABM de Pesquisa e Extensão na Area da Saúde · FABAR
SaNadÍr,' 19 de março l ' 2021

.-.. f
, i ,

jose sa!umm Rodrígues ' .
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CONTRATO EMERGENCIAL HOSPITAL CAMPANHA ITABUNA

al Quadto OrçamomMio $Métko:
ESPÉCIE 'ilhem Rb

VALOR KENSAL RS 1 378.946.62
·

VALOR Dci I RS ___ 8_273 679.72 ,

VGÊNàx í':"' '.." .'!j'F"A"' : 1EC' [.".Á::· _ _ _ - -.._.--. .

bl Quadro 0tpmeMano Amlitlco:
' "' "Â REajRmHUwwo6 "" VALOR REN$AL

Á } Cw'WSiç» cIa Remuíw ao _ RS 321.870.88

a Z vde wtspMtc RS 21.186,68
N ' f nt gµl?: $LR:N$ nc'íW'NE k RS ¶22.504,06
;', 4 " .'. u!' :'Ç Xl5 gg um' ,tj« PJ RS 37&840 00

W Ik í

SuNUl RS uum

?1 :=d=m:"""_ ®,.«,

2 ,' ¥,1um,/ê Lmens [mW';;á 'Moic@àt rs 7 moc
" E j fta:ôà m0cXc^a$e1&8 tpenu' fi RS . cR UDO

S 4 Nfa'w a Ldmawio RB (JO'? Q!,"
. ...e 5 l\h2ct de límpêzR e Ri. 4 5® ce

Bti Mmrül tut oxpMmm ds êk$¢hWrÕ| RS 3000.V

BB EMGwN 0 UniWm0 , iS 7(JOCO?

i de !E'll'! " i':! _ _.)5.8!Egt).
'11 ' .y,.. ri RS : ZCC C"?

, &"M RS 283500,00c 6E%Mço$DEmcElm yaldrwnulem~
ç l Ctírrdíca q µwm:'va eqwpametkjs 7Mi'jlE::j- RS El sgopo

C: ."' - mç,àü" qki bmmk"us _ _ MijWt ;'píç;
C ilaçjc! = adlmm,*mNcE _ RS ?.51)0 GC'
C 4 :¥ (» irdamàµc $çjPtNMt ERE 'l RS 5.(XX) X)
C l uCdçkâ R$ 4 OCt! CQ
C 6 F .mu-. wMriÊO RS É! QÇ'"1 lX!
C 7 cki õôóNça _ RS 15.0%,00

CS 1e%l9mâ e irrNMt fS 200àíX)
C y H±;w"màm t tmamemo t momento) ài r0sichm RS ó 50lüXl

ç ":' :-erv jo Ik %uE!g!!a'Lavamena RS ¶SOQQ.O0

C '1 ' Smà·Çç úe EsWnl.»çki Rep!«%$amm RS _ _ 500(!®
C Rein çq Ilk aímM ac riAQg RS _ . )6.04,5,00
C l! Sd'y'ççs grahctn ,' MNFcaç& " RS " "" iõõõ.®
C 14 de Cumã cbgdatuGKg (Jo RS 500®

C iS %1Whçér de hmxiüke jjbt)) RS _ 35.0® çyj
C 'Ü 5t?"a'-çj ?e L3bnrMorm h Amms Chmcas - '3uomwtrm 7 RS '" 36-(XNAX)
C " l de q; ; çwlaner fngOnkc R$ 4 DOO"®
e 'q ' '-ttU'Wé' RS 2QÇ'0UQ
e '1 '.L·-.',r F dr' "'f¢-FCíNL RS jg {)é7·2' F)"

$ubM4' RS , 223.045,00

Cl Outra OW~ VAjLe EM RWS
[l .'.An ,z']1!'4h Sb'a/;àò Rà1é:ç ;' S"* RS et Ü'ükj

""" Sutmal RS nmoo

'OTALM _ RS 1.378.946,62

[':,ik' ,lp (k 2iü j ' '",

Ji^c Ji7uÁÍ' ' Kt!mµ"" '

1hrtT,NF
\

' r
'-.,. , ,,,. l \. l ' (
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Composição dos encargos socials e dos impostos/taxas/contribuiçao

HOSPITAL DE CAMPANHA DE ITABUNA
CONVOCAÇÃO EM ERGENCIAL N¶ - Processo Adm. N

Encargos Sociais e Trabalhalhistas
r " %

A.1 INSS Patronal """ """ 0,00%

A.2 FGTS 8,00% '

A.3 SESI/SESC 0,00% ___

A.4 SENAI/SENAC 0,00%

A.5 INCRA 0,0096
A.6 SEB"RAE 0,00%

A.7 SALARIO EDUCAÇAO 0,00%

A,8 RAT/FAP 0,009'6 È
Subtotal A 8,00% _

Provisionamento

B
"" %

B.1 13Q Salário 8,33%
B,2 FériàS+ 1/3 Férias j1Q,2,%_ ,, .,

b.3 Aviso névio Trabalhado 3,55%

BA Auxílio Doença " 0,23% .

B,5 Acidente de Trabalho 0,33%

B.6 Faltas Lépis 0,28%

B.7 Férias sI Licença Maternidade ., 0,07% ,, .__.

B.8 Licença Paternidade 0,02% .__

Subtotal B 23,93% ,,

C
C.1 Indenização Adicional 0,17%

C.2 Multá FGTS (40%) 3,20% ._

C.3 Aviso Prévio Indenizado 0,20%

Subtotal C 3,57%

D
D.1 Incidência A x B 1,70%

SubtMioID 1,70% .__

E

E.1 Incidência FGTS 5/ Aviso indenizado 0,43%
Incidência FGTS sI Afastamento supêrior 15d Acidente de 0,33%

E.2 trabalho
""" SubtobàE '" " 0,76% ,.

F

F.1 Incidência a x Salário Maternidade 0,10%

Subtotal F 0,10%

Sub total B+C+D+E+F 30,06%

Total Encarços Sodais e Trabalhistas e provisionamento 38,06% . ,

Obs: Somos detentores do CEBAS, gozando de imunidades tributárias, conforme Portaria nQ 51, de 21 de

janeiro de 2021, em anéxo.

l' l'

Salvadoç, 19 de Março dç' 2021

FundadQ abm de pesqutsa e EnensãQ nà Arca da saúde- FABAMED

lqsé Saturnmo ¶Qartkuu

D|fèt~erlntendgnte ,.""" '
E .' .F'

RIJa 1\jE-jx'Í|Lji. id. ( Md,,,,, - h,,|'. ià,lni·'1 1,1 ( EP: 40, 170-070 . Fone: 71 3014-2443 E-mail: adminisuativda)fa~d.org.br
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FABAM ED

CONTRATO EMERGENCIAL HOSPITAL CAMPANHA ITABUNA

QUADRO ORçAMENTARIO ANALITICO:

D.1. Detalhamento das Despesas de Rateio
._.,,,.., ,Outras Despesas · Rateio valor Mensal em R$ ,

eAssessoria Contábil R$ 2.500,00)

Assessoria jurídica R$ 3.000,0Oi

Recursos Humanos R$ 3.000,90:
Assessoria de Comunicaço R$ 1.500,00'

Contas a Pagar R$ _ 3.000,00

Compras e Suprimentos r R$ 3.5OÜO
Despesas administrativas /rh R$ 3.000,00

Eng Clinica R$ 4.500,00

Medicina Trabalho R$ 4.000,00

Total R$ 28.000,00

Salvador, 19 Marco dj202l
.l

josé Sàturnino R®r|gue$

Diretor superintendente '

"" "\jujr'

C
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Fcjk ¥3 RU HOSPITAL CAMPANHA ITABUNA
CONVOCAÇÃO EMERGENCIAL N" 2021 -

Memória de Cáfcuk - Recursos Humanos (A)
ema Encargos

Qwt Amade Ha'ma S,kàm Base hsâübnd¥, Gmmçôe' Rgmne!raçào BmeYs Adicmal SbaaEe P,wsmmmb Oms despese T,ta
hbkna c'Êm'n' Mcksuw Trabdho Semimi NcxmaMts BMã [:A-1) (A2, Nmm $'bWâ habahm (A.4) 30.06% (a5)

Minima A3 8%

1 Famachbco HCitabtma ' 30h 2 50000 44Q 00 5QOCO 344Q (X) 3440 00 "275,20 1 0340€ O 00 4 74y,26

8 'AqgiRe gnSos Germs HCitabtma 44h 1 i®' IK) 440 CO Q ® 12 320 00 53867 1285867 1 02869 3865 32 G 00 "?775268

4óenadtx Oçetcacxnal HCttaNma 44S 4000.00 ü000 (l® 4U000 ON 444CM 35520 ¶33466 Q-IX) 6129,8E
2 Almoxarde HCttaNm 44h 150000 440.00 om 3.88000 310,40 1166.33 om 5356.73

2 Asssmte soca HCitaMa 30h 2393 94 44000 0,00 5667,88 5667.88 453,43 1.?03.76 om 7825.08

¶ Compradciw HCltabuna " 44h 2800 (X) 44000 om 3240,00 32®00 25920" 973.94 4473,14

Aux4a' AdmnstrãM HCltahma Uh 1 236 ® uom 0.00 10 056 QC 10050,® 804.48 30Q2.83 Q.® C3883.3$

, ' Ed«mera de Reµdaçao HCllabuna 44h 2467 38 44L'® 49348 2.907 38 " 386® 3.293.3$ 263.47 98999 (LOO 4 546,84r "5 "" Aúxd0' de Fannaaêi HCilabw.a "44h 1 25C,72 440® 0.00 8503.60 592M 9,095.68 72765 273416 (LOO 12 557.%

2 Psmkxja _ HCKaburia 44h 2-500,00 440,00 5880,00 5.880.00 470.40 1.767.53 _ $,117.93

'6 Enfe'me«cj UT1 FtCltabura 44h 2 773,49 44000 554 TO 51 415,84 1 158.77 52 574 61 4205,97 15803.93 000 72 584.51

Éi Erde"rretre ÊMemana RCjtabur,a 44h 2467 38 440(X) 493R 17 444 28 386.00 17 83038 1 42642 5359.78 0,00 24 61648

40 Tecnm EMetmaqem U11 FfCitabtsna 36h 1389 72 440,00 208« 73.188.80 __ 359325 76 782,05 614256 2308058 0,00 106QQ5,3C

15 T"a'co Etvfe'mag'm HCRabuna 36h 1252,00 440.00 187.80 25380.00 1539.97 2691997 2153,60 8092,14 0,00 37 16571
Enfem'am

4 Copem HCMbuna ÍCh 110000 U000 0.00 6 160,00 '"" "' ' 6160(X) 49280 1851 70 0,00 6.50'¢,50

i CocMenaçèc EMèrmagem UT1 HCltabuna 44h 6.00000 44000 500.00 6940.00 6940-00 555.20 2086.16 om 9%1 36
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TABELIONATO DO 8° OFÍCIO DE NOTAS DESTA CAPITAL
ESCRITURA DE CONSTITUIÇÃO DE FUNDAÇÃO, na forma

abaixo:

Saibam quanto esta pública escritura virem que no ano dois mil e dois (2002) aos
vinte (vinte) dias do mês de setembro, nesta Cidade de Salvador, Capital do Estado da
Bahia, neste cartório perante mim Tabeliã, compareceu a Associação Bahiana de
Medicina - ABM, inscrita no CGC/MF sob n° 13.548.938/0001-92, estabelecida na rua
Baependi, n° 172, Ondina, nesta Capital, neste ato representada pelo seu Presidente
em exercício Roque Salvador Andrade e Silva, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n°
035.706.655-34, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Wanderley de Pinho, 75, Edf.
Mansão Luiz Fernando Macedo Costa - apt° 1202 - CEP: 41.840-300, reconhecido como o
próprio por mim Tabeliã do que dou fé. perante as testemunhas e presentes os
colaboradores e instituidores que também assinam, pela instituidora- Associação Bahiana
de Medicina-ABM, por seu representante legal foi dito que, em virtude de deliberação de sua
Assembléia Geral, datada de 17 de outubro de 2001, tendo decidido, nos termos dos arts.24
e seguintes do Código Civil, instituir uma fundação, sem finalidade lucrativa, com o objetivo
de: a) promover e difundir a pesquisa científka na área de saúde; b) constituir centros de
documentação e sistemas de informação para a sistematização e divulgação de
conhecimentos, estudos e investigação cientifica e tecnológica: c) realizar programas de
extensão, especialização e aperfeiçoamento de prohssionais da área da saúde, bem como
atividade de ensino e pesquisa; d) realizar programas de intercâmbio de conhecimentos,
projetos e atividades quanto a todos os assuntos e domínios que constituem em seus
objetivos; e) contribuir para a solução dos problemas médicos e sanitários da comunidade,
sob o regime de cooperação vinha institui-la, como efetivamente instituída tem, com a
denominação de Fundação ABM de pesquisa e Extensão na Área de Saúde- FABAMED,
com vigência por tempo indeterminado e atuação no território nacional, declarando-a
instituída, devendo ser regida pelos estatutos transcritos nesta escritura e das normas legais
atinentes a sua atividade. Disse mais a Instituidora Associação Bahiana de Medicina- ABM,
por seu representante leka| que, em conseqüência da Instituição da Fundação ABM de
pesquisa e Extensão na rea de Saúde, doava à mesma, como efetivamente doado tem,
um terreno de sua propriedade, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, com a área de
585m2 (quinhentos e oitenta e cinco metros quadrados), sito na rua Baependi n°172,
Ondina, Sub- Distrito da Vitória, Cidade de Salvador, havida de lvanildes Lúcia Amaral
Fernandes e seu esposo José da Silva Tavares, por escritura pública lavrada sob o n° de
ordem 41.168., à fl.160 do Livro 696, no Cartório do 6° Oficio de Notas da Comarca de
Salvador, em 25 de fevereiro de 1999, Com matrícula sob o n°14.916, no 1"Oficio de Imóveis
da Comarca de Salvador, limitando-se dito terreno, pela frente com a Rua Baependi, ao
fundo com a Instituidora, de um lado com o prédio de Carlos A . Franco e do outro lado com
a casa de jaime Ramos Queiroz: inscrição n°469629-8-, na Prefeitura Municipal de
Salvador, com o valor de R$70.000,00 (setenta mil reais). Disse mais a Instituidora,
perante mim Tabeliã e as testemunhas instrumentárias, que a Fundação ABM de
Pesquisa e Extensão na Área da Saúde- FABAMED, será regida pelos Estatutos,
esses já mencionados, que fez elaborar, e aprova, como neles se contém, por estarem de
acordo com sua vontade, cujo texto é o seguinte: Capitulo l- DA DENOMINAçÃO, DURA " o,
SEDE E FORO - Artigo1°- A FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTEN O
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NA ÁREA DA SAÚDE - FABAMED, entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,
reger-se-á por este estatuto e pela legislação a ela aplicável. Parágrafo único - A FABAMED
poderá adotar o nome fantasia FUNDAÇÃO ABM. Artigo 2° - A FABAMED terá sede e
foro na comarca de Salvador, e sede na Rua Baependi, n° 172, Ondina, com prazo
indeterminado de duração. Capitulo ll - DA FINALIDADE, DO PATRIMÔNIO E DA
RECEITA. Artigo 3° - Constituirão finalidades da FABAMED: a)promover e difundir a
pesquisa cientifica na área da saúde; b)constituir centros de documentação e sistemas de
informação para a sistemaüzação e divulgação de conhecimentos, estudos e investigação
cientifica e tecnológica; c)realizar programas de extensão, especialização e
aperfeiçoamento de profissionais da área da saúde, bem como atividades de ensino e
pesquisa; d)realizar programas de intercâmbio de conhecimentos, projetos e atividades
quanto a todos os assuntos e domínios que constituem seus objetivos; e) Contribuir para a
solução dos problemas médicos e sanitários da comunidade, sob regime de cooperação.
Artigo 4" - A fim de cumprir suas finalidades, a FABAMED se organizará em tantas
unidades de prestação de serviços, denominadas departamentos, quantas se fizerem
necessárias, as quais se regerão por regimentos internos específicos. Artigo 5° - A
FABAMED na consecução dos seus objetivos poderá firmar convênios ou contratos e
articular- se pela forma conveniente com órgãos e entidades públicas e privadas. Artigo 6°-
O patrimônio da FABAMED se compõe de: a) bens com que foi dotada inicialmente, nos
termos da escritura pública de sua instituição; b) bens que venha a possuir, como resultado
de doações, legados, subvenções, compras e outras formas de aquisição, livres e
desembaraçados de quaisquer ônus. § 1° - As doações e legados com encargos terão sua
aceitação condicionada à aprovação do Conselho Curador, que examinará proposição do
Conselho Diretor e o parecer do Conselho Fiscal, e submeterá a deliberação ao exame do
Promotor de justiça de Fundações.§ 2° - A contratação de empréstimos bancários, seja em
bancos, seja por intermédio de particulares, bem como a gravação de ônus sobre imóveis
ficam condicionados à aprovação do Conselho Curador, com prévia aprovação do Promotor
de justiça de Fundações.§ 3" - A alienação ou permuta de bens imóveis e de móveis ou
equipamentos de grande valor será decidida pelo Conselho Curador, ouvido previamente o
Promotor de Justiça de Fundações. Artigo 7" - A receita da FABAMED será constituída de:
a )retribuições resultantes da prestação de serviços; b)rendas em seu favor constituídas por
terceiros; c)usufrutos a ela conferidos; d)rendimentos próprios dos imóveis que possua;
e)contribuições periódicas ou eventuais, auxílios, subvenções, dotações e doações
provenientes de entidades públicas ou privadas, pessoas físicas ou jurídicas, colaboradores
da FABAMED; f)os valores resultantes de convênios ou acordos com entidades públicas ou "'
particulares, nacionais ou estrangeiras, serão destinados especificamente à incorporação
em seu patrimônio; g) As dotações e as subvenções recebidas diretamente da União, dos
Estados e dos Municípios ou por intermédio de órgãos da administração direta ou indireta:
h)As receitas operacionais e patrimoniais.Artigo 8° - As rendas, recursos e eventual
resultado operacional auferidos pela FABAMED serão aplicados integralmente no território
nacional e na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais. Capitulo
III - DOS COLABORADORES.Artigo 9° - A FABAMED terá a seguinte categoria de
colaboradores: l -Colaboradores instituidores: as pessoas físicas ou jurídicas que assinam
a escritura pública de constituição; Il- Colaboradores efetivos: as pessoas eleitas para
ocuparem os cargos dos órgãos administrativos; Ill -Colaboradores contribuintes: as
pessoas físicas ou jurídicas que, nas condições fixadas pelo Conselho Curador, se
comprometam a fazer doações ou contribuições a fim de que a FABAMED possa cumprir
com suas finalidades; lV -Colaboradores beneméritos: aquelas pessoas que tenham
prestado serviços de relevância para a entidade, segundo avaliação do Conselho Curador V
-Conselheiros honorários: aquelas pessoas ou entidades, que de forma relevante,
contribuam ou tenham contribuído para o crescimento ou desenvolvimento da FABA
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nas pesquisas científicas, tecnológicas e culturais.§ 1° - Os colaboradores contribuintes,
beneméritos e os conselheiros honorários, serão admitidos mediante indicação de integrante
do Conselho Curador e aprovação por maioria absoluta deste colegiado.§ 2° - As distinções
de que tratam os incisos "lV e "\r deste artigo, não impõem quaisquer Ônus aos
homenageados e, embora não lhes confiram outros direitos ou atribuições, significam que
merecerão da FABAMED a maior consideração, em tudo que esteja ao alcance desta à luz
da legislação aplicável, do presente estatuto e do regimento interno. Artigo 10"- Constituir-
se-ão direitos e deveres dos colaboradores: l -Comparecer às reuniões dos órgãos
administrativos aos quais estiverem vinculados para propor, discutir e votar os assuntos
constantes na ordem do dia: ll -Votar e ser votado para os cargos eletivos; Ill -Zelar pelo fiel
cumprimento das finalidades estatutárias.§1°- É dever dos colaboradores de todas as
categorias auxiliar os órgãos administrativos no desempenho de suas atividades.§2°- Os
colaboradores contribuintes e beneméritos e os conselheiros honorários poderão participar
das reuniões do Conselho Curador , e nelas manifestarem suas opiniões. §3°- Os
colaboradores somente poderão efetuar negócios de qualquer natureza, direta ou
indiretamente, com a FABAMED, com a prévia anuência do Promotor de justiça de
Fundações. Capitulo IV - DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS. Artigo 11" - A FABAMED
terá os seguintes órgãos administrativos, sujeitos às disposições constantes nos incisos
seguintes deste artigo : a) o Conselho Curador; b) o Conselho Diretor; c) o Conselho Fiscal;
d) o Conselho Consultivo; e) o Conselho Técnico. Parágrafo único - Em relação aos titulares
dos órgãos administrativos, observar-se-á o seguinte: l -Não serão remunerados seja a que
titulo for, sendo expressamente vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação,
bonificação ou vantagem; ll -Não responderão, nem mesmo subsidiariamente, pelas
obrigações assumidas pela FABAMED em virtude de ato regular de gestão, respondendo
naquela qualidade, porém civil e penalmente, por atos lesivos a terceiros ou à própria
entidade, praticados com dolo ou culpa; Ill -É vedada a participação de cônjuges e parentes,
consanguíneos ou afins, até o terceiro grau, inclusive, no mesmo órgão administrativo: lV -
Salvo o Presidente, nenhum outro integrante poderá participar de mais de um órgão
administrativo simultaneamente; V -Perderá o mandato o integrante que faltar a 03(três)
reuniões consecutivas ou mais de 05 (cinco) alternadas, sem motivo justificado, sendo
qualquer destas hipóteses o seu cargo declarado vago; VI -É indelegável o exercício da
função de titular de órgão administrativo da FABAMED; VIl -Os mandatos terão duração de
03 (três) anos; VIII -A convocação das reuniões Ordinárias ou Extraordinárias de todos os
Órgãos da Administração da FABAMED, serão feitas com antecedência mínima de 10 ( dez)
dias, por comunicação escrita e pessoal contra recibo a cada um dos seus integrantes do
órgão convocado, mencionando, ainda que sumariamente, a respectiva ordem do dia,
indicação de dia, hora e local da reunião, ressalvadas aquelas de cunho urgentíssimo, em
que não será exigida a antecedência da convocação; lX -O quorum mínimo para abertura
das reuniões será, para todos os Conselhos, em primeira convocação, de metade mais um
e, em segunda convocação, trinta minutos após, de pelo menos 1/3 ( um terço) dos
integrantes do colegiado, cabendo ao Presidente da reunião o voto de qualidade, cujas
deliberações serão tomadas por maioria simples de voto, ressalvados os casos previstos no
presente estatuto, que exigem outras modalidades; X -Os órgãos mencionados neste artigo
poderão ser convocados extraordinariamente, para tratar de assuntos previam te
informados, e que constituirão, com exclusividade, a ordem do dia da reunião, por su G\\
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própria iniciativa ou a pedido de mais de dois terços dos mem6ros de qualquer um deles,
dirigido ao Presidente do Conselho Diretor, que procederá à convocação com a presteza
necessária, ou por decisão do Presidente do Conselho Curador ou do Presidente do
Conselho Diretor; XI -Ressalvados os casos em que este estatuto quorum maior, as
decisões serão adotadas mediante voto favorável da maioria dos membros presentes, não
se admitindo ao membro de qualquer órgão fazer-se representar nem votar por
procuração.DO CONSELHO CURADOR -Artigo 12" - O Conselho Curador, órgão superior
de administração da entidade, será constituído por 07 (sete) integrantes, eleitos entre
aqueles inicialmente indicados pelos seus instituidores. § 1° - O Conselho Curador será
presidido pelo Presidente da FABAMED, que terá o voto de qualidade em caso de empate
nas votações; § 2° - Ocorrendo vaga no Conselho Curador, os integrantes remanescentes
elegerão, em reunião extraordinária, com pauta exclusiva para este fim, o novo componente,
dentre os indicados pelos Conselheiros.;§ 3° - A cada 03 (três) anos, nos últimos quatro
meses dos mandatos, os integrantes do Conselho Curador reunir-se-ão, em sessão
ordinária, para elegerem os seus própíios membros e os integrantes do Conselho Diretor,
Conselho Fiscal e Conselho Consultivo.Artigo 13" - Anualmente nos 04 (quatro) meses
seguintes ao término do exercício financeiro, deverá haver uma reunião Ordinária do -
Conselho Curador, convocada pelo seu Presidente para examinar e aprovar: . l -As
demonstrações contábeis e a prestação de contas do Conselho Diretor, após o parecer do
Conselho Fiscal, e os relatórios anuais circunstanciados das atividades e da situação
econômico- financeira da FABAMED, a serem encaminhadas ao Promotor de justiça de
Fundações; ll -O orçamento anual ou plurianual, ouvido previamente o Conselho Fiscal, e o
programa de trabalho elaborado pelo Conselho Diretor; §1°- O quorum de deliberação será
de 2/3 (dois terços) do Conselho Curador em reuniões para as seguintes hipóteses: a) -
alteração do estatuto; b) -alienação de imóveis e gravação de ônus real sobre os mesmos;
C) -extinção da FABAMED.§2°- O Promotor de Justiça de Fundações deverá ser notificado
pessoalmente de todos os atos relativos ao procedimento de extinção da FABAMED, sob
pena de nulidade.Artiqo 14° -Além das atribuições previstas no artigo anterior, caberá ao
Conselho Curador: a) -eleger e dar posse aos integrantes do Conselho Diretor e do
Conselho Fiscal; b) -aprovar o Regimento interno e outros atos normativos propostos pelo
Conselho Diretor, submetendo-os à apreciação do Promotor de Justiça de Fundações; C) "
deliberar sobre a conveniência da aquisição, alienação ou oneração de bens pertencentes à
FABAMED, obedecendo ao prescrito no art.6°, parágrafo 3°; d.) autorizar a realização de
acordos, contratos e ou convênios que constituam ônus, obrigações e compromissos para a
FABAMED, ouvindo previamente o Promotor de Justiça de Fundações, no caso de negócios —
que exorbitem a administração ordinária; e.) deliberar sobre a proposta de absorção ou
incorporação de outras entidades à FABAMED; f.) decidir sobre a reforma do presente
estatuto, com prévia anuência do Promotor de justiça de Fundações, observadas as
finalidades estatutárias e as exigências legais; g.) deliberar sobre a extinção da FABAMED,
nos termos do parágrafo 1°, alínea "c" e parágrafo 2° do art. 13 em combinação com o art.
26; h.) decidir sobre os casos omissos neste estatuto, submetendo o assunto à apreciação
do Promotor de justiça de Fundações.§1°- Excepcionalmente, por motivo de urgência, os
casos omissos poderão ser decididos pelo Conselho Diretor, ad referendum do Conselho
Curador, observando-se ainda o disposto na parte final da alínea "g" deste artigo.§2"- O
Conselho Curador se reunirá extraordinariamente quando convocado: a) -Pelo Presidente
da FABAMED; b) -Por 1/3(um terço) dos seus integrantes; C) -Pelo Conselho Diretor: d) -
Pelo Conselho Fiscal. DO CONSELHO DIRETOR. Artigo 15" -O Conselho Diretor será
constituído de 6 (seis) membros, facultada a reeleição, na forma seguinte: l. Presidente; ll.
Vice-Presidente; Ill. Diretor Administrativo; IV. Diretor Financeiro; V.Diretor Técnico:Vl.
Diretor de Convênios. Artigo 16° - Competirá ao Conselho Diretor :a.) sugerir ao on lho
Curador as providências que julgar necessárias ao interesse da FABAMED;b.) deli ar i£\ ,

\J"

.,, \S"
'K



i"" :""ii,F!'!Ê,a f'""j,: · "-" CT"
F

Jk ,G J .mj %' " ' l i .. .
I.

.k j h P

u ..\ PODER JUDICIÁRIO . l

TABELIÃ- ROSALIA NOVAES LOMANTO , h ' Or M 008
SUBTABELIÃO SUBST.-JAIR G.DA SILVA -·'" O 391
SUBTABELIÃ DESIGNADA- CATIA LIMA ,;5" LS. 030

l - -
l "'

sobre a conveniência da aquisição, alienação ou oneraçã de bens pertencentes à
FABAMED, obedecendo ao prescrito no artigo 6", § 3°, submetendo à deliberação superior
do Conselho Curador; c.) elaborar e executar o Programa Anual de Atividades; d.) elaborar
e submeter à apreciação do Conselho Curador, no primeiro trimestre de cada ano, o

Relatório das Atividades Desenvolvidas, bem como o Relatório de Demonstrações
Financeiras e Contábeis, correspondentes ao exercício precedente; e.) elaborar e submeter
à apreciação do Conselho Curador os planos, programas de trabalho e aspectivos
orçamentos: f.) cumprir e fazer cumprir as normas estatutárias, regimento interno, assim
como as deliberações do Conselho Curador; g- ) elaborar e submeter à apreciação do
Conselho Curador os Regimentos Internos dos Departamentos; h.) eleger os membros do
Conselho Consultivo e do Conselho Técnico. Artigo 17' -O Presidente, por meio de ato que
submeterá à aprovação do Conselho Curador, repartirá as atribuições dos Diretores,
observando as seguintes atribuições privativas: l - do Presidente: a) -representar judicial e
extrajudicialmente a FABAMED; b) -prestar contas ao Ministério Público, através da
Curadoria de Fundações, anualmente, acerca das atividades desenvolvidas; C) -orientar ,
dirigir e supervisionar as atividades da FABAMED; d) -cumprir e fazer cumprir o Estatuto, o
Regimento Interno e as normas aplicáveis à FABAMED e as orientações oriundas do
Conselho Curador e demais órgãos administrativos; e) -convocar e presidir as reuniões da
Diretoria Executiva; f) -assinar convênios, consórcios, contratos, ajustes com entidades
públicas e privadas, com o intuito de assegurar a plena realização dos objetivos da
FABAMED, observada a orientação estabelecida pelo Conselho Curador; g) -manter
contratos e desenvolver ações junto a entidades públicas e privadas para obtenção de
recursos, doações, empréstimos e estabelecimento de acordos e convênios que beneficiem
a FABAMED; h) -submeter, mensalmente, os balancetes ao Conselho Fiscal e, anualmente,
o balanço geral e a prestação de contas, bem assim os relatórios correspondentes ao
exercício anterior, inclusive de atividades, os planos de trabalho para o exercício seguinte,
com a respectiva proposta orçamentária, devidamente justificada, até trinta dias após o
respectivo recebimento; i) -decidir, ouvido o Conselho Curador, sobre a divulgação de

_ resultados de estudos realizados pela FABAMED, bem como a transferência deconhecimentos e tecnologias para terceiros. || - Do Vice-Presidente : a) - auxiliar o
Presidente no desempenho de suas atribuições, substituí-lo em seus impedimentos e
suceder-lhe no caso de vacância na presidência; b) colaborar com o Presidente na direção
e execução de todas as atividades da FABAMED. Ill - do Diretor Administrativo: a) -admitir e
despedir empregados, cuja prestação de serviço deverá obedecer as disposições da
Consolidação das Leis do Trabalho, configurados os elementos caracterizadores do vinculo
empregatício previstos no art. 3°, da CLT, e legislação especial aplicável ao contrato de
trabalho, aplicando as penalidades disciplinares trabalhistas, assim como contratar
profissionais autônomos; b) -Assinar em conjunto com o Diretor Financeiro, cheques,
duplicatas, promissórias, letras de câmbio ou quaisquer outros títulos de responsabilidade
da FABAMED, assim como contratos e outros quaisquer documentos de relevância
patrimonial ou financeira; c) -administrar a FABAMED à luz das diretrizes fixadas pelo
Conselho Curador e pelo Presidente; d) -manter cadastro atualizado de todos os bens que
compõem o patrimônio da FABAMED; e) -praticar todos os demais atos de gestão
administrativa, efetuando os pagamentos de todas as obrigações, cumprindo-lhe ter
devidamente arquivados os respectivos comprovantes; f) -apresentar relatórios de re , : \

l
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despesas, sempre que solicitado pelo Presidente, para este apô seu visto; g) -coordenar a
elaboração e encaminhar ao Presidente, até o dia 31 de outubro de cada ano, os planos de
trabalho para o exercício seguinte e a respectiva proposta orçamentária apresentada pela
Diretoria-Firianceira, devidamente justificada; h) -encaminhar ao Presidente, até o dia 28 de
fevereiro de cada ano, o relatório de atividades do ano anterior, bem como a prestação de
contas e o balanço geral da FABAMED: i) -conservar sob sua guarda e responsabilidade,
observando-se inclusive os prazos prescricionais, todos os documentos relativos à sua
Diretoria; lV - do Diretor Financeiro: a) -movimentar as contas bancárias e operações
financeiras da FABAMED, juntamente com o Diretor Administrativo, firmando em conjunto
com este os cheques e títulos cambiais emitidos pela FABAMED; b) -arrecadar e
contabilizar as contribuições, rendas, auxílios e donativos destinados à FABAMED; C) -
manter atualizada a escrituração do movimento econômico-financeiro da FABAMED; d) -
efetuar os pagamentos de todas as obrigações, mantendo devidamente arquivados os
respectivos comprovantes, acompanhando e supervisionando os trabalhos de contabilidade,
zelando para que todas as obrigações fiscais e trabalhistas sejam devidamente cumpridas
tempestivamente; e) -apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que solicitado ,
pelo Presidente, para este apor seu visto; f) -elaborar o balanço anual e os balancetes
mensais da FABAMED, acompanhados de descrição das alterações patrimoniais,
encaminhando-os ao Presidente; g) -coordenar a elaboração e encaminhar ao Presidente,
até o dia 31 de outubro de cada ano, os planos de trabalho para o exercício seguinte e a
respectiva proposta orçamentária, devidamente justificada; h) -encaminhar ao Presidente,
até o dia 28 de fevereiro de cada ano, o relatório de atividades do ano anterior, bem como a
prestação de contas e o balanço geral da FABAMED; i) -publicar anualmente a
demonstração das receitas e despesas realizadas no exercício; j) -conservar sob sua guarda
e responsabilidade, observando-se inclusive os prazos prescricionais, todos os documentos
relativos à sua Diretoria; V - do Diretor Técnico : a) -Orientar, hscalizar e coordenar a
aplicação dos recursos na execução dos projetos e programas da FABAMED; b) -
Supervisionar a elaboração de projetos de pesquisa, extensão e ações na área da saúde
para atender convênios, contratos e patrocínios; C) -Desenvolver e manter informações
atualizadas sobre a saúde das áreas contempladas como objeto de pesquisas e programas
realizados em decorrência de convênios, contratos e patrocínios; d) -Elaborar e propor
elaboração de projetos de pesquisa, extensão ou programas que contribuam para a solução
de problemas e aprimoramento técnico-científico na área de atendimento à saúde; e) -
Organizar, promover e incentivar programas e projetos que objetivem a participação, apoio e
contribuições das comunidades para o desenvolvimento das atividades da FABAMED; f) -
Assistir aos supervisores ou aos gestores de projetos na elaboração de propostas, contratos ""
ou convênios referentes à realização de pesquisas, treinamentos e prestações de serviços.
VI - do Diretor de Convênios: a) supervisionar as ações dos gestores de projetos, para
assegurar o cumprimento das finalidades dos convênios, programas, projetos e contratos
sob a responsabilidade da FABMEB; b) -supervisionar o sistema de acompanhamento dos
projetos em execução; C) -emitir relatórios e preparar prestação de contas encaminhando-os
ao presidente, observando, inclusive a periodicidade e forma definida em cada convênio; d)
-supervisionar e coordenar os Grupos de Trabalho Voluntário de Apoio à FABAMED.
Parágrafo único - Sem prejuízo do direito a voto, os demais integrantes da Diretoria
Executiva substituirão os respectivos titulares no caso de vacância ou impedimento, sendo
que o Conselho Diretor poderá designar qualquer de seus integrantes para atribuições
específicas correlatas com as necessidades identificadas pelo órgão. DO CONSELHO
FISCAL. Artigo 18"— O Conselho Fiscal, órgão de controle interno, é composto de 4(
quatro) membros efetivos e 4 (quatro) suplentes.; §1° O mandatD de Conselho Fi cal será
coincidente com o mandato do Conselho Diretor; §2" O Conselho Fiscal re if e-á
ordinariamente a cada 06 (seis) meses e extraordinariamente sempre que necessári N
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ou quando convocado pelo Conselho Curador ou pelo Conselho Diretor.; §3° ocohendo
vaga em qualquer cargo de integrante efetivo do Conselho Fiscal, caberá ao respectivo
suplente substitui-lo até o fim do mandato para o qual foi eleito.; §4° ocorrendo vaga entre
os integrantes suplentes do Conselho Fiscal, o Conselho Curador se reunirá no prazo
máximo de 30 (trinta) dias após a vacância, para eleger novo integrante.; Artigo 19° - São
atribuições do Conselho Fiscal: l - Examinar, sem restrições, a todo tempo, os livros
contábeis e quaisquer outros documentos da Fundação.; Il - Fiscalizar os atos do
Conselho Diretor e verificar o cumprimento de seus deveres legais, estatutários e
regimentais.; Ill - Comunicar ao Conselho Curador e ao Promotor de justiça de
Fundações, erros, fraudes ou delitos que descobrir, sugerindo providências úteis à
regularização da Fundação.; IV - Opinar sobre: a)as demonstrações contábeis da
fundação e demais dados concernentes à prestação de contas perante o Promotor de
justiça de Fundações; b)o balancete semestral; c)aquisição, alienação e oneração de bens
pertencentes à fundação; d)o relatório anual circunstanciado, pertinente às atividades da
fundação e sua situação econômica, financeira e contábil, fazendo constar do seu parecer
as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação do Conselho
Curador; e)o orçamento anual ou plurianual da Fundação, e programas e projetos relativos
às atividades da Entidade, sob o aspecto da viabilidade econômico-Manceira.DO
CONSELHO CONSULTIVO. Artigo 20° - O Conselho Consultivo é o órgão auxiliar de
assessoramento da FABAMED na consecução de seus objetivos institucionais, formado por
5 (cinco) membros efetivos e 5 (cinco) suplentes, cujos mandatos coincidirão com os da
Diretoria Executiva, competindo-lhe: a) -dar parecer sobre os projetos, planos e atividades
da FABAMED, sempre que julgar necessário, ou quando for solicitado pelo Conselho
Curador; b) -recomendar ao Conselho Curador a outorga da distinção de membro honorário
da FABAMED; C) -comparecer às reuniões do Conselho Curador, a seu critério, ou quando
convocado.Parágrafo único - O Presidente do Conselho Consultivo designará um de seus
membros para Secretário de cada sessão. DO CONSELHO TÉCNICO. Artigo 21" - O
Conselho Técnico é o órgão auxiliar consultivo da FABAMED, responsável pelo
assessoramento especializado notadamente ao Diretor Técnico e à toda Diretoria Executiva,
composto por membros nomeados pelo Conselho Curador, para um mandato de 03 ( três)
anos, permitida a recondução, competindo-lhe : a) -emitir parecer técnico sobre os pleitos; b)
-opinar sobre aspectos de natureza técnica dos pedidos de auxílio apresentados à
FABAMED; C) -fornecer subsídios ao Diretor Técnico e a toda Diretoria Executiva para
formulação das politicas e diretrizes, bem como para elaboração dos planos de atividades a
serem submetidas ao Conselho Curador d) -indicar comitês assessores e consultores
especializados, podendo formar inclusive comissões; e) -esclarecer à Diretoria Executiva e
ao Conselho Curador sobre aspectos técnicos e conhecimentos específicos de cada campo
de atuação, objetivando a priorização e execução de projetos e programas. Capítulo V -
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. Artigo 22" - O exercício financeiro será encerrado no dia 31
de dezembro de cada ano. Artigo 23°- A FABAMED contratará serviços de auditoria
independente, arcando com as respectivas despesas inclusive quando determinado pelo
Promotor de justiça de Fundações. Artigo 24° - O presente estatuto só poderá ser
modifkado mediante voto favorável de mais de dois terços dos membros do Conselho
Curador e após prévia autorização do Ministério Público. Parágrafo único - As propostas de
modificação do estatuto deverão ser encaminhadas aos membros do Conselho Cu ç(or,
com a convocação, pelo menos trinta dias antes da data da respectiva n|H
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extraordinária. Artigo 25" -competirá'ao Conselho Curador, por aprovação de mais de dois
terços de seus membros, dar orientação quanto a casos considerados omissos neste
estatuto.Artigo 26°- Qualquer membro dos conselhos têm obrigação de comunicar por
escrito ao Ministério Público eventuais irregularidades que caracterizem desvio de
finalidade, ou atos praticados em prejuízo da FABAMED, sob pena de afastamento ou
destituição, sem prejuízo de eventual responsabilização, devendo as comunicações ao
Ministério Público ser dirigidas ao Promotor de justiça de Fundações da Comarca de
Salvador, devendo, ainda, o Presidente do Conselho Diretor remeter, até o dia 30 de abril de
cada ano, o balanço e o relatório das atividades do exercício anterior. Artigo 27° -Somente
por decisão favorável de mais de dois terços dos membros de seu Conselho Curador,
poderá ser determinada a extinção da FABAMED, observadas as hipóteses legais.Parágrafo
único - Na mesma reunião em que for aprovada a extinção e após satisfeitas as obrigações
assumidas, o Conselho Curador indicará a fundação ou instituição congênere, a quem serão
doados os bens da FABAMED.O presente ESTATUTO entrará em vigor no mesmo dia em
que for registrado e arquivado no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas desta
Comarca. Também, foi dito pelo instituidor, através de seu representante legal, que aos
dezessete dias do mês de outubro de 2001, foram indicados e eleitos para compor o
primeiro corpo Diretor, Executivo e Fiscal da Fundação ABM de Pequisa e Extensão na área
de Saúde- FABAMED, elaborados pela Instituidora da Fundação, a saber: Conselho
Curador: Dr. Francisco Assis Fernandes; Dr. José Santos Pereira Filho; Dr. Luiz Eduardo
Machado; Dr. Domingos Coutinho; Dr. Jadelson Andrade; Dr. Antonio Carlos Peçanha
Martins e, por disposição estatutária, o presidente da ABM, em exercício, Dr. Roque
Andrade. Conselho Diretor: Dr. Rodolfo dos Santos Teixeira- Diretor Presidente; Dr.
Antônio Jesuíno dos Santos Neto- Diretor Vice-Presidente; Dr. Angelo Augusto de Castro '
Lima- Diretor Administrativo; Dr. Aldo Correia do Valle- Diretor Financeiro; Dr. Paulo André
Jesuíno dos Santos- Diretor de Projetos; Dr. josé Siquara da Rocha Filho- Diretor de
Convênios. Conselho Fiscal: Dr. Thomaz Rodrigues Porto da Cruz; Dra. Nilma Antas
Neves; Dr. Álvaro Nonato de Souza e Dr. otoni Raimundo Costa Filho, como Titulares. Dr.
Maurício Batista Nunes; Dr. Raimundo.Páfaná Filho; Dr. Antonio Nery Alves Filho e Dra.
Núbia Mendonça, çpmo suplentes.Assim 9° disse, outorgou, aceitou e assina. Eu Rosália
Lomanto, escrevente autorizad , a escrgGi, e eu, tabelião a subscrevo e assino. Foram
recolhidas as cúgâs deviçkÍs . spens " ' a presença de testemunhas de acordo Lei federal
6852/81 . ÊLj W?U)(?<aa.,..k.a^be|iã, que a fiz di ' ar (sob rçtinuta), a subscrevo e
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ESTATUTO SOCIAL DA
FUNDAçÃO ABM DE PESQUISA E EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE - FABAMED

REFORMADO EM 11/12/2017

CAPÍTULO I

DA DENOMINAçÃO, SEDE, FORO E DURAÇÃO.

C
Artigo j2

A Fundação Abm de Pesquisa e Extensão na Área da Saúde - FABAMED, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, tem sede e

foro na Rua Baependi, 162, CEP 40.170-070, Ondina, Cidade do Salvador, Estado da

Bahia, foi constituída por escritura pública, registrada no Cartório do 8q Ofício do

Registro de Títulos e Documentos e das Pessoas Jurídicas da Comarca de Salvador, no

livro 391, sob o nQ de ordem 008, que se regerá pela legislação vigente e por este

Estatuto.

Parágrafo único - A Fundação ABM de Pesquisa e Extensão na Área da Saúde -

FABAMED adotará o nome fantasia FABAMED.

_

CAPÍTULO ll

DOS OBJETIVOS

C Artigo 29

são objetivos da FABAMED:

· objetivos Gerais:
Esta FUNDAÇÃO, entidade de caráter cientifico-cultwal, sem finalidade lucrativa,

voltada à área de saúde, e destinada ao ensino, à pesquisa e à assistência médico-
social, no mais amplo sentido, visando alcançar os melhores padrões de qualidade
técnico-profissional; selecionando - de acordo com as épocas, as circunstâncias

regionais e nacionais e as condições financeiras - temas, problemas e serviços a serem
por ela analisados, discutidos e prestados à comunidade.

F

· objetivos Específicos

a) Promover, difundir e apoiar a pesquisa cientifica nas áre s de saúde e

\1 rj
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b) Viabilizar programas de extensão, especialização e aperfeiçoamento de
profissionais da área da saúde, bem como atividades de ensino e pesquisa;

C) Contribuir para a solução dos problemas de saúde e assistência social da
comunidade, contemplando ações em todos os níveis de saúde e meio

ambiente;

d) Realizar a promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da

democracia e de outros valores universais;

e) Desenvolver programas sociais e integrar-se aos programas governamentais;

f) Apoiar o desenvolvimento de projetos de promoção da saúde, prevenção e
redução de danos relativos ao consumo de drogas legais e ilegais, fortalecendo

as redes de proteção à vida;

g) Organizar e administrar bolsas de estudo;

h) Prestar serviços de assistência social e relacionados à promoção, proteção e

. recuperação da saúde, inclusive o gerenciamento e administração de unidades
ambulatoriais, unidades hospitalares, laboratórios, postos, centros e serviços
de saúde públicos e privados;

i) Fomentar o conhecimento e promover o desenvolvimento científico, visando
à formação, informação e divulgação de assuntos afetos à área da saúde e
afins.

CAPÍTULO III

DOS COLABORADORES

L
Artigo 3q

Os colaboradores classificam-se em:

l - Colaboradores Instituidores: as pessoas físicas ou jurídicas que assinam a
escritura pública de constituição;

Il - Colaboradores Efetivos: as pessoas eleitas pelo Conselho Curador para ocupar
os cargos dos Órgãos administrativos;

Ill - Colaboradores Contribuintes: as pessoas físicas ou jurídicas que, nas
..condições fixadas pelo Conselho Curador, se comprometem a fazer doações ou l'

contribuições a fim de que a FABAMED possa cumprir com suas finalidades;

lV - Colaboradores Beneméritos: aquelas pessoas que tenham prestado servi
de relevância para a entidade, segundo avaliação do Conselho Curador;

l l
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§ 1q - Os colaboradores contribuintes e beneméritos serão admitidos mediante
indicação de integrante do Conselho Curador e aprovação por maioria absoluta deste
colegiado;

§ 29 - A distinção de que trata o inciso IV deste artigo, não impõe qualquer ônus aos
homenageados e, embora não lhes confira outros direitos ou atribuições, significa que
merecerão da FABAMED a maior consideração, em tudo que esteja ao alcance desta à
luz da legislação aplicável, do presente estatuto e do regime interno.

Artigo 4q

São direitos dos colaboradores:

l - Comparecer às reumões dos órgãos administrativos aos quais estiverem
vinculados para propoi, discutir e votar os assuntos constantes na ordem do dia;

|| - Votar e ser votado para os cargos eletivos;

Ill - Apresentar sugestões e proposições sobre as atividades da Fundação;

lV - Solicitar a exibição de quaisquer livros e documentos da Fundação.

§j2 - Os colaboradores contribuintes e beneméritos poderão participar das
reuniões do Conselho Curador, e nela manifestarem suas opiniões.

§29 - Os colaboradores somente poderão efetuar negócios de qualquer natureza,
direta ou indiretamente, com a FABAMED, com a prévia anuência do Promotor
de justiça de Fundações.

Artigo 5q

tSão deveres dos colaboradores:

l - Cumprir e fazer cumprir este Estatuto;

ll - Acatar as decisões dos órgãos administrativos da Fundação;

Ill - Zelar pelo fiel cumprimênto das finalidades estatutárias, bem como dos
requisitos exigidos para a sua investidura;

lV - Contribuir para o desenvolvimento das atividades da Fundação.

Artigo 69

Os colaboradores não respondem pelas obrigações da Fundação, nem mesmo
subsidiariamente.

'\
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CAPÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO

Artigo 7q

São órgãos da FABAMED:

l - Conselho Curador;

ii - Diretoria Executiva;

Ill - Conselho Fiscal.

G

C

Artigo 8q- DO CONSELHO CURADOR

O Conselho Curador, Órgão superior de administração e deliberação da entidade,

compor-se-á de 13 (treze) membros, escolhidos entre profissionais médicos e outros

de reconhecida expressão social, cultural, profissional e humana, com mandato de 03

(trêg anos, permitindo-se a recondução consecutiva por apenas um período, sem

obstar uma nova participação após o interstício de três anos.

Parágrafo único - A composição do Conselho Curador, necessariamente, far-se-á com o

minimo de 2/3 de profissionais médicos.

Artigo 9q

Reunir-se-á o Conselho Curador

l - Ordinariamente

As reuniões ordinárias ocorrerão sempre que convocadas pelo Presidente do Conselho
Curador ou por 2/3 (dois terços) dos seus membros, com a finalidade de:

a) Anualmente, até o dia 30 de maio de cada ano, para análise e aprovação das

contas e discussão do relatório de atividades da Diretoria Executiva;

b) Na primeira quinzena de dezembro de cada ano para votar a proposta

orçamentária do exercício seguinte e de três em três anos , para eleição dos

membros efetivos e suplentes do Conselho Curador e do Conselho Fiscal e dos

membros da Diretoria Executiva .

Parágrafo Único - a posse dos eleitos dar-se-á no primeiro dia útil do mês de

janeiro, subseqüente ao da eleição.

ll - Extraordinariamente

As reuniões extraordinárias ocorrerão sempre que convocadas pelo Presidente do .
Conselho Curador ou por 2/3 (dois terços) dos seus membros, com pauta previamente

especificada.
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Artigo 10

As reuniões do Conselho Curador serão realizadas na sede da FABAMED ou da
Associação Baiana de Medicina - ABM e, excepcionalmente, em local previsto na
convocação, com" prévia indicação da pauta, que se fará mediante carta, telegrama ou

edital a ser publicado em Diário Oficial do Município, do Estado ou em jornal diário de

circulação local.

§j0 - As reuniões ordinárias deverão ser convocadas com antecedência mínima de 10
(dez) dias da data para a qual foi designada e as reuniões extraordinárias, as quais
poderão ser convocadas a qualquer tempo, com antecedência minima de 3 (três) dias

§2q - A sessão de uma reunião, uma vez instalada, poderá ser prorrogada para outra
data, dispensando-se nova convocação, desde que aprovado pelos presentes e
mantida a pau,ta que lhe deu origem.

§ 3q - O Conselho Curador funcionará com a presença de 2/3 (dois terços) de seus
membros, em primeira convocação, e com qualquer número em segunda convocação,
de|i6erando pelo voto da maioria dos presentes.

C.

Artigo 11

O Conselho Curador escolherá, dentre os seus membros, um Presidente e um Vice-
Presidente, com mandato de 03 (três) anos, permitida a recondução, nos termos do
disposto na parte final do artigo 8q.

§j9 - Na hipótese de vacância, o Conselho Curador será convocado para eleger um
novo titular para preenchimento do cargo, que neste se manterá para cumprimento do
mandato pelo período remanescente.

§2q - Nas reuniões e deliberações, o Presidente do Conselho Curador terá o voto de
qualidade, em caso de empate.

Artigo 12

O Conselho Curador, em casos especiais e de forma temporária, não ultrapassando o
mandato vigente, poderá formar Comissões, compostas de até 07 (sete) membros,
escolhidos entre pessoas de notória projeção na comunidade e no campo ético-
cientifico, tendo como objetivo apoiar o Presidente do Conselho Curador na análise
das atividades em que se fizer necessário.

Artigo 13 ·"

Compete ao Conselho Curador: ' '. )
' \

l - Apreciar e aprovar os Planos e Programas apresentados pela Direto " "
nExecutiva, contendo a politica e js\ra ia gera da ABAMED na consecução dos
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It - Eleger os novos membros do Conselho Curador, da Diretoria Executiva e do
Conselho Fiscal, assim como destitui-los, sendo que, a destituição dos membros
do Conselho Fiscal dar-se-á pelo voto de, no minimo, 3/5 (três quintos) dos
membros do Conselho Curador;

Ill - Alterar o Estatuto da FABAMED, submetendo-o à aprovação do Ministério

Público;

lV - Aprovar e alterar o Regimento Interno da FABAMED, mediante proposta de
qualquer dos membros do Conselho Curador, devendo submeter o texto à
apreciação do Ministério Público;

V - Aprovar, até o dia 30 (trinta) de maio de cada ano, o relatório das atividades,
a prestação de contas, o balanço geral da FUNDAÇÃO, correspondentes ao
exercício anterior e q parecer do Conselho Fiscal, deliberando sobre os mesmos;

g

VI - Adquirir, alienar e gravar bens imóveis, devendo submeter o correspondente
contrato firmado à apreciação do Ministério ptibHco;

" VIl - Aceitar doações com encargos, devendo submeter o correspondente

contrato firmado à apreciação do Ministério Público;

VIII - Avaliar e aprovar os programas de ação anuais da FABAMED;

lX - Aprovar a contratação de financiamentos e/ou empréstimos para custeio e
investimentos necessários, sendo que, na hipótese desta importar em gravame
sobre bem imóvel da FABAMED, deverá ser previamente submetida à apreciação
do Ministério Público:

X - Deliberar sobre os casos omissos, devendo submetê-los previamente à
apreciação do Ministério Público;

XI - Apreciar e aprovar o orçamento do ano subseqüente, na última reunião
ordinária anual do Conselho Curador;

XII- Dehnir objetivos e diretrizes de atuação da entidade;

XIII - Aprovar o plano de cargos, salários e benefícios, e as normas de
recrutamento e seleção de pessoal pela entidade;

XIV - Deliberar quanto ao cumprimento, pela Diretoria Executiva, dos planos de
trabalho bem como, ouvido o órgão de fiscalização, sobre os relatórios gerenciais
e de atividades da entidade, e respectivas demonstrações financeiras relativas às
contas anuais ou de gestão da entidade, a serem encaminhados ao Órgão

competente;

XV - Executar outras atividades correlatas.

XVI - Publicar anualmente, obrigatoriamente, no Diário Oficial da União e\o

Estado, os relatórios financeiros da FABAMED e o relatório de execução os

contratos de gestão- l)
~= ,,
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§ j9 - Nos casos de alienação e oneração de bens imóveis, aceitação de doação com
encargo, bem como destituição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho Curador
e dos membros da Diretoria Executiva, as deliberações se darão pelo voto da maioria
absoluta dos seus membros e, no caso da extinção da FABAMED e destino do seu
patrimônio, o Conselho Curador deliberará pela votação de 2/3 (dois terços) dos seus
membros, obrigando-se, entretanto, a promover a notificação do Ministério Público,
após 72h (setenta e duas horas) da deliberação.

§ 2q - Ressalvada a hipótese de destituição pela prática de lesividade ao Patrimônio da
FABAMED, seja comissiva, seja omissiva, o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho
Curador não perderão os respectivos cargos.

Artigo 14 ,

As proposições ao Conselho Curador serão da iniciativa de qualquer dos seus membros
ou da Diretoria Executiva.

Artigo 15

Compete ao Presidente do Conselho Curador:

C

I - Representar a FABAMED ou promover-lhe a representação, em juízo ou fora
dele;

ll - Convocar e presidir as reuniões do Conselho Curador;

Ill - Decidir, ad referendum do Conselho Curador, sobre matérias de competência
deste, quando estas, por sua urgência, exigirem tratamento excepcional;

lv - Dirigir e coordenar as atividades do Conselho Curador, especialmente
delegando competência e definindo atribuições e responsabilidades, inclusive
dos cargos dos demais membros do Conselho Curador;

V - Propor ao Conselho Curador alterações do Estatuto e do Regimento, após
aprovação pela Diretoria Executiva;

VI - Nomear, ouvido o Conselho Curador, os membros componentes da Comissão
Ético-Cientifica, indicando o seu presidente, cujos mandatos terão duração

determinada no instrumento de convocação.

§ j9 - Nas ausências ou impedimentos temporários, o Presidente será substituído pelo
Vice-Presidente do Conselho Curador.

§ 2q - A FABAMED poderá ser representada por procuradores, por meio de mandato
especial, outorgado pelo Presidente do Conselho Curador. Os mandatos outorgados
para fins judiciais poderão ter prazo de validade indeterminado. -

l
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Artigo 16- DA DIRETORIA EXECUTIVA

A Diretoria Executiva, Órgão executivo, de direção e administração, dos planos e

programas deliberados pelo Conselho Curador.

§ j9 - A Dirêtória Executiva constituir-se-á de um Diretor Geral, um Diretor
Superintendente e um Diretor Técnico, todos eleitos pelo Conselho Curador - que o
fará escolhendo-se entre os profissionais médicos e outros de reconhecida expressão
social, cultural, profissional e humana - podendo compor o cargo de Diretor Geral um

dos membros do Conselho Curador, de preferência, o seu Presidente ou seu vice.

§ 29 - A estrutura administrativa da Diretoria Executiva será dimensionada e
estruturada conforme o volume de atividades a ser administrado, podendo variar em
função do número de programas, projetos e atividades desenvolvidas pela FABAMED e

terá que ser aprovada pelo Conselho Curador.
g

§ 3' - À exceção do Presidente e Vice-Presidente do Conselho Curador, os demais
membros eleitos para ocupar qualquer cargo da Diretoria deverão licenciar-se do

Conselho Curador.

Artigo 17

Compete à Diretoria Executiva, obedecidos sempre os interesses da Fundação:

l- Praticar todos os atos de rotina necessários ao desenvolvimento das atividades
da Fundação;

ll - Através de quaisquer dos seus Diretores, representar ativa e passivamente a
Fundação, em juízo ou fora dele, na impossibilidade do Presidente do Conselho

curador;

Ill- Subscrever e encaminhar ao Conselho Curador, até o dia 20 (vinte) de abril de
cada ano, o relatório das atividades, prestação de contas e balanço geral do
exercício anterior, acompanhado dos pareceres necessários;

lV - Adquirir, alugar, emprestar, ceder e, com autorização do Conselho Curador,
alienar e dar em garantia bens móveis e imóveis;

V - Coordenar e gerir as unidades da fabamed objetivando cumpriro os planos e
programas aprovados pelo Conselho Curador;

VI - Editar atos que normatizem o trabalho da.Fundação;

VIl - Propor alteração do Estatuto Social; ."

VIII - Encaminhar ao Conselho Curador proposições para o Planejamento
l

Estratégico da FABAMED;
rr

IX - Elaborar e aprovar os balancetes mensais;

x- Realizar outras tarefas correlatas.
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Artigo 18

Compete ao Diretor Geral:

l - Promover e coordenar de forma integrada, articulada e convergente, com a
colaboração dos demais diretores, as ações necessárias para a consecução dos

objetivos da Fundação;

|| - Executar com os demais diretores as deliberações do Conselho Curador;

Ill - promover a comunicação e a administração e divulgação da imagem da
Fundação, zelando pelo crescimento e cumprimento dos seus objetivos;

lV- tomar conhecimento das sugestões e reclamações dos colaboradores,
notificando-os sobre as deliberações tomadas;

V- convcjçar e presidir as reuniões de Diretoria;

VI- assinar em conjunto com outro Diretor, livros e diplomas que tenham fins
: promocionais;

.
VIl- realizar outras tarefas correlatas.

Artigo 19

Compete ao Diretor Superintendente:

l - Acompanhar os Planos e Programas definidos e aprovados pelo Conselho Curador;

|| - Estabelecer a equipe de trabalho que ocupará os cargos operacionais e gerenciais

da FABAMED;

Ill - Indicar a necessidade de contratação de profissionais para execução dos planos e

programas;

lV - Gerir os recursos humanos (do quadro e prestadores de serviços, pessoas físicas e
jurídicas), em consonância com as diretrizes emanadas da Diretoria Executiva;

V - acompanhar os convênios e contratos e demais instrumentos do ponto de vista
médico, cientifico e assistencial;

VI - Promover a captação de recursos para a Fundação, coordenando a correta
aplicação;

VIl - Realizar outras tarefas correlatas.

Artigo 20

Compete ao Diretor Técnico: C " '

l - promover e coordenar as funções relativas às atividades assistenciais, de saúd ""-- "" ,
cientificas e de pesquisa, em consonância" o os demais diretores;
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ll - promover a interlocução com as entidades representativas e reguladoras das

atividades médicas e de saúde;

Ill - acompanhar e avaliar a qualidade dos serviços assistenciais de saúde, científicos e

de pesquisa prestados pela Fundação;

lV - orientar quanto à realização de campanhas de esclarecimento e conscientização
do público determinado nas ações e projetos executados pela FABAMED;

V - definir diretrizes para realização de palestras relativas às atividades de saúde,

cientificas e assistenciais;

VI - realizar outras tarefas correlatas.

C Artigo 21

""' Compete, conjuntamente, ao Diretor Geral e ao Diretor Superintendente:

l - aytorizar despesas;

ll - aplicar penalidades de acordo com a legislação em vigor, aos diversos
colaboradores: empregados, voluntários e estagiários;

Ill - assinar todos os documentos que importem obrigação para a Fundação, inclusive
cheques e demais títulos de crédito, ordens de pagamento, cauções e demais

garantias;

lV- admitir e despedir empregados, fixando-lhes a respectiva remuneração;

V - aceitar e endossar cheques, abrir e movimentar contas bancárias e de

- investimentos, firmar q u aisquer documentos pertinentes à importação e exportação;
VI- constituir mandatários para agir em nome da Fundação;

C VIl - firmar contratos, inclusive administrativos, celebrar convênios ou quaisquer
outros instrumentos correlatos de assistência social, financeira, gestão, pesquisa e
cooperação técnica com entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais;

VIII - oferecer garantias, passar recibo, receber, transigir e dar quitação.

Artigo 22

Os integrantes dos órgãos ad ministrativos da FABAMED não respondem
subsidiariamente pelas obrigações assumidas pela entidade em virtude de ato regular

de gestão, respondendo naquela qualidade, porém, civil e penalmente, por atos lesivos

a terceiros ou à própria instituição, praticados com dolo ou culpa

l
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Artigo 23 - Do Conselho Fiscal.

O Conselho Fiscal é o poder de inspeção, fiscalização e controle da situação financeira
da FABAMED, composto de 03 (três) membros efetivos e 03 (três) suplentes, com
mandato de 03 (três) anos, permitida a recondução, de forma sucessiva, por apenas
mais um período, eleitos pelo Conselho Curador.

§ Iq - Não podem ser eleitos para o Conselho Fiscal parentes dos membros do
Conselho Curador;

§ 2q — No caso de impedimento e/ou ausência temporária, o cargo será
automaticamente preenchido pelo suplente, enquanto durar a ausência e/ou
impedimento;

§ 3q - Na hipótese de vacância, o Conselho Curador será convocado para eleger um
novo titular p8ra preenchimento do cargo, respondendo o suplente pelas atribuições
deste até a efetiva posse do novo titular.

§ 42 - Na hipótese de algum membro do Conselho Curador ser eleito para o Conselho
Fiscal, deverá, neste caso, licenciar-se do Conselho Curador.

Artigo 24

As reuniões ordinárias do Conselho Fiscal serão anuais, com a presença mínima de 02
(dois) membros, e extraordinária sempre que convocadas pelo presidente do Conselho
Curador ou pelo Presidente do Conselho Fiscal.

Artigo 25 -Compete ao Conselho Fiscal

I - Examinar e emitir parecer, no prazo de 30 (trinta) dias aprovando ou não o relatório
do exercício findo, e o balanço anual enviado pelo Presidente do Conselho Curador;

ll - Opinar nas matérias que lhe forem encaminhadas pelo Conselho Curador;

Ill - Examinar, a qualquer momento e sem restrições, os livros contábeis e papéis de
escrituração da FABAMED, cabendo a todos os órgãos desta a obrigação de prestar as
informações solicitadas;

lV - Lavrar no livro "Atas e Pareceres" os resultados dos exames a que proceder;

V - Comunicar ao Conselho Curador qualquer irregularidade verificada, sugerindo as
medidas que entender convenientes aos interesses e objetivos da fabamed;

VI - Examinar e emitir parecer sobre os relatórios e balancetes da entidade;

VII - Supervisionar a execução financeira e orçamentária da entidade, pode
examiy .livros, registros, documentos ou quaisquer outros elementos, bem c mo ,, ',
requisitar informações; ^ \

." \
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VIII - Examinar e emitir parecer sobre os relatórios gerenciais e de atividades da
entidade, e respectivas demonstrações financeiras, elaborados pela Diretoria
Executiva, relativos às contas anuais ou de gestão da entidade;

lX - Pronunciar-se sobre assuntos que lhe forem submetidos pelo Órgão diretivo Ou
pelo órgão deliberativo;

X - Pronunciar-se sobre denúncia que lhe for encaminhada pela sociedade, adotando
as providências cabíveis;

XI - Executar outras atividades correlatas.

Artigo 26

a cada reunião, os membros do Conselho Fiscal escolherão entre si, aquele que
desempenhard o papel de Presidente e o de Secretário.

§iQ " Ao Presidente do Conselho Fiscal compete:

l- presidir suas reuniões;

ll - assinar documentos relativos aos pareceres do Conselho Fiscal;

Ill - votar nas matérias de apreciação.

§29 - Ao Secretário do Conselho Fiscal compete:

l - secretariar as reuniões do Conselho;

|| - manter sobre sua guarda os livros e documentos relativos ao Conselho Fiscal;

Ill - votar nas matérias de apreciação do Conselho Fiscal.

§39 - O Conselho Fiscal poderá contratar serviços de terceiros para realizar auditorias e
fornecer relatórios de avaliação dos programas e projetos,

CAPÍTULO V

DO PATRIMÔNIO

Artigo 27

O patrimÔnio da FUNDAÇÃO é constituído de bens com que foi dotada inicialmente,

nos termos da escritura pública de sua instituição, acrescidos dos demais bens que
venha a possuir, como resultado de doações, legados, subvenções, compras e outras '
formas de aquisição, livres e desembaraçados de quaisquer ônus.

§ Iq - As doações e legados com encargos terão sua aceitação condicionada à

aprovação do Conselho Curador, que examinará proposição da Diretoria Executiva e o ,, ,
parecer do Conselho Fiscal, e submeterá a deliberação ao exame do Promotor '

Justiça de Fundações. l"

.f \g

k"' ' "
' " "Ò\O
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§ 2q - A contratação de empréstimos bancários, seja em bancos, seja por intermédio
de particulares, bem como a gravação de ônus sobre imóveis, ficam condicionados à
aprovação do Consêlho Curador, ouvido o Ministério Público.

§ 3q - A aiienaçào ou permuta de bens imóveis e de móveis ou equipamentos de

grande valor será decidida pelo Conselho Curador, ouvido previamente o Promotor de
justiça de Fundações.

§ 4q - Nas hipóteses versadas nos parágrafos anteriores, fica estabelecido o quorum de
aprovação qualificado correspondente a dois terços dos votos dos membros do
Conselho Curador.

Artigo 28
g

Excetuadas as restrições contidas nos respectivos títulos aquisitivos, são livres os bens
da F,ABAMED.

"L

Artigo 29

A gestão patrimonial da FABAMED, inclusive no que se refere aos bens imóveis, ficará
sob a responsabilidade do Conselho Curador, a quem compete inventariar e zelar pela
integridade dos bens.

CAPÍTULO VI

DAS RECEITAS

C.
Artigo 30

Constituem receitas ordinárias da FABAMED:

l - Retribuições resultantes da prestação de serviços;

ll - Rendas em seu favor constituídas por terceiros;

Ill - Usufrutos a ela conferidos;

lV - Rendimentos próprios dos imóveis que possua;

V - Valores resultantes de convênios, contratos, contratos de gestão, termos de
parceria, ou acordos com entidades públicas ou particulares, nacionais ou
estrangeiras;

VI - As receitas operacionais e patrimoniais;

VIl - Convênios ou contratos de pesquisa e desenvolvimento com órgãos e
entidades governamentais e não governamentais, instituições privad , ,
empresas e agências de fomento ao desenvolvimento cientifico e tecnológi q~, ', '
naçionais ou estrangeiras; n, ^\

F

J >0 ,' ),j) ' ""
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VIII- Contratos de Prestação de Serviços Especializados nas suas áreas de atuação
com órgãos e entidades governamentais e não governamentais, empresas

privadas, nacionais ou estrangeiras;

lX - Outras receitas.

Artigo 31

Constituem receitas extraordinárias da FABAMED:

Wy

C

l - As doações, legados, auxílios ou subvenções. Estes rendimentos deverão ser
integralmente aplicados nas atividades nas quais esteja vinculada;

|| - Contribuições periÓdicas ou eventuais, auxílios, subvenções, dotações e
doações provenientes de entidades públicas ou privadas, pessoas físicas ou

jurídicas, colaboradores da FABAMED.

Artigo 32

A FABAMED não remunera, nem concede vantagens ou benefícios por qualquer forma
ou titulo a seus conselheiros, nem distribuirá a dirigentes, conselheiros, colaboradores,
mantenedores ou a quaisquer terceiros, resultados, dividendos, bonificações,

participações ou parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto.

Artigo 33

A FABAMED aplicará integralmente no país suas rendas, recursos, ganhos de aplicação
financeira e eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de
seus objetivos institucionais, bem como aplicará as subvenções e doações recebidas
nas finalidades a que estejam vinculadas .

Artigo 34

A FABAMED presta serviços permanentes e sem discriminação de clientela e manterá
escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes

de assegurar sua exatidão.

T-F

O REGJSTRO/^VbN0^;"Q CAPÍTULO VII
COMPETENTE FOl F T j'
MO REG STR0 H ' "1

LIVRO - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Y'

J r'

Artigo 35

O exercício financeiro será de 12 {doze) mesi!s, ncerrando-se no dia 31 de dezembr

de cada ano. ' ,.'

""" U' S. "" " tZ k
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Parágrafo único - A Fundação ABM de Pesquisa e Extensão na Área de Saúde -

FABAMED manterá a sua escrita contábil/fiscal em livros revestidos das formalidades
legais e capazes de ãssegurar sua exatidão.

Artigo 36

A FABAM ED contratará serviços de auditoria independente, quando for necessário ou
por determinação do Ministério púb|ico , arcando com as respectivas despesas.

Artigo 37

O presente estatuto só poderá ser modificado mediante voto favorável de dois terços
dos membros do Conselho Curador e após prévia autorização do Ministério Público.

§ Iq - As p@postas de modificação do estatuto deverão ser encaminhadas aos
membros do Conselho Curador, com a convocação, pelo menos dez dias antes da data
da respectiva reunião extraordinária.

§ 2q — É paQivel de reforma o presente estatuto, no tocante à administração da

FABAMED, por dois terços dos membros do Conselho Curador, ouvido o representante
do Ministério Público

Artigo 38

Competirá ao Conselho Curador, por aprovação de mais de dois terços de seus
membros, dar orientação quanto a casos considerados omissos neste estatuto,
submetendo suas decisões à apreciação do Ministério Público.

Artigo 39

Os membros dos conselhos, isoladamente, têm obrigação de comunicar por escrito ao
Ministério PU blico eventuais irregularidades q u e caracterizem desvio de finalidade, ou
atos praticados em prejuízo da FABAMED, sob pena de afastamento ou destituição,
sem prejuízo de eventual responsabilização, devendo as comunicações ao Ministério
Público ser dirigidas ao Promotor dejustiça de Fundações da Comarca de Salvador.

Artigo 40

Somente por decisão favoravel de mais de dois terços dos membros de seu Conselho
Curador, poderá ser determinada a extinção da FABAMED, observadas as hipóteses
legais, bem assim, por igual quorum, será deliberado acerca da absorção ou

incorporação de outras entidades, dando-se ciência de tudo ao Promotor de justiças
de Fundações da Comarca de Salvador. \

§ Iq Em caso de extinção da FABAMED, o seu patrimônio, os legados e as doações gu '\, "
lhe forem destinados, bem como os excedentes financeiros decorrentes de suas '
at"vidades, serão "ncorporados ao pá'trgôn'o da Un"ão, dos Estados e dos Municip'os,

REGjSTRO/a J "\J
'"PETENTE K)1 T " -D ".J

Baependi 162 Ondina CEP- 40 170-070 as'|vador - ba Tél: [71] 2107-2019668_ ·' " Ç i~
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na proporção dos recursos e bens por estes alocados, ou ao de outra entidade sem fins
lucrativos, sediada no estado da Bahia, da mesma área de atuação da FABAMED,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, qualificada como organização
social municipal, ,estadua1 ou federal, escolhida por dois terços dos membros do
Conselho Curador, ressalvados o patrimÔnio, bens e recursos pré-existentes.

§2% Na mesma reunião em que for aprovada a extinção e após satisfeitas as
obrigações assumidas, o Conselho Curador poderá indicar a(s) instituição (ões)
congênere(s), a quem serão doados os bens da FABAMED.

Artigo 41

Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites dos seus
poderes definidos no ato constitutivo.

Artigo 42 ,

A presente alteração do ESTATUTO entrará em vigor no mesmo dia em que for
registrado e arquivado no Cartório do Iq Oficio do Registro Civil das pessoas Jurídicas
dest"a Comarca de Salvador, Estado da Bahia.

Sala da Sessão do Conselho Curador

Salvador, 11 de dezembro de 2017.

.. '.Ee eà-. ·..·,..,'.'-",·.

È

Conselho Curadoi

Conselho Fiscal "' "
l
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Aos 30 (trinta) dias do mês de maio de 2019 às 18h:30min, em segunda convocação, realizou-

se no Auditór|o Jadelson Andrade - Associação Bahiana de Medicina, na Rua Baependi 162

- Ondina, a Reunião Ordinária do Conselho Curador da Fabamed, convocada através de

edital, em obediência aos artigos 9q item l e 10 do Estatuto Social, com a finalidade de

deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Apresentação do Relatório Geral de Atividades -

exercfclo 2018; 2. Apresentação do Relatório das Demonstrações Financeiras e Contábeis

exercício 2018; 3. O que ocorrer. Estiveram presentes: Dr. josé Carlos Raimundo Brito -

Presidente do Conselho Curador; Dr. josé Siquara da Rocha Filho - Vice Presidente; Dr.

Antônio Carlos de Sales Nery; Dr. César Augusto de Araújo Neto; Dr. Gílson Soares Feitosa;

Heloísa Helena Fernandes Gonçalves da Costa; Dr. jairo josé de Farias Simões; Dr. Jorge

Eduardo de Schoucair jambeiro; Dr. Renê Mariano de Almeida; Dr. Roque Salvador Andrade

Silva - Membros do Conselho Curador; como convidados especiais, compareceram à

reunião: Dr. Antônio Eduardo de jesus junior; Dr. Mauricio Batista Nunes e Dr. Otoni

Raimundo Costa Filho - Membros do Conselho Fiscal da Fabamed e Dr. paulo André jesuíno

dos Santos. Foram convidados também pelo Presidente: Sr. josé Saturnino Rodrigues -

Diretor-Superintendente da FABAM ED; Sr. Adelir Detofol - Contador - CRC SC - 103405/0-3T-
i

BA, Sra. Maria Helena Rodrigues Fernandes - Gerente Administrativo-Financeira da Fabamed

e Sra. Edileni Xavier dos Santos - Assistente Financeira da Fabamed. Dr. José Carlos "7 """",
Raimundo Brito iniciou a reunião com a leitura da pauta e em seguida passou a palavra a< ,,::' - , '

- l

Diretor Superintendente da Fabamed, Sr. José Saturnino Rodrigues para que o mesmo de e

seguimento à reunião com 3 èprEserltâ?ão jo rdatório de atividades de 2018. O Sr. josé

Saturnino Rodrigues iniciou su" t3:ã xíçando um paralelo entre dezembro de 2017 e

dezembro de 2018 (antes e depois ao ingresso do mesmo à Diretoria Executiva da Fabamed

para expor a situação dos contratos em execução pela Fundação. Em dezembro de 2017 ;g

ua Dr. Osvaldo R be ro, 198, Empresaria Mar à vista, sã a 501, Ond'na a v or/BA,C£P'>40±70No
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25 Fabamed contava com apenas OZ cor.?ratos: Prestação de Sek%? édicos nX Emergênc|a

26 Pediátrica do Hospital Gera' :?cj5'!Ttcj Santos e prestação de Serdps, .Ambulatoriais e

27 Hospitalares no Hospital S2fkl3 Kita, 6Ca!"zâ::o no município de Barra/BA. juntos estes dois

28 contatos apresentaram faturamento memi da cMem de R$ 400.932,31 (quatrocentos mil,

29 novecentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos). Ao longo do ano de 2018, novos

30 contratos foram agregados. Além dos contratos supracitados, a Fabamed assumiu também a

31 Gestão da Unidade de Pronto Atendimento de São Caetano e o Centro de Saúde Maria

32 Conceição Santiago imbassahy. Além disso firmou credenciamentos com a Secretaria de

33 Saúde do Estado da Bahia para realização de cirurgias ortopédicas e eletivas no Hospital

34 Santa Rita. Com Isso o faturamento mensal cresceu em 474% (quatrocentos e setenta e

35 quatro porcento), passando, em dezembro de 2018, ao montante de R$2.301.058,85 (dois

36 milhões, trezentos e um mil, cinqüenta e oito reMs e oitenta e cinco centavos). O quadro de

37 funcionários CLT também teve um aumen'o significativo, saindo de 79 para 318 empregados,

38 apresentado acréscimo de 3n2% é ssf ano de 2019 temos a perspectiva de novos

39 contratos para gestão de M('iticent:tj.5 de Saúde; Unidades de Pronto Atendimento e

40 Hospitais Municipais com valores mensais estimados em até 2.500.000,00 (dois milhões e

41 quinhentos mil reais) por contrato. Em seguida informou aos presentes a sobre a mudança do

42 escritório de contabilidade a partir de janeiro/2019, que passou a ser de responsabilidade do

43 Sr. Adelir Detofol, profissional com vasta experiência no ramo, conhecedor das regras e

44 exigências para entidades filantrópicas, tendo sido contador do Hospital Sagrada Família por

45 mais de 25 anos. Atualmente responde também pela contabilidade da Santa Casa de Valença.

46 Feita essa apresentação, O Sr. Adelir Detofol passou ao item 2 da pauta - Apresentação do
%" 47 Relatório das Demonstrações Financeiras e Contábeis exercício 2018: Informou que já ao

48 assumir a Contabilidade deu ini"jo 3c tMnlho de adequação dos registros em conformidade

49 com os Princípios Fundam2nía'· de Lr'm': EMadê ;regime de competência). Apresentou os

X

50 principais impactos com as Ád£-àu3':Ú£: d js criíérios contábeis: Ajuste no saldo de Provisão ,- "",."")

:S - 51 de Férias e 13" Salário, diminuindu a despesa e o Passivo Circulante em R$ 796.456,30

'l " ,tú"

e

q 52

(setecentos e noventa e seis mil, quatrocentos e cinqüenta e seis reais e trinta centavos);"""""

'3 Baixa dovalorR$ 1.281.400,00(um milhão, duzentose oitentae um milequatrocentos reais) \j ,
,ü5 : 54 classificado em Benfeitorias em Bens de Terceiros no Imobilizado e no Passivo não Circulante

:2 55 (este valor refere-se a imóveis alugados em períodos anteriores). Com a adoção do Regime
!ágg " 56 de Competência tivemos q ajuste de R$ 4.800.043,37 (quatro milhões, oitocentos mil,

CNI

2 '/Ctj ."\ ';
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57 quarenta e três reais e trinta e sete centavos) na Receita, aumentani&une:: l^ó$!y°

58 Circulante. Promovemos a atualização do valor contábil do terreno de ' dade 'á'á -.

59 FABAMED, com 'impacto de R$ 1.750.000,00 (um milhão, setecentos e c nqúent:"M rea's)

60 aumentando o Ativo imobilizado e o Patrimônio Social. Informou que foi Iniciado no ano de

61 2018 investimento na consolidação e ampliação da Marca FABAMED, este projeto direciona o

62 valor dos gastos na construção du chamado Ativo !ntangive1. Em 2018 totalizou R$214.293,45

63 (duzentos e catorze mil.. cíuze rite's c nGvEbkta e irês reais e quarenta e cinco centavo),

64 aumentando o Ativo lntangÍve: e dimà:uindo a despesa no mesmo valor. Outra ação adotada

65 diz respeito ao estoque. Contabilizamos o estoque no Ativo Circulante no valor de

66 R$173,305,25 (cento e setenta e três mil, trezentos e cinco reais e vinte e cinco centavos).

67 Além disso, contabilizamos os encargos de empréstimos e parcelamentos a vencer na conta

68 chamada "despesas do exercício seguinte", sendo: R$147.659,77 (cento e quarenta e sete

69 mil, seiscentos e cinqüenta e nove reais e setenta e sete centavos) no Ativo Circulante e R$

70 581.932,70 (quinhentos e oitenta e um mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta

71 centavos) no Ativo não Circulante. Todos os procedimentos adotados para atualização do

72 critério contábil de registro cias operações tiveram impacto no Patrimônio Social, revertendo

73 o Saldo Negativo do ano de ?017, vISto que o mesmo passou de -R$ 4.195,247,92 (quatro

74 milhões, cento e noventa e c:,.,:a mZ. duzaitos :9 quarenta e sete reais e noventa e dois

75 centavos) negativos para R$ 36 ..tij;.çç ;l'etmUos ? sessenta e um mil, setecentos e trinta e

76 um reais e noventa e nove Céntàvos). Apresentou em 2018 um superávit de R$ 2.949.564,41

77 (dois milhões, novecentos e quarenta e nove mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e

C 78 quarenta e um centavos), contra um déficit em 2017 no valor de R$ 2.370,784,53 (dois
79 milhões, trezentos e setenta mil, trezentos e oitenta e quatro reais e cinqüenta e três 1

80 centavos). As receitas contabilizadas em 2017 foram da ordem de R$ 4.667.535,90 (quatro

81 milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa , '"F
i

Bi 82

centavos), ao passo que em 2018 saltaram para R$ 13.327.844,40 (treze milhões, trezentos e >?L9'"

83 vinte e sete mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos). Devemos esse

84 incremento principalmente à inserç4o do· contratos de Gestão da UPA de São Caetano e do

ÉÊ g 8' '6"en"o'e':"' "a"' 'm'm""· °'"° :"'°"""n'ad.o pelo," sj/

!!2 86 Adelir Detofol diz respeito i) :.is i;?emt&¢Se$ de contas junto ao Ministério Público

87 do Estado da Bahia. Em recente reunião com o promotor de Fundações, foram apresenta a

fZ 88 as seguintes inconsistências: a) 2010 - Saldo Patrimônio Social informado com divergência : , jü!

r. Osvaldo Ribeiro, 198, Empresara Mará vista, sã a SOl, ondjÁas or ACEP 1;0-080

;:> kl
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89 providência a ser adotada. '·::rs"ún'r' ptesí±;ãc. de contas Retiflcadofà7¢bí:gQl1

90 apresentou relatório de ativ'dâdes; - Divergência nos saldos das %t:: do "i '"Áè,,:b ,

91 Receita, Despesas e Superávit - providência a ser adotada: Apresentar p? e contaYq,

92 Retificadora; C) 2013 - Divergência n" de empregados informados; Valores do Ba|ak%%m a

93 composição dos saldos; Espelho da DIPJ não preenchido; Demonstrativo fontes de recursos

94 não preenchido; Motivo informado para déficit não aceito - providência a ser adotada:

95 Refazer a prestação de contas complementando com as informações solicitadas; d) 2014 - n"

96 da assinatura digital divergente entre protocolo de entrega e carta de apresentação; Saldo do

97 Patrimônio Social negativo com indicativo de incapacidade de continuidade; Divergência em

98 saldos contábeis - providências a serem adotadas: Completar e esclarecer as informações da

99 prestação de contas; Informa a,. medicas lomzías, e ações realizadas, para reverter o
100 preocupante cenário de mitigaçZo pab;n)jni?l; e) 2015 - Não apresentou demonstrativo de

101 fontes de recursos em 2015. Caracterização de provável situação de insolvência - providência

102 a ser adotada: Retificar a prestação de contas do ano de 2015; f) 2016 - Pendências atinentes

103 a prestação de contas de exercícios anteriores. - providência a ser adotada: Apresentar

104 relatório e parecer da auditoria independente realizada pela Audicont; Preencher

105 demonstrativo de fontes de recursos angariados em 2016; Informar motivo de não ter

106 transmitido sua escrituração contábil via arquivo de escrituração contábil digital - ECO;

107 Apresentar escrituração contábil via arquivo de escrituração contábil digital - ECD;

108 Manifestação da entidade face aos recorrentes resultados deficitários; g) 2017 - prestação de

109 contas não realizada - providência a ser adotada: 3presentar prestação de contas. Quanto à

110 prestação de contas de 2012, " me'md nà·. qpresenta inconsistências e foi sugerida sua
C

111 aprovação. A prestação de corm de ZuiS tem prazo até 30/06/19 para envio. Fina|izandor ° \{

112 contador apresentou suas considerações: A FABAMED apresenta situação financeira instável;

113 Os débitos existentes são de natureza onerosa e de exigibilidade de Curto Prazo 1^ . '

114 (predominantemente tributos e contribuições previdenciárias); Tem histórico, credenciais e
<gÍz 115 credibilidade para alavancar a receita e gerar os recursos necessários para o equilíbrio

at l; 116 econômico/financeiro; Os contratos de prestação de serviços têm a receita pré-estabele:ida,

m 117 enquanto que o custo acompanha a variação de mercado, novas demandas legais e
'á S 118 sazonalidade do serviço, Necessita restabelecer a condição superavitária nos próximos '

119 meses. Diante das explanações feitas, Dr. josé Carlos Raimundo Brito afirmou sentir-se mai' l

, 2 __. ' 120 seguro sobre as decisões a tomar t ·j5 Conselheiros aprovaram as contas do exercício 2018. ,bj2\

l ua Dr. Osvaldo Ribeiro, 198, Empresarial Múr á"{kt3, sala 501, Ondina Sã ad AC P:4!0, 080
({EGN;? \ ::
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121 Dando sequência à reunião d Sr. José Saturnino Rodrigues passou a't¢@ C O q""àç9LZ:'

122 a) Indicação de novos conselheiros - O mesmo informou aos presentes gu ,. contatando
123 com algumas pessoas e que breverr ente submeterá essas indicações ao cons:iRg'rurador

124 com, vistas a atender parecer do Ministério público datado de 06/03/2018. Um desses

~'

125 indicados, Dr. Rubens Miranda, convldàde para compor o Conselho Fiscal da Fabamed, ficou

126 de dar resposta se aceitará ou não o convite. Dr. josé carlos Raimundo Brito informou que

127 consultou o Dr. Paulo André jesuíno dos Santos, médico graduado pela Escola Bahiana de

128 Medicina e Saúde pública. Residência em Cirurgia Geral no Hospital Ana Nery SUS/BA.

129 Membro Titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Especialista em Medicina Intensiva pela

130 Associação Brasileira de Medicina Intensiva. Mestre em Cirurgia pela Universidade Federal da

131 Bahia. Atua na área de Educação Médica desde 1989. Professor de Clinica Cirúrgica da Escola

132 Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP) de 1989 a 2013. Professor Assistente do

133 Departamento de Anestesia e Cirurgia da Faculdade de Medicina da Bahia/Universidade

134 Federal da Bahia desde 1992, Fundador e primeiro Coordenador do Curso de Medicina da

135 Universidade Salvador (UNIFACS), em 2012 Diretor da Escola de Ciências da Saúde da

136 Universidade Salvador (UNIFACS) desde 2013. O mesmo aceitou fazer parte do Conselho

137 Curador em substituição à Ora. Jaqueline Moraes Maia Oliveira, que não tem comparecido às

138 reuniões do referido Conselho 05/12/2013, data da sua última participação. Os Conselheiros

139 aprovaram essa substituição e o Dr. Paulo André jesuíno dos Santos foi formalmente

140 empossado. Com isso o Conselho Curador passa a ter a seguinte composição: Dr. josé

141 Cados Raimundo Brito - Presidente; Dr. josé s/quam da Rocha F/lho - Vice - Presidente; Dr.

142 Antonio Carlos de Sales Nery; Dr. César Augusto de Araújo Neto; Dl Gílson Soares Feitosa;
.~

143 Dm. He/o/sa Helena Fernandes Gonçalves da Costa; Dr. Jairo José de Farias Simões, Dr.

144 Jorge Eduardo de Schoucuir Jambeiro; Dr. Paulo André jesuíno dos Santos; Dr. Renê 1

145 Mariano de Almeida e Dr. Roque Salvador Andrade Silva. O Conselho Fiscal permanece com
.U

146 a seguinte composição: - Titulares: Dr. Otoni Mimundo Costa Filho e Dr. Bruno Bacelia'

147 Pedreina; $wWentes: Dr. Mauricio Batista Nunes; Dl. Antônio Eduardo de jesus junior. A 6>" '

: 148 Diretoria Executiva também permanece inalterada: Dr. josé Carlos Raimundo Brito

g2! á 149 Diretor Geral' Sr. José Saturnino Rodrigues - Diretor Superintendente; Dr. Otoni Raimundo

E" á,,, 150 Costa Filho - Diretor Técnico; b) Pleito de filantropia - Atualmente esse processo encontra-se ' - )
i9 l? 151 com o consultor Maur"cio D'as, prof'ssionalcom larga experiênc'a no ramo. Estamos juntando l

~
-" c' " 152 a documentação necessária e nos próximos dias encaminharemos as mesmas para que seja

l S', ' , l
l

Eá
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153 dado início ao processo pelo consultor. Com a conquista da fi|'ntNP:: " à %/±·,,.,

154 economia mensal de aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reaisj%p " itoria del'%

155 Sistema Único de Saúde - SUS no Contrato de Prestação de Serviços de Hem . ise do
156 Hospital Gera Roberto Santos - HGRS Trata se de contrato encerrado desde abril d:':à4,

157 porém o mesmo foi fruto de auditoria pelo SUS a qual imputa débito à Fabamed, relativo ao

158 ano de 2013, alegando o não fornecimento pela Fabamed na totalidade dos materiais de

159 consumo e insumos necessários a realização dos procedimentos contratados. Sustenta o

160 relatório de auditoria que a MBAMED não forneceu insumos tal qual se obrigou

161 contratualmente, utilizando agudes cue se encontravam no almoxarifado do HGRS, razão

162 pela qual imputa-lhe débito no montante de R$ 945.347,87 (novecentos e quarenta e cinco

163 mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos). Em sua defesa a Fabamed
.-~

164 justificou que antes da ceiebração desse contrato inexistia a obrigação no fornecimento dos

165 materiais, tendo em vista que o HGRS, pelo seu perfil e proposta, é "de porta aberta", ou

166 seja, atende a todos indistintamente que a ele se dirigem, previamente cadastrados ou

167 não. A mudança no regime jurídico de contratação não modificou o perfil do HGRS, de

168 modo que o serviço de nefrologia deveria continuar dando vazão à demanda que recebia,

167 independentemente da origem, natureza e classificação do paciente. Além disso, havia uma

170 demanda de atendimentos oriunda da emergência, que não havia sido prevista no contrato,

171 o que gerou um custo a mais. Visando crntcmar essa situação foi decidido em reunião com

172 participantes da Fabamecj, SESM c KGRS que visando minimizar esse prejuízo, o hospital

173 forneceria tais insumos. A despeitci de termos apresentado essa defesa, os auditores não a

174 acataram e nos convocaram para reunião na Superintendência de Atenção à Saúde - SAIS

\" 175 quando nos foi proposto possibilidade de parcelamento desse débito. Fizemos a proposição

176 de pagarmos em 120 parcelas, o que não foi aceito pela Superintendência da SAIS. Por conta

177 disso, em 20/05/2019, solicitamos que nosso pleito seja remetido à Procuradoria Geral do , .' .
A ,' ·..". -·

r L

178 Estado - PGE para possível deliberação sobre as parcelas e também sobre o valor do cálculo ' '". ' '

179 da referida divida. d) Ações Trabalhistas - Atualmente temos 02 ações trabalhistas uma>--"'"

:5 180 aguardando execução no valor de R$ 7.511,76 (sete mil, quinhentos e onze reais e setenta e
:rBi: 181 seis centavos), conforme cá cub feito por ca cu ista da Assessor'a Juríd ca da Fabamed e a

182 outra ag:ar!ando penhora du ter:enc·. ej A¶'2r2ção do Endereço da SEDE - Essa mudança é

'í' T= 183 necessána visto que a FabamM mrordra-sè sediada na Rua Dr. Osvaldo Ribeiro, ,
' \184 198, Empresarial Mará Vista, saia 501- Ondina, Salvador/BA, CEP: 40.170-080, não re't"d°

,y
2
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185 mais nenhuma atividade de mesma :,í. e,·=·'C.;ú anterior. E"È,:"d'nç l- Sgd/?E. foi

186 ratificada pelo Conselho Curad+. q C:!ação das Miais: Unidade de'h% ndim"è%, de

187 São Caetano e Centro de Saúde Maria Conceição Santiago lmbassahy - Es npps 'eaiizancio
188 ações com v stas a regu arizar as at v'dades nas mesmas pèrante os órgãos de f|sc:|}&ão dos

%w

189 entes governamentais, a exemplo das Secretarias de Fazenda M unicipal e Estadual, Vigilância

190 Sanitária e SUCOM. a Unidade de Pronto Atendimento de São Caetano está situada na Rua

191 Ana Mariani Bittencourt, s/n, São Caetano, Salvador/BA CEP: 40.391-320 e o Centro de Saúde

192 Maria Conceição Santiago lmbassahy, está localizado na Rua Marquês de Maricá, sIn Pau

193 Miúdo, salvador/BA CEP: 40.310-000. Os conselheiros autorizaram a criação dessas filiais,

194 bem como a criação de CNPJ para cada uma delas. g) Autorização para a venda do Terreno

195 - Dr. josé Carlos Raimundo Brito propôs aos membros do Conselho Curador a venda do

196 terreno da Fabamed, situado nn L?teàme,1t(. jatdim Encantamento, nQ 10, quadra 20, Rua J,

197 atual Curva do Vinícius, subdis!ticc Ce rtapuã, Salvador/BA, inscrito no Censo Imobiliário

198 Municipal sob o n? 17.703-2, com a finalidade de aquisição de outro patrimônio em área

199 onde possamos instalar a sede da Fabamed, O local onde situa-se o terreno é uma área

200 residencial e muito afastada do centro da cidade, totalmente inadequada para a construção

201 da Sede da Fabamed. Esse terreno, além de não gerar receita, ainda nos dá despesas com

202 IPTU e vigilância, no montante anual de aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

203 Além disso, por funcionarmos em sala alugada, temos despesa com aluguel da ordem de R$

204 27.180,00 (vinte e sete mil, cento e oitenta reais) por ano. Diante do que foi exposto, e com

205 o compromisso de aquisição de novo patrimônio para instalação da sede, os Conselheiros,

206 por unanimidade, aprovaram a venda do terreno. h) Autorização para antecipação de

\%" 207 recebíveis referente a 01 mês :X Cb-jZ: cjpúmto/crédito rotativo - Sr. josé Saturnino

208 Rodrigues propôs que o COnça·!:·p 3r.p.dvcsse e an'ecipação de recebíveis equivalente a 01

" (

209 mês de cada contrato, o que dó em tomo de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
, .:J '

210 reais). Afirmou que não se trata de empréstimo e sim de antecipação a ser feita pelo banco ':" ' i'? j
. e d

211 para fazer frente às despesas de cada contrato, que será repassado automaticamente para o ' y-"'"

<g& ?12 mesmo quando do pagamento da nota fiscal do serviço prestado. Daremos ao fundo garantia

'213 do Contrato de Gestão do Centro de Saúde Maria Conceição Santiago lmbassahy, COm isso, o '"'
á! 14 m·smo nos r·p·ssará R$ 1000.000,00 (um mihão d· rea's)que uti'zaremos para pagaras \,

"Eão 15 folhas de pessoal e honorários médicos de todos os contratos.

16 l) SItuação do Empréstimo contraído Junto à credmed - O Conselho Curador deliberou que
LU Uh Uj

O aí ' '.
E ' _ zé
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217 tratará desse assunto em reunião especifica, que ocorrerá imedi'u?c:ente ' l $SPrEente

218 reunião. Nada mais a acrescentar, foi encerrada a presente sessã'/'%,'C

219 páginas e 221(duzentas e vinte e uma) linhas, tendo eu, Edileni Xa fO,,s Sant q

220 _&l,! _ . Qúê a secMariêi, lavrado a presente ata, cíúyai por

221 mim e por todos os presentes, m$;:M:jC.

.·Wr

Conselho Curador:

Dr. Antônio Carlos de Sales Nery

Dr. Cesar Augusto de Araújo Neto

Dr. Gílson Soa res Feitosa

Ora. Heloísa Helena Fernandes G. da Costa

Dr. jairo José de Farias Simões

Dr. jorge Eduardo de Schoucair jambem

Dr, josé Carlos Raimundo Brito

Dr.josé Siquara da Rocha Fíihu

Dr. Renê Mariano de Almeida

Dr. Roque Salvador Andrade Silva
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Convidados Especiais

Dr, Antônio Eduardo dejesusjunior

Dr. Mauricio Batista Nunes

Dr. Otoni Raimundo Costa Filho

Dr. Paulo André Jesuíno dos Santos

".F-Jl - 'J"

'" '¢j"j i)'")) '

l

Demais convidados //
F'

ph

Sr. Adelir Detofol

Sr, josé Saturnino Rodrigues "" '; Ly ":-

Sra. Maria Helena Rodrigues Fernandes E' mt4 :
Ú

!,
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" "' GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA .

" SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB .í ,,,.,. SUPERINT. DE GESTÃO DOS SISTEMAS E REGULAÇÃO DA ATENÇÃO A SAUDE

S" DIRETORIA DE CONTROLE DAS AçÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

C

Atesto para os devidos fins, que a FABAMED - FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E

EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE, inscrita no CNPJ sob o n" 05.413531/0001-20, com

sede na Rua Dr. Oswaldo Ribeiro, 198 - Ondina, Salvador, Estado da Bahia, realiW desde 28

de maio de 2015 até a presente d&ta, prestação de serviços assistenciais no âmbito do

Sistema Único de Saúde - SUS. pela integração à rede regionalizada e hierarquizada do

Sistema na forma do Plano Operativo (PO), através da Gestão, Administração e

Operacionalização dos Serviços Assistenciais Hospital Santa Rita, localizado na Rua São

João. sin, CEP: 47.100-000. município de Barra/BA sob Contrato n" 01/2015; Termos .

Aditivos ao Contrato 01/2015: n° l', 2', 3° e 4" e Termo de Adesão n" 59/2018 ao

Credenciamento n" 002/2017, . cumprindo metas qualitativas e quantitativas dos

seguintes serviços:

· Atendimentos ambulatoriais, de média complexidade;

· Internações hospitalares, em regime de urgência e emergência, 24 horas diárias, 07 dias da semana,

essas compostas de 42 leitos distribuídos em Clínica Médica e Clinica Cirúrgica.
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CERTêDÃO DE RCA N° 00028/2021

Certifico que o afesladcí anexo refere-se ao RCA de n° 091/19. datado de 29/04/2019;

resguardando-nos de qualquer ato qu(3 venha a ser apurado que desabone ou comprove a falsidade

do referido atmrtado regktrado neste Conselho em nome da empresa FUNDAÇÃO ABM DE

PESQUISA E EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE - FABAMED, CNPJ 05.413.531/0001-20, situada

n8 R BAEPENDI, N° 162 - Ondíné - Salvador - BA - CEP: 40170070, cadastrada nesta Autarquia

Federa! sob o n° 02175, tendo como Responsáve|(is) Tócnico(s) ols) ADMIN1STRADOR(A) MARIA

HELENA RODRIGUES FERNANDES - CRA-BA N° 05389 e o(a) ADM1NlSTRADOR(Al JOSÉ

SATURNINO RODRIGUES - CRA-BA N' 09140. Salvador, aos 12 de janeiro de 2021 (12/01/2021).

VISTO:

Adm. Sandra Cimé Aspen Portd&
Gerente Executiva
CRA-BA n° 1.504

Adm. Gérson da Silva Dies
Chefe do Setor de Fiscalização e Registro

CRA-BA n° 5.018

Esta certidão tem validade de 6 (seis) meses.
Válido até: 12/07/2021

A au!entiadade do documeMo pode ser coMenda no site http://cra-

bajrnptanta.net.br/'mrvicosOn|in8, informando ci número de controle'

mmm-be3945bcm&14641421m64ed
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DIÁRIChzt ?FICIAL
Mlvador, Bahia-Sexw-Feira

14 de Setendxo de 2018
Ano - CIII - N" 22.500

SECRETARIA DA SAUDÊ DO ESTADO DA BAHIA-SESAB
SUPER\NTENDENCIA DE GESTÃO DOS SISTEMAS DE R GULAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE - SUREGS

RESUMO DO TERMO DE ADESÃO Nq 59/2018

Processo Nq. 0300180459565. Credenciante: G verno DO ESTADO DA BAHIA através da

secretaria da SAÚDE DO ESTADO DA BAHI - SESAB. Credenciado: HOSPITAL SANTA
R1TA/FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENSÃ NA ÁREA DA SAÚDE-FABAMED, CNPJ nQ.
05,413,531/0004-72. objeto: Credenciamento de pr stadores de serviços de saúde de direito pubhco

Ou privado para prestação de serviços ambulatorial e hospitalares de Média e Alta Complexidade

para composição da rede regionalizada e hierar izada do Sistema Único de Saúde - SUS na

macrorregião Oeste do Estado da Bahia. a Co issão de Credenciamento da SUREGS, em

conformidade com a Lei Estadual rÁ 9.433/2005. Ins rução Normativa n" 002/2017 e Portãria n' 232,

ambas publicadas no DOE de 07/09/2018. Regula ento específico e disposições dQ instrumento

Convocatório nQ 002/2017 e respectivos anexos. Regime de execução: Empreitada por preço

unitário. Forma de pagamento: Pré e Pós-produç o. UG 3.19.601.0006. Projeto Atividade 2875,

Fonte Recurso: 130 e/ou 281. Elemento 3.3.90.39. igência a partir da data da assinatura. Salvador,

13 de setembro de 2018.
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RESUNO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 002/202'0
Procâ$s0 08z1n6.2020.000!5n&33 Contratants O Estado da Bahia. alravos da SecMarc de justiça, D¶rel|os Humanos e
MsenvoMmento soual - SJDHDS. Contratada" BANCO DO BRA8L SIA., CNPJ n". 00,000 00010001-91. obmo: promgação do
prazo do Contrsto n' 00212020. cujo objeAo consiste na presWção do serv(ço bancário para pagamento de auxílio financoiro em
favor de lndtviduos 1MêctMOS com o novo coronavÍKU6, que acoiwn ser ho6pedados nos Centros de Acolhimento e
Acompanmm0nto çfínico do Estado eta Bahia. Prazo: M(qualro) meses, tendo como termo mícial o dia 01102f2021 e termo final
em 31105/2021. Valor TOW EMlrmdo do Contrato: RS 30,000,00 (tnnta mil reais). Base Legal' art, 140, 11 da Lei Estadual n°

9.433d)5
, , , , ... .

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

·Ç BiZ " ; 1_ ' .' ;·-'j';i ' 5±:' :J -J i; .U' F'j -'

RESUMO DE AUTORIZAÇAO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (APS)

APS MODALIDADE FORNECEDOR OBJETO VALOR ASSINATURA
(RS)

27 .004 c'(j001 mxçµoMdàc Empresa GAhca i. CERTIF1CADO RS »m/2021

t202¶ da Bahia · EGBA DIGITAL, e - CNPJ A3, 1.024,90
ICP BRASIL . AC RFB
2 CERTIFICADO

OtGITAL,, e - CPF, TIPO

A3, lCP- BRASIL

3. CERTIFICADO

DIGITAL, e - CNPJ AL

GP-BRASIL-AC RFB

"Ei:..,,

SECRETARIA DA SAÚDE

L

." w"7S'E4i'C5SÔZ79"
GABINETE DO SECRETÁFUO - GASEC PROCESSO N°- 019.5149 2020.0121130-86. TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO

QUANTITATIVA N°. 0081202¶ AO CONTRATO N" 014/2016. CONTRATANTE: ESTADO DA BAHIA, atrâvé8 da SECRETARIA DA
SAÚDE DO ESTADO [JÁ BAHIA-SEAWFESBA. CNPJ N", 05.816,630/0001-52- CONTRATADO' CS CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTIJA CNPJ N", 33.833 880/0001-36 OBJETO. Fica acrescido 01 (hum) Posto de Recepção Ill, 44 hs com
20% de insalubNlade, Diurno p&m o Cemitério Quinta de Lázaros - CELAL no valor total de RS 23.241,81 proporãonal até o final da

vgência do comato em 31K)712021, oomspondendo a, aproximadamMe, 0,09% do valor mensal do contrato. PREÇO: O valor
mensal pam áe RS 4.104.608,05 (quaho milhões, cento e quan mil, $êi$C2çltO8 e oito neats e cinco centavos) pam RS 4.108.147,88
(quatrc milhões, cento e om rNL cento e quarsnla e sete reais e oitenta e oito c»ntavos) DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA: UG: 003-DG,
PIA: 2UL E.D,: 33.90.37 0 FO¢NR 130; DATA DA ASSINATURA: 2710112021 Df, Fábio Vi|&KBoas Ptnto- Secretártc Estadual da
S0JG€

±-mi.4 i'm#5y)27g'Á
- .. " · 3m C=:4##55Quf"n -
GABINETE DO SECRETÁRIO - GASEC
RESUMO DO 2" TERMOADITNO DE VALOR AO CONTRATO N" 0201'2019
Processo: 019J2684.2020.0090572-16 CONTRATANTE GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA através da Secretam da Saúde do
Emeio da BahW. CONTRATADO: realiza CONSTRUÇÕES LTDA OBJETO AçlètivQ de Valor de RS 246 665,10(duzentôs e
quutmíe e sets mu sehsoentos e e anco reais e dez cenbvo$) O v&lor do contrato passa ser RS 2 771 549.05(CjOtS
seteemos e setonto 0 um M, quinhentos e quamnta e nove reais e anco centavos). Assinatuca 26A)1/202f.

' . ?. : = X Z': -
X-"·'j :F:.' '%'"

SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DOS SiSTEMAS DE REGULAçÃO DA ATENçÃO A SAÚDE - SUREGS
REStj:.:Cj DA PUBLICAÇÃO DA DISPENSA EMERGENCIAL - CONTRATO N" 006/2021 PROCESSO- 019-8841 202Q,0144495-22
CONTRATANTE %vemo do EStMO de Bahia, através da Secretam da &üde do ESMO da Bahia - SESAB. CONTRATADO
KOSP'TAl SANTA RITA/FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE-FABAMED, CNPJ n'
05 413 53' '0004-72 OBjETO: estabelecer relação entre as PMtêS para a çwestação de serwço8 de saúde que chspunMrn de LUOS de
UnWeds ue Terapa lntensrva (UTI) e Lehos de Cllmcos, wsando atendimento aos wuUos do Sistema Único de S&Úde - SUS, visando
o en#entarmnio de emergênaa de saúde pública de mportànàa inlemaáonal çbcxxrenb do coronavlrus responsâvol pejo surto de
201 3Dm à ampliação ao níirmm de ponm de atenção exdu$Nos para atendmento a msos sus,peltto5 ou conhrmados de COVIl) 19,
na forma Jij Pkno OpemtNo - SUS VALOR MENSAL ESTIMADO' RS RS 452,571.00 (qwlrocentos e dmuenta e dois md e
quinmms e 5êtêMB e um ceàis). VALOR TOTAL ESTMADO RS 2 715 426,00 (dois milhões e setecentos e guenze mu e qualrocento3
e vinte e sss rears} PA- 10 305 313 5370 l 10 305 313,5366 F- 100 l 130 I 281 l 286 l &86- ED-3 3.90.39. UG: 3 19.601,0006

hrro: àiaric|s.eç'hA ha onv hr/hrmll nnrm it k+_
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BRASIL

(KTTPS:I/GOV.BR)
Au=|t$|uUAL)E (n'^otjl^LL»|B|L|U^Utjm

ALTO CONTRASTE

(I)

Buscar no Portal Q

Perguntas Frequentes
Consultas (/pages/consultas.jsp)

Contato (http:/ldatasus.saude.gov.br/sistemas-+ap|icativo5/sUmne-tecnico/çapacitacao-sewice-desk)

C
Bem vindo ao nosso novo site! Para acessar as funcionahdades que ainda não foram

im plementa d a s, favor clicar aqui. (http://cnes2.datasus.gov.br)

PÁGINA tNíClAL (l) " CONSULTAS (../../CONSULTASJSP) > FICHA ESTABELECIMENTO

Dados Estabelecimento

V~
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

"

C

A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS, com CNPJ n°. 13.927,801/0005-7

situada na Rua da Grécia, n° 03, Ed. Caramuru, Comércio, SalvadodBahia, atesta para F

devidos fins que a FABAMED - FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENSÃO N

ÁREA DA SAÚDE, inscrita no CNPJ sob o n° 05.413.531/0001-20, com sede na R

Bacpendi,162, Ondina, Salvador, Estado da Bahi& atua desde 26 de setembro de 2018 até

presente dat& através do Contrato n° 067/2018, no Gerenciamento Complementar com

Poder Público Municipal Elã Unidade de Saúde Maria Conceição Santiago Imbassal

estabelecimento de saúde que presta atendimento emergencial em: Clínica Médica, Pediátric.

Ortopedia em regime de 24 horas diárias, 07 dias da semana, e atendimento ambulatorial

especialidades e Procedimentos Odontológioos em regime de plantão de 12 horas diárias, 07 d

da sanan& bem como ambulatório de especialidades em Clínica Médica, Pdiátri

Ginecológica e Odontológic& an regime de 20 horas semanais, de segunda a sexta-fel

cumprindo metas qualitativas e quantitativas de atendimentos ambulatoriais e de urgêncií

emergência.

A Unidade de Sgúde Maria Conceição Santiago hnbassahy dispõe de 21 leitos de observaç

assim distribuídos em 06 leitos adulto masculino, 06 leitos adulto faninino, 06 leitos de pediaf

e 03 leitos de sala vermelha.
))' '=::°"

-,

Íb g È : í Leonardo Silva Prates ,\ .
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CONSELHO REGIOMM DEADM1Nl$TRAçÃO
DA BAHIA ·CRAI8A.
O pmente ATESTADOt DECLARAÇÃO
é parle|nteg'ante da CeWdào.

N· J3(o& ,ae A&£!gj^La_.
expechck rw(e$teCnnsej'?,
salvadot,' .JO l |j _&!L

Adm. Gers ilva Dias
Chefe 5étor d I! "q e Regi$m ._

CRA 8

Ci

©
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CERTIDÃO DE RCA N° 00029/2021

Certificc que o atestado anexo refere-se ao RCA de N 156/19, datado de 12/09/2019;

resguaroando-nos de quatquer ato que venha a ser apurado que desabone ou comprove a falsidade

do re"ehdo ateeta& regMtrado neste Conmlho em nome da empresa FUNDAÇÃO ABM DE

PESQUIM E EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE - FABAMED, CNPJ 05.413,531/0001-20, situada

na R BAEPENDI, N" 162 - Ondina - Salvador - BA - CEP: 40170070, cadaslrada nesta Autawquia

Fe(j¢rai sob o n° 02175, tendo como Responsável(is) Técnicols) 0($) ADMIN1STRADOR(A) MARLA

HEGNA RODRIGUES FERNANDES - CRA-BA N" 05389 e o(à) ADM1NISTRADOR(A) JOSÉ

SATURNINO RODRIGUES - CRA-BA N" 09140. Salvador, aos 12 de janeiro de 2021 C12/01/2021).

'/1ST:j-

Adm. Sandra Cimé Áspera Poiiek
Gerente Executiva
CRA-BA n° 1.504

Adm. Genson da Slh'a Dias
Chefe do Setor de Fiscalização e Registro

CRA-BA n° 5.018

Esta certidão tem validade de 6 (seis) meses.
Válido até: 12/07/2021

€ Eli
"'·. auten(jcidade do documento pcEe se" ccmfenda no sire iíttpWcra-

G)amplmtaj?8l.br.°sHvi=OnKne, informando o númerc de controle

3d623e34-3c6a492H7m^m51~bc,
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SAANDÂjÇ} &AR&ALM COSTA

ÕWçFtW do g FaWmÔnH-3LP

RETIFICAÇÂD DO RESUkl¢í DO TSRNO DE APÕST1LAN1ENTO

N" 1661202¶

CNPJ ¶3 5i65 6THON1·?7
Çµ94 DA A$SjNUURA GE 'tjl'702?

4ESP3NSK'JEL LESAL Wtçmúo~» MWWre 4(v#

Whmãor

MC1Q MKR11NS MEND€$ FILHO
tO

RESUMO DO r TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N" 381/2UZ0

?U&jCAÇÀ0 06 A W DG FEVERCIRO PE 2C?' · QÔhd ? ¶16 PAC ii

CONTRATO In" 07 mm,
¢(jNTRAT&OK LEME YECNOL0ãáA E tNFORYKT1CA LTÜA

SNDE SE LÊ

PAQCESSO N" '12UQ'?I723

[BD CIjNTRATO: Aeq'dam ,13l om p'«""'gu t' Elk weme4a $e'è'cr^ "O Ct"t"ç ce

ürçQRC4 Maná CàmmCàa bm3bN$à9'y 1W¶ q Gntp4no. por me6f'b
com 1Mcis em CIMR,'2071 a tbrmno mm 07108/20?¶ MttMn«0Mü q mtrsàl

M 1 m 0.70196 Nm mdkào fc%¢xmos0 momj m díàzeMm t aatM3 um tcms e nrwmúb

cwirWoN e dÓLVT do RS 11.509 69¶,76 {on:íp quirkenIm u mil

ruvma * um m4'6 v sut¢n10 0
DCJTAÜÔ CCWEXüR1A: Projml0 Mimmt lO-l 2?.à007.26j®O: tO.j02 001U4,MD0 ENmrma dv

90 Fgm0 Mumus 0.¶ 02, QA QY, u 14 e Cf 9¶,
CTjNTRÁX^ F~AÇÀO Olé PESQUISA E EKTWSÃD NA ÁREA SAUÒE k FA8AMEEJJ.

cnpj; 05 4¶3 511 moi·?0

ijm Cia ASSkNUINA. 090?/207!

ae$p3nsavel legal joa emu K#wnjm0 Bmo

1| #é'¢Vr-€2Wa5 de 7CJ2¶

C

DECO MARTINS MENDE$ F?UH0

RETIHCAÇÂO DO RESUMO DO 2" TERMO ADITNC AIÓ CONTRATO N"

29612020
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ir 693j2020
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RESUMO DO 1" TERMO '"EX omcto" AO CONTRATO te 45112020
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Saúde co Estado da Bahia

E .- Superintendência de Aten;âo mtegrai à Saúde
Dirétoria de Gestão da Rede Próprià
Diretoria da Rede Próprià sob Gestão Indireta

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

C

Atestamos para os devidos fins, que a FABAMED - FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E
EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE. inscrita no CNPJ sob o n' 05.413 531/0001-20, com sede
na Rua Baependi, 162 - Ondina. Salvador. Estado da Bahia, realiza. desde 24 de agosto de
2018 até a presente data, Operacionalização da Gestão e Execução das Ações e Serviços
de Saúde da Unidade de Pronto Atendimento - UPA de São Caetano, estabelecimento de
saúde Porte l, que presta atendimento em Clinica Médica e Pediátrica, em regime de 24 horas
diárias. 07 (sete) dias da semana, cumprindo metas qualitativas e quantitativas de
atendimentos ambulatoriais e de urgência e emergência,

A UPA de São Caetano dispõe de 12 leitos de Qb$ervação, assim distribuídos:
â)ç'bservaçâo Feminina, 03 leitos
b)Observação Masculina: 03 leitos
c) Observação Pediátrica: 03 ieitos
d)Atendimento ao Paciente Critico: 02 leitos
eHsokmento: 01 leito

Salvador, 26 de agosto de 2019.
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CERTIDÃO DE RCA N" 0003012021

Certihco que o atestado anexo refere-se ao RCA de n° 042120, datado de 22/07/2020;

resguardando-nos de qualquer ato que venha a ser apurado qu8 desabone ou comprove a falsidade

dc referido atestado registrado neste Conselho em nome da empresa FUNDAÇÃO ABM DE

PESQUISA E EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE . FABAMED, CNPJ 05.413.531/0001-20, situada

na R BAEPENDI, N" 162 - Ondina - Sdvador - BA - CEP: 40170070, cadastrada nesta Autarquia

Federal sob o n° 02175, tendo como Responsávd(is) Técnico(s) o(s) ADM1NISTRADOR(A) mar1a

HELENA RODRIGUES FERNANDES - CRA-BA N" 05389 e o(a) ADMINISTRADOR(A) JOSÉ

SATURNINO RODRIGUES - CRA-BA N° 09140. SaNador, aos 12 de janeiro de 2021 (12/01/2021).

VISTO:

Adm. Sandra Ch'ne Áspera Portek
Gerente Executiva
CRA-BA n" 1.504

Adm. Gerson da SUva Diãs
Chefe do Setor de Fiscalização e Règtstro

CRA-BA n" 5.018

Esta certidão tem validade de 6 (seis) meses.
Válido até: 12/07/2021
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.,"Õ ,, GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

,, ·-·I ' Secretaria da Saúde do Estado da Bahia
"l'- &, Superintendência de Atenção Integral à Saúde
Zà'---u-' Diretoria Geral de Gestão das Unidades Próprias

Diretoria de Apoio Operacional às Umdades Próprias

.. L'. .j .l

- DECLARAÇÃO DE GESTÃO

4
i

Declaramos para os devidos fins, que a FABAMED - FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E
EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE, inscrita nÓ CNPJ sob o n° 05.413.531/0001-20, com sede
na Rua Baependi, 162 - Ondina, Salvador, Estado da Bahia, realiza, desde 05 de maio de 2020
até a presente data, através do Contrato Emergencial n° 107/2020, a Gestão,
Operacionalização da Gestão e Execução da6 Ações e Serviços de Saúde que estão
sendo prestados no Hospital Santa Clara. Unidade Hospitalar que conta com 59 Leitos, sendo
50 de Enfermaria e 09 de UTI, na especiahdade COVID-19,

:
4J

, P

Salvador, 12 de maio de 2020,
e

t''"i: ll'( Cu.« ( LlL ' É L:' iàYt"jÇ\ (( ,

Viviane Chicoure Hip lito Rodrigues
Diretora de Apoio Operacional às Unidadès PróMa - DAOUPIDGGUP/SAIS
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Saúde do Estado da Bahia

I:, T.. ., Superintendènaa de Atenção lntegrai à Saúde
== Diretona Geral de Gestão das Unidades Próprias

Diretona de Apoio Operacional às Unidades Próprias

i
DECLARAÇÃO DE GESTÃO

Declaramos para os devidos fins, que a FABAMED - FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E
EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE, inscrita no CNPJ sob o n° 05.413.531/0001-20, com sede

na Rua Baependi, 162 - Ondina, Salvador, Estado da Bahia, realiza, desde 05 de maio de 2020
até a presente data. através do Contrato Emergencial n° 1 1 1/2020, a Gestão,
Operacionalização da Gestão e Execução das Ações e Serviços de Saúde que estão
sendo prestados no Hospital Riverside, Unidade Hospitalar que conta com 120 Leitos de
Enfermaria, na especialidade COVID-19
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SalÜador, 12 de maio de 2020

1!uµo-~ÇgujLcLL'& ti Rcú&èuD
Viviane Chicourel Hip lito Rodrigues .

Diretora de Apoio Operacional às Unidades Próp,ria - DAOUP/DGGUP/SAIS
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ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

SECRETARIA DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

C

, Atesto para os devidos fins, que a FABAMED - FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E

EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE, inscrita no CNPJ sob n2 05.413.531/0001-20, com sede

na Rua Baependi, 162 - Ondina, Salvador, Estado da Bahia, realiza, desde 31 de

dezembro de 2019 até a presente data, prestação de serviços assistenciais no âmbito

do Sistema Único de Saúde - SUS, pela integração à rede regionalizada e hierarquizada

do Sistema na forma do Plano Operativo {poj, através da Gestão, Administração e

Operacionalização dos Serviços Assistenciais Hospital Municipal de SImões Filho,

localizado na Avenida Washington Luis, S/N, Estrada de Candeias, no Município de

Simões Filho/BA sob o Contrato 0189/2019-PMSF. Cumprindo metas qualitativas e

quantitativas dos seguintes servips:

· Internações Hospitalares em regime de urgência e emergência 24h diárias, 07
dias por semana, essas compostas de 63 leitos de internamento, 11 leitos de

observação adulto, 02 leitos de sala vermelha, 06 de observação de pediatria

incluindo 01 leitos de parada, distribuídos em Clinica Médica, Clinica Cirúrgica,

Ortopedia, Obstetrícia e pediatria.
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Secretária de Saúde do Município de Simões Filho . li
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Av, Washington Luiz, Sn - Esb'Ma cie C.andeias - Simões Filho
Cep: 43 7L'O-OOO

Tel PABX (71) 32958500
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CERTIDÃO DE RCA N° 01009/2020

Certifico que o atestado anexo refere-se ao RCA de n° 078, datado de 11/12/2020,

resguardando-nos de qualquer ato que venha a ser apurado que desabone ou cornprove a falsidade

cjo referido atestado registrado neste Conselho em nome da empresa FUNDAÇÃO ABM DE

PESQUISA E EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE - FABAMED, CNPJ 05.413.531/0001-20, situada

na R BAEPENDI, N° 162 - Ondina - - Bahia - CEP: 40170070. cadastrada nesta Autarquia Federal

sob o n° 02175, tendo como Responsável(is) Técnico(s) O(S) ADMINISTRADORA MARIA HELENA

RODRIGUES FERNANDES - CRA-BA N° 05389 e do(a) ADMINISTRADOR JOSÉ SATURNINO

RODRIGUES - CRA-BA N' 09140. Salvador, aos 11 de dezembro de 2020 (11/1 2/2020)-
~

V1STCt

-À ·
l

Adm, Sandra CIma Áspcf8 Portela
Gerente Exocutiva
CRA-BA :-,° 1.504

Adm. Gemon da Silva Dias
Chefe do Setor de Fiscalização e Régistro

CRA-BA n' 5 018

Esta certidão tem validade de 6 (seis) meses.
Válido até: 11/06/2021
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A autentíadMe do documento set coManda no site http.//crà-

ba.impMta net br/servicmOrdine, infomãndo o numero de Controlè

885Be99d*3064c7b-8@f0-58mm5c86c3
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EXTRATO (CONTRATO N' 0180/201¶

PREFE!"URA t«UN|CiPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ i3927.827 0001 - 97
EXTRATO DE CONTRATO

t" l Processo n' 4207,'2019 Contrato n° Oi89/2019-PMSF Chamamento Publico n' 001/2019 Corwatedc

, FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENSÃO NA ÁREA DE SAÚDE - FABAMED CNPJNF n' 05.413.531/'0001-20 objeto: o pmente CONTRATO tem por objeto estabelecer o compromisso entre as part8

çjàfà O gerenciamento, a operaciondizaçào e a execução das ações e serviços de saúde, no Hospital Muntcipe
de Simões Filho, em regime de 24 (vinte e quatro) hMàs/dia Valor Global: R$ 42.720.000,00 (quarenla e! doí:
milhões e setecentos e vinte mil raals).Vigêncta: 24 (vinte e quatro) mems Data da Assinatwà 27 i2.20\!

I Dotação Orçamentária:
l UNIDACJE GESTORA AÇÃO ELEMENTO DESPESA FONTE

Í 12üi 2022 33.5039.00 0114 e 6102
! Simões Filho-Ba.

;y_" ——- .-

q

C l EXTRATO (TERMO ADITIVO DE PRORROQAÇÂO DE PRAZO DO CONTRATO N" OO3Ot2MB)

l

l FAEFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

, . Cnpj: i3.927.827/0001-97
: EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATML
F

' · Processo 12853/20i 9 TERCEIRO ADITAMENTO ao Contrato n'. 0030/18-PMSF Pregão Presenciai. 009i20n
i Contratado: COOPERATIVA DE TRABALHO KAS ATIVIDADES DAS AREAS DE SAUDE PROMÓÇAO DI
; DESENVOLVIMENTO humano - coonectar cnpj: 04.615.440/0001-04 objeto: Prorrogado por mâis q!

; (seis) meses período: 30.12.2019 a 30.06.2020 Valor: R$ 10.494.000,00 (dez milhões quatrocmios e noventa .

quatro mi! reais) Data da assinatura 27J2.2019 Dotação Orçamentária:
' UNiDADE PF!ôjETOATIVlDADE ELEMENTO FONTE

R'j1 2021 33.90.34.00 EK3.90;39 0114-61Õ2

, "2?' 2024 33.90.34.00/33.90;39 0114-6102'2õ1 2025 33.9034.00/33.90;39 0114-6102
"2ci 2022 33.90.34.00/33.90;39 0114-6102
Smões FilhO - BA
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' Ana nery l

Salvador, 02 de janeiro de 2015

Declaramos para os devidos fins, que o Administrador josé Saturnino
Rodrigues, CRA 9.140, inscnto no CPF sob o N"286.338.307-87, foi Diretor no
Hospital Ana Nery no período de 16 de outubro de 2012 a 02 de janeiro de
2015, nomeado no cargo da SESAB - Coordenador Ill, sendo responsável
oelas seguintes atividades:

C

O Gestão Administrativa
Gestão de Pessoas
Gestão de Suprimentos

0 Controles estatísticos: resultados de clientes e contratos

(j Hospital possui 247 Leitos, distribuídos da seguinte forma:

07 leitos de Uti Geral, 09 leitos de UT1 de Pós Cirurgia Cardíaca, 08 leitos de
Uniciade Coronariana, 07 leitos de UTI Pediátrica Cardiológica e 09 leitos ae
Unidade Intermediária, referenciada em cardiologia. Os demais 193 leitos de
enfMmaria são distribuídos entre as especialidades de cardiologia, nefrdoç'â
vascular, clinica médica e cirurgia geral.

Referência em:

Cirurgias Cardíacas:

Cirurgia Vascular;

Transplante Renal, Cardíaco e Pu!morar;

Serviços de Hemodiálise/Terapia Renal Substitutiva, com 29 rnáquinas
'mcionando em C3 turnos.

Serviços de Medicina Nuclear, Hemodinâmica com 02 salas, Ressonância
Nuclear Magnética e Tomografia 128 cana!MaUEKo\Ks ® -.
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CERTIDÃO DE RCA N° 00044/2021

Certifico que o atestaú,'. anexo refere-se ao RCA de n° 087/18, datado de 20/07/2018:
resguardando-nos de qualquer ato que venha a ser apurado que desabone ou comprove a
falsidade do refeíido atestado registrado neste Conselho em nome do(a)
ADM|N|STRADoR(a) JOSÉ SATURNINO RODRIGUES, CPF N°: 286.338.307-87,

domiciliado(a) na R TEN FERNANDO TUY, N° 56A - AP 1203 - Pituba - Salvador - BA -
CEP: 41830498 cadastiajo(a) nesta Autarquia Federal sob o CRA-BA n° 0914U Salvador.
aos 01 de fevereiro cIe .':: " (01/02/2021).

C
:-' ":1à certidão tem validade de 6 (seis) meses.

Válido até: 01/08/2021

')
a auteMctdade do documento pode ser conferida no site http:hcra-

ba.mplanta meLbr/servicosOnhne, bnformando d númeno conti".Ae:

22390542s2f3-47d7-bfb1-e499a456am
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Santa Casa de Müerícórdia dá ija/iia

'àEk_'j?í ,,'"M?)_
Rua da Mis¢rícórdia n' O6, jprimeiro andar {Praça dá Sé CONSELHO Rà|ONAL DE ADMINISTRAÇÁQ

DA BAHIA ·CRA1BA.
c.g.c 15.153.745looo2-49 O presem ATESTADO l LfCLARAÇÁO '\

e paAê megante cia Cé'b¢à-j, \ , \,

Salvador. O6 c{3 junho dê 2oq9 n" jí1 ,d2 ,",",% /1À;J.¢±?
W èxpèd:dQ poi esie CcmselM.

Salvador, _~L:'_l ca_l 1'-"i:i ..

Adm. Gérson a Dias
N

!A!T!EsTkDo ÍNe(e Sew dv hsc " eRegistro
CP4-9AM"5

W'

Atesto jpara os ~5Ji'n' qü'r !jOS¶É smruRNINo qqD!DmguEs, cyf n° 286.338.307-

87, CIRA n' 914O, exerceu ajjtnçiiq & Diretor Mmínistratívo financeiro no Kospita(Santa

tiza6d (Santa Casa & Misericórdia), no yeríodo de o1/04/1996 a 1sloshoo9 sendo q ·

referúú' tHbspíta(dàrado á 505 leitos. Ejc€rc¢ndo as seguintes arividâ&:

g;;' m'j.::',:..,::',:"'
" . ^ I

CCestão Mminístrativà e Financeira : çtjt'
è

b

!Acompanhnle71to dos ínwstinientos financeiros
.

d

Controla&m'a & qndi'ca(úyr€$ €pí({m1io%'os e financeiros " · . ,

CCestào do 9Ucursos tHinnanos com o quaí6"o d"s 4.2c'o jimcionários K .
==="

9U(uíonammto com.plànos & saú&yrivadbs

Re(aciouaniento com as Secrerariàs c1Í£ Saúde do Estudb e 'Muniap" 2j; E,, í :

Macionamcnto cont g'orn€cedor€s e Sancos m e,-. '" " ' ""10' Tabo!ionato de Notas do Salvodor BA r",,±;
Avonide princosa Isabd, n° 225 - Barro Ê": 'Bel' Rooemry Carvalho Muniz -(71) 3038-8£ M

-LLuj~ La Reconneço por $ernehapça(s) f\rmà(') -. í:"jU b'
RJBEM DE CA-IV EI XA/ MI RANCA. · · ' ' ' l'"

l : " "' ' ' .Rub X" X.
RÚem dê Odvdra Mih=u~ .,. ...\.. .5t^ -'" -· MS

Sa|vador-¥, 24 deSetenuo óe ZÒ13 é¥" ,,,

¶Em Test° i, da verdade "" · ,,,'
0

Superintendente Mnínístratívo Financeiro ._--' . escrevente , ."MAFUÁ CARVALHO NEY DOS SANTOS . ,. , .P- '

Emdumentos RS 3, 10 ·, ' l .'
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CERTIDÃO DE RCA N" 00003/2021

Certifico que o atestado anexo refere-se ao RCA de ri" 039/13, datado de 25/09/2013:
resguardando-nos de qualquer ato que venha a ser apurado que desabone ou comprove a
falsidade do referido atestado registrado neste Conselho em nome do(a)
ADM1NISTRADOR(a) JOSÉ SATURNINO RODRIGUES, CPF N°: 286.338.30747, situado(a)
na R TEN FERNANDO TUY, N" 56A - AP 1203 - Pituba - 3atvador - BA - CEP: 41830498
cadastrado(a) nesta Autarquja Federa| sob o CRA-BA n° 09140. Salvador, aos 12 de janeiro

de 2021 (12/01/2021)-

VISTO:

'

Adm. Sandra Cirne Áspera Portela
Gerente Executiva
CRA-BA n" 1.504

Adm. Gc'esois da silva Dias
Chele do Setor de Fiscalização e Registro

CRA-BA n° 5.018

Esta certidão tem validade de 6 (seis) meses.
Válido até: 12/07/2021

EI í C [WJµ'-1

ã;':ki,:,

A. au1enncldade cio ckmirnênto pode sèr contenda no Me htfp://cra-

informando o númeKj de controle:

02!a6b<6e44f8e4b5b4427a69b0088

'~
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CRA-BA

O SiStC ma CF.L/CR.KS tcük ¢omo mimío proíuover u difusão da Ciência da Administração c a
\ alorizaçãó da profissão do Admiuistrador víwndu ás defesa da Sociedade.

CERTIDÃO DE ACERVO T ' NICO DE PESSOA FÍSICA

CAT N" Q044 l 2020

CERTIFICAMOS que os Atestados de Capacidade Técnica registrados amvés dos RCAs
certificados nesta Auiarquia Federal tem o (a) Administrador (a) descriminado (a) abaixo
como responsável pela implantação e execução destes serviços listados nesta Certidão.
CERTIFICAMOS ainda, que a prestação dos serviços especializados envolve o
fornecimento de mão-de-obra e enquadra-se na área de Administração e Seleção de
Pessoal, conforme previsto m alínea "b" do Art. 2" da Lei 4.769/65, e cabe ao
Administrador a execução de trabalhos e serviços nos campos da Administração. visando o
controle da qualidade e a excelência na prestação de serviços. Esta Certidão é compostâ
por 03 (três) página& Salvador, aos quatorzrs diag do mês de outubro ano de dois mil
e vinte (14/10/2020). ///////////////////////////////////////////////////////i///////,'///l/'//////////////1/////////,//'"/

C PROFISSIONAL
TÍTULO
DATA REGISTRO
CRA-BA N."
TIPO DE REGISTRO

: JOSÉSATURNJNO RODRIGUES
: ADMINISTRADOR
: 01N2/2003
: 09140
: Principal

! ©
L

l

NÚMERO DO RCA " 039/13
DATA DO REGISTRO J5/,0,9/20I3
CONTRATADO _ JOSÉ SÁÜRNINO RO6ílGUES"
CONTRATANTE SANTA.C!4SA!)FM|,SF,RÍC&DIA DA BAHIA
NATUREZA% SERVIÇOS SERVIçOS6Ê ÃSSÊSSÕRIÂ"ADM1NISTRATlVA, NO

EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO DO HOSPITAL SANTA fZABEL (SANTA CASA

DE MJSERJCÓRDIAJ. NO PERÍODO DE 01/04/1996 À
1905/2009, ONDE EXECUTOU AS ATIVIDADES DE: GESTÃO
ADMINISTRATIVA FINANCEIRk AC'OMPNHAMENIO DOS

INVESTIMENTOS FINANCEIROS; CONTROLADORIA 1)E
1NTNCAIX)RES EPIDFMIOLÓCNCOS E FINANCEIROS,

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS COM O QUADRO DE
4200 FUNCIONÁRIOS; RELACIONAMENTO COM PLANOS

DE SAÚDE PRIVADOS, RELACIONAMENTO COM AS
SECRETARIAS DE SAÚDE FO ESTADO E DO MUNICÍPIO E O

RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES E BANCOS.
VIGFNCIA CONTRATO DF. O j/04!!996 Â i5/05/2W)

UAI.JDADE DOS SERVIçOS SAT[SFA715.Rá.A

""" pr 091á16=g. 1
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NÜMERODORCA 0"ÍÚ17
DATA DO REGISTRO 29/lj/2017
c'o©USN5" JOSÉ SATURNINO RODRIGUES

CONTRATANTE FUND ODE APOIO PESQUISA E AEXTEN 0_FAPEX
NATUREZA DÕS"SERVIÇOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NO

ExERcfClo DA FUNÇÃO DE GESTOR ADMINISTRATIVO.
LOTADO NO PROjETO 12009U.Oi - HAN - PRESTAÇÃO DE

SERVIçOS PARA PROMOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE
AÇÕES DE SAÚDE, REALJZANDU AS TAREFAS DE GESTOR

DO HOSPITAL ANA NERY - HAN. ONDE EXECUTOU AS
ATIVIDADES DE: OPERACIONALIZAÇÃO DAS DIRE1"RI,LF.S

DA INSTITUIÇÃO MEDIANTE A IMPLEMENTAÇÃO DE
A,ÇÒES, PLANEjAMENTO, PROGRAMAÇÃO. OREINTAÇÀO

E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS TÉCNICOS
RELACIONADOS ÁS ÁREASADMINISTRATIVA E

FINANCEIRA. INTERAGIR COM ÁREAS DE INTERFACE.
OBTER E CONTROLAR RECURSOS. ACOMPANHAR OS

RESULTADOS DA ÁREA E DESEMPENHO DA EQUIPE, COM
O OBJETJVO DE VIABILIZAR A GESTÃO.

VIGÊNCIA CONTRATO DE 01/08/2oüÁàg6i/?005
QUALIDADEI5ÕSSÊRVlç'OS _ SATISFATÓRIA

NÚMERO DO RCA
DAM lX) REGISTRO 20,'07/2018
CONTRATADO JOSÉ SATURNINO RODRIGUES
CONTRATANTE " HOSPITAL ANA NERY
NATUREZA DOS SERVTÇOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA. NO

EXERCÍCIO DO CARGO DA SESAB - COORDENADOR Ill.
ONDE EXECUTOU AS ATTWDADES DE: GESTÃO

ADMINISTRATIVA: GESTÃO DF. PESSOAS. GESÃO DE
SUPRIMENTOS E CONTROLES ESTATÍSTICOS:

RESULTADOS DE CLIENTES E CONTRATOS.
V!GÈNCI,/L CONTMTO DE !6ljCV2Oj2 03'01.'20!5

UALIDADE DOS SERVI OS SATISFAT RIA

NUMERO IK) RCA 103/18
DATA DO REGISTRO 18/09/2Ul8
CONTR^T^DO JOSÉ SATURNINO RODRJQUES
CONTRATANTE SESAB - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA

NATLjREZA DOS SERVIçOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADM1NISTRATIVA. NO
l EXERCÍCIO DO C^RGO DE SUPEFUNTENDENTE DE

GESTÃO E REG1jLAÇÂO/ SWEGS SENDO RESPONSÁVEL
PELA GESTÃO ATRAVÉS DE ACOMPANHAMENTO DE

, METAS DE PRODUÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALARES.GERIDAS POR ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E PRIVADAS COM
REAÇÃO FORMALIZADA COM A SESAB.

VIGÊNCIA CONTRATO DE 02/01/20!5 Â 31/05/2016

gjALIDADE DOS SERVI S SATISFATÕFÜÃ"

CAT N" 0044/2020 - Adm, JOS SATURNJNO RODRtGUES - CRA.BA tr 09740 - PG. 2
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Adm. Sandru Cimé Áspera Porteia
Gerente Executiva
CRA-BA n° 1.504

Adm. Alexandre Seabra de àhkeira Bdislà
ChclC do Setor dc FismiizaCàu c Registro cm

exercício
'""RA-BA [j" 8.331

c,,Ám'

Esta Certidão é válkk por 6 (seis) meses
Válkh até: 14/0412021

—" - .. e u .E'"-." CAT N' 0044/2020 - Adm. JOSE SATURNINO RODRIGUES - CRA-BA N" W¶40 - PG, 3
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M Gmail Silvia Barreto <comprasaudeitabuna@gmail.com>

COTACAO DE PREçOS - SMS ITABUNA
4 mensagens

Setor de Compras "comprasaudeitabuna@gmail.com" 18 de março de 2021 17:28
Para: supehntendencia@i2j.org.br

Boa tarde, solicitamos cotação de preço conforme consta no Termo de Referência em anexo. Em caráter de urgência
Agradecemos a disponibilidade.

SILVIA BARRETO l CYNTHIA ALVES

C

SETOR DE COMPRAS

Secretaria Municipal de Saúde

73 98116-1263

;j;o DE REFERENCIA -H. DE CAMPANHA.pdf

superintendencia@i2j.org.br "superintendencia@i2j.org.br" 22 de março de 2021 10:23
Para: Setor de Compras "comprasaudeitabuna@gmail.com>

Prezados Senhores,

Conforme solicitado, segue proposta comercial.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

EJ ;;;;O DE REFERENCIA - H. DE CAMPANHA.pdf

:j;ko$ta itabuna -instituto 2 de jULHO.pdf

Setor de Compras "comprasaudeitabuna@gmail.com" 22 de março de 2021 10:32
Para: almir@mfgestao.com.br, Licitacoes Itabuna <licitacoes.saude.itabuna@gmail.com>



SILVIA BARRETO l CYNTHIA ALVES

SETOR DE COMPRAS

Secretaria Municipal de Saúde

73 98116-1263
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Bom dia, precisamos que nos encaminhe os atestados técnicos de acordo com a exigência do anexo III, que demonstre
a capacidade técnica da entidade filantrópica.

SILVIA BARRETO l CYNTHIA ALVES

SETOR DE COMPRAS

Secretaria Municipal de Saúde

0 73 98116-1263

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROPOSTA COMERCIAL

Salvador, 22 de março de 2021

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta, assumindo inteira

responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verihcados na preparação da

mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverá

a execução dos serviços e para tanto, concordamos com a totalidade das instruções e critérios de

qualificação definidos no Termo de Referência.

OBJETO

Contratação de Organização Social para gestão e operacionalização dos Serviços de Saúde

a serem prestados no hospital de campanha do Município de Itabuna, localizada na Av. Fernando

Gomes, sIn, bairro Nossa Senhora das Graças, em regime de 24 horas/dia, que assegure assistência

C. universal e gratuita à população, necessários para atender a situação de emergência de saúde

pública de importância internacional, com fundamento na Portaria n° 188/GM/MS de 04/02/2020, Lei

Federal N" 13.9799 de 6 de fevereiro de 2020, Decreto Estadual N° 19.529 de 16 de março de 2020

e Parecer PGE. N°. 000821/2020 de 16 de março de 2020, que regulamentam as medidas

temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional

decorrente do Coronavírus observada os princípios e legislações do SUS, com fundamento no

Contrato de Gestão Emergencial.

PLANILHA DE CUSTOS

CONTRATO EMERGENCIAL HOSPITAL CAMPANHA ITABUNA

a) Quadro Orçamentário Sintético:
VALOR MENSAL EM

ESPÉCIE REAIS

VALOR MENSAL RS 1.679.845,13

VALOR DO CONTRATO (6 meses) R$ 10.079.070,78
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,VIGÊNC1A DO CONTRATO 180 DIAS

b) Quadro Orçamentário Analítico:

A RECURSOSHUM"NOS "^'°"R"ÁS^"" '

A.1 , Composição da Remuneração R$ 475.890,00

A,2 , Beneficiosl vale transporte , , R$
' A,3 l Encargos Sociais Incidentes sobre a Remuneração/Provisionamento R$ 344.493,00 '

: A.4 "l Outros tipos de contratações/Pj médicos/outros R$ 425.500,00

RS
' Subtotal " R$ 1.245.883,00

:' Ç .q ' ·''%" "'¢L'" '% VALOR MENSAL EM
B MATE ' ' :,,ü..E:=ê REAIS

B.1 Medicamentos de uso interno R$ 82.350,00

B.2 Material de Imagens (material de radiologia) R$ 3,500.00

B.3 Material médico-hospitalar de consumo (penso e insumo) R$ 45.600,00

B.4 " Material de Laboratório R$ 46.450,00

B.5 ' Material de limpeza e descartável RS 8.500,00

B.6 ' Material de expediente (material de escritório) R$ 2.225,00
"B.8 : Enxoval"e Uniforme R$ 16.500,00

' B.9 l Equipamento de proteção individual (EPls) R$ 25.000,00

B.10 l Gases medicinais R$ 26.000,00
Subtotal " R$ 256.125,00

1

C SERVIÇOS DE TERCEIROS
u

C,1 l Manutenção corretiva e preventiva de equipamentos médico" R$ 5.600,00' hospitalares/administrativos

C.2 Locação de equipamentos biomédicos R$ 14.500,00
C, C.3 Locação de equipamentos administrativos R$ 2.458,00

C.4 Serviços de Tecnologia da informação (equipamentos software, redet R$ 2.354,00sistemas e etc)

C.5 Locação (mobiliário/refrigeração) R$ 3.500,00

C.6 Fornecimento de água e saneamento R$ 2.500,00

C.7 Fornecimento de energia elétrica R$ 10.000,00

C.8 Telefonia e internet R$ 500,00

C.9 Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos R$ 2.500,00

C.10 Serviço De Rouparia/Lavanderia R$ 16,000,00

C.11 Serviço de Esterilização e Reprocessamento R$ 2.354,00

C.12 Serviço de alimentação e nutrição R$ 39.850,00

C.13 Serviços gráficos l publicação R$ 1.500,00

C.14 Serviço de guarda digitalização de prontuários R$ 1.500,00

C.15 Serviço de hemodiálise (HD) R$ 30.000,00

C.16 Serviço de Laboratório de Análises Clinicas " Gasometria 2 equipo R$ 15.000,00

C.17 Locação de 01 container refrigerado - frigorífico R$ 3.589,00

C.18 Combustível R$ 2.500,00



l .5

. r' j

!C.19 l Serviços aplicados RS 5.000,00

Subtotal R$ 161.205,00

. >' X ' : · "

ID Outras Despesas

D,1 Despesas de Rateio R$ 16.632,13

Subtotal RS 16.632,13

TOTAL MENSAL l R$ 1.679.845,13 l

RELAÇÃO MÍNIMA DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS

FUNÇÃO QUANT. VALOR VALOR GLOBAL
UNITÁRIO MENSAL

DIRETOR GERAL 1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

" DIRETOR MÉDICO 1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

COORDENADOR ADM|N|STRAT|VO/FINANCE|RO 1 R$ 6.500,00 R$ 6.500,00

MÉDICO PLANTONISTA UTI PLANTÃO/MÊS - 24H 60 R$ 2.800,00 R$ 168.000,00
MÉDICO PLANTONISTA ENFERMARIA PLANTÃO/MÊS
-24H 60 R$ 2.800,00 R$ 168.000,00

!MÉD|CO DIARISTA UTI PLANTÃO/MÊS - 24H 30 R$ 700,00 R$ 21.000,00

' MEDICO NEFROLOGISTA 30 R$ 700,00 R$ 21.000,00

MEDICO INFECTOLOGISTA 30 R$ 700,00 R$ 21.000,00
FARMACÊUTICO 1 R$ 3.150,00 R$ 8.977,50

AGENTE SERVIçOS GERAIS 8 R$ 1.100,00 R$ 25.080,00

ALMOXARIFE 3 R$ 1.250,00 R$ 10.687,50

ASSISTENTE SOCIAL 3 R$ 2.650,00 R$ 22.657,50

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4 R$ 1.250,00 R$ 14.250,00
AUXILIAR DE REGULAÇÃO 2 R$ 1.250,00 R$ 7.125,00

AUXILIAR DE FARMÁCIA 3 R$ 1.350,00 R$ 11.542,50
C PSICOLOGO 2 R$ 2.800,00 R$ 15.960,00

ENFERMEIRO UTI 20 R$ 2.850,00 R$ 162.450,00

ENFERMEIRO ENFERMARIA 8 R$ 2.850,00 R$ 64.980,00
TÉCNICO ENFERMAGEM UTI 45 R$ 1.300,00 R$ 184.275,00

TÉCNICO ENFERMAGEM ENFERMARIA 15 R$ 1.300,00 R$ 55.575,00

COPEIRO 4 R$ 1.110,00 R$ 12.654,00
COORDENAÇÃO ENFERMAGEM UTI 1 R$ 3.500,00 R$ 9.975,00

NUTRICIONISTA CLÍNICNNUTRIÇÃO 1 R$ 2.800,00 R$ 7.980,00

FISIOTERAPEUTA 10 R$ 2.850,00 R$ 81.225,00
TÉCNICO DE RADIOLOGIA 7 R$ 3.000,00 R$ 59.850,00

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO 1 R$ 1.689,00 R$ 5.320,35

TÉCNICO EM INFORMÁTICA 1 R$ 1.689,00 R$ 4.813,65 '

FATURISTA 2 R$ 1.650,00 R$ 9.405,00

MAQUEIROS 8 R$ 1.450,00 R$ 33.060,00

AUXILIAR PORTARIA 4 R$ 1.100,00 R$ 12.540,00
TOTAL 156 R$ 1.245.883,00 l
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OS VALOR DAS DESPESAS COM PESSOAL ESTÃO INSERIDOS TODOS OS CUSTOS DIRETOE E INDIRETOS SOBRE

Iremuneração.
TOTAL MÉDICOS Pjs E OUTROS PJ R$ 425.500,00
TOTAL OUTRAS CATEGORIAL CLT R$ 820.383,00

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de emissão.

DECLARAÇÃO
K

C Declaramos que nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita

execução do contrato, bem como todos os custos relativos a mão de obra, encargos sociais e

trabalhista, as contribuições fiscais, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras

necessárias a total execução objeto.

ADNAILSON DE LIMA SANTOS

Superintendente

4J



r 4 .u .

S"' , ,» k5'
...si ' i

l',"' ,.,V:
A
y
Ik

Ê : Prefeitura Municipal de Itabuna
É". ' ESTADO DA BAHIA
f:. - Ç' ,

i ' SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
:j ,(

\k'

í { ,If" PROCESSO ADMINiSTRATiVO j i N" 047-S/2021

Z - V~ " ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE l
7'
B!"
tN

?"
"u

,,, l DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 019-S/2021

íLS!TljAfÃ0 DE EMERGENCIA, CALAMIDADE Pi|BL!CA )
"k

'm .WW

' r t

Sf': i
q" OBjETO: CONTRATAÇÃO EMERGENC1AL DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL

PARA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E

. SERVIçOS DE SAÚDE PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO
l)' ', ( MUNICÍPIO DE ITABUNA, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19

.,,
.t

,11 ) JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

L _ __)

1____ ___ _ ___ _ -____tSàj



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDÊ DE ITABUNA

ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICAIEXPERJENCLA APRESENTADOS PELA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITABUNA

Avaliação de Atestados Aacxq III do Termo de Refer6ncia

NR de t ' Leitos . ' Tempo em
,itular ,' Emismr do Atestado CarBo/FunçãQ Unidadej Identificação . Penodo Inicial período Final VISto RCA Pontos Atnbuidos Obs«vação

Ordem Hosµtalares meses
¶ '" ' Criténo: l; Sub item 1.3;- Objeto do Atestado: inconforme

Leitos: Conforme.

SANTA CASA DE COORDENADORA DE RCA: não neoessita,
SAYARA ARAGÃO MISERICÓRDEA DE HOSPITAL SÃO LUCAS SQ 01/03/2015 02/bs/2018 não se apih 3 arm e 2 meses não se aplica (ZERO) Visto do Mm. RT.: Não se aplica.

l" BRAGA ENFERMAGEM 0 ·

ITABUNA Prazo mimmo de 12 meses: conforme,
obs: O çmyq designado como COordenadora de Enfermagem Mq se enquadra

ao exigkk, qual *ja de Direção.

Critério: l; Sub item 1.3;- Objeto do Atestado: incçmfotme

Leitos: Conforme.

SANTA CASA DE RCA: não necessita,

z pnmk AiiQwQ de m15ericórdia de enfermeira hospital são LUCAS SQ 20/03/2016 OZ/U5/2018 não se aplia 2 ainos e 2 me$íé$ não se aplica (ZERO) Visto do Mm. RT.: Não se aplica.
OHVeira Matos ITABUNA Prazo mínimo de 12 meses: conforme.

Obs: O cargo designado como Enfermeira não se enquadra ao exigido, qual

seja de Direção.

Critério: l; Sub item 1.1;- objeto do Atestado: Conforme

Leitos: Conforme.

SANTA CASA DE RCA: Mo apresentou.
CLÁUDIA WRGÍNIA GERENTE HOSPITAL CALIXTO 12 ams 04

3. MISERICÓRDIA DE 179 O4/09/?0Q6 02/0S/2018 não se aplica " rüo se aplica 2,(] VIStO do Mm. RT.: Não se aplka,
SANTANA WERMANN ADMIN!S1RATNA MIDLEJ FILHO meses e 02 dias .

ITABUNA Prazo minimo de 12 meses: çondfcjrme.
Obs: O cargo desWnado como Gerente Administrativo se equ[para a função de

Direção.

Critério: l; Sub item 1.1;- objeto do Atestado: Conforme

Leitos: Conforme.
SANTA CASA DE HOSPITAL MANOEL 06 anos, 08 ROL não neoesslta,

4 Fabhne Iria Machad° MISER(CÓRD1A DE DIRETORIA TÉCNICA 163 15,/12/2012 3Q/04/2018 hãO aplica não se aplica 2,0 ,
" NOVAES meses e 15 dias Vtsto do Mm, RT,: Não se aplica.Ferreira ITABUNA Prato minimo de 12 meses: conforme-

obs: Q ca q desè&!!ado como Dir££ão Técnica.

Critério: l; Sub item l-l;- objeto do Atestado: c»nforme

Lékos: conforme.

ROL não necessita.

VESto do Adm, RT,: Não se aplia.

SANTA CASA DE SANTA CASA D E 12 anos, 02 Prazo minimo de 12 meses: conforme-

S, ANDRE FERNANDO MISERICÓRDIA DE DIRETORIA FINANCEIRA MISERJCÓRD1A DE 392 24/03/2ÇX)8 14/01/2020 não se aplica , não se aplica 2,5 · ·
WERMANN meses e 10 dras ' obs: Fora apresentado atestado da 1nstiuiçã¢j de Santa Casa de Misencõrdia

ITABUNA ITABUNA de Itabuna, c} que se reflete ao gerenaamento como diretor admlnlstratM da

Urüdade de Saúde, conforme demonstrado no Hospital Cakxto Mldlej Filho e

Mamei Novaes, atestado em anexo do provedor Francisco Valdece Ferreira

de SQüzâ pejo período de 24/Q3/2008 á 14/01/2020-

Critério: l; Sub item 1.3;- Objeto do Atestado: inconforme

Le itos: Conforme-

SANTA CASA D E _ RCA: CoMormE
COORDENADOR DE HOSPITAL CALIXTO t 01 ano e 02JOAO PAULO SANTOS A 179 01, 07/2017 22/05/2018 conforme RCA - 082/2018 (ZERO) Visto do Mm, RT: conforme

6. MISERKJÓRDI DE ATENDIMENTO MIDLEJ FILHO me'e'
FlGUElREDO , ITABUNA , Prazo mintmo de 12 meses: conforme-

obs: O carga dédgnado como Coordenadora de Atendimento náo se

enquadra ao exigido, qual seja de Dweção

ê' \K "
¶

'U

K>
E
LP



( (

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

"-W'==' ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICAJEXPERKENCLA APRESENTADOS PELA SANTA CASA DE MtSERjCÒRDIA DE ITABUNA

Avaliação de Atestados Anexo Ill do Termo de Rdêrênck

No de , . l Leíto£ , , Tempo em
Trtuiàr Emhssqr dQ Atestado Urgo/Função Unidadel' [dentPfícação . penodo Inicial Penodo Final V¶StO RCA Pontos Atribufdos Observação

Ordem Hospt'talar« __ meses ,,
Critério: l; Su b item 1,3;- obpto do Atestado: inconforme

'Leitos: inconforme,

RCA: Conforme

Visto do Adm. RI": conforme

ELIENE CONCEIÇÃO SANTA CASA DE SANTA CASA DE , Praza mínimo de 12 meses: cõrifocme.
7. M6ERICÓRDIA DE ASSESSORA DE DIRETORA MISERICÓRDIA DE sem aplicação 01/05/2017 22ÍQ5I2018 Conforme Olam e 21dias RCA - 081/18 (ZERO)

SANTOS Obs: O cargo des|enadcj como Assessora de Diretoria não se enquadra ao
ITABUNA ITABUNA exigido, qual seja de Direção. SÓ se enquadram os cargos que são de Direção

Hospkalar. Outra análise, se refkt.e ao quantitativo de leitos, posto que não

há gerenciamento, por se tratar de uma entidade terceirizada, para trabalhar

com 03 unidades hospttalares -

Critérb: l; Sub item 1-3;- objeto do Atestado: Inconforme

Leitos: kkjonforme.

RCA: Conforme

Visto do Mm. RT: cQnfQrme
SANTA CASA DE SANTA CASA DE

CAROLINE LOPES CIOS COORDENADORA DE , Prazo mfmmo de 12 meses: conforme.
8, MISERICÓRDIA DE MISER.CÓRDIA DE sem aphcáção 02/'05j2016 22/05/2018 conforme 02 anos e 20 dias RCA -083/18 (ZERO) Obs: O argo designado como Coordenadora de Compras nãcj se enquadra ao

REIS ITABUNA COMPRAS ITABUNA exigido, qual seja de Direção. SÓ se enquadram os cangos que são de Direção

Hospitalar. Outra málise, se reflete ao quantitatW de leitos, posto que Mq

há gerenciamento, por se tratar de uma entidade te=inzada, para trabalhar

com 03 unidades hospitalares .

Critério: l; Sub item 1.3;- objeto do Atestado: inconforme

Leitos: inconforme.

RCAc n5a se aplica

Visto do Mm, RT: Conforme
SANTA CASA DE SANTA CASA DE k - .

A M It. TON COSTA 09 meses e 09 Prazo minimo de 12 meses- Inconforme,
9 MtSERICÓRDIA DE GESTÃO DE CUSTOS MISERFÓRDIA DE sem aplicàçâo 12/08/2017 03/05/2018 não se aplica não sé (ZERO) .

FIAES dias obs: Q cargo designado como Gestão de Custos não se cNqljadra ao exígido,
(TABUNA ITABUNA qual seja de Direção, SÓ se enquadram os cargos que são de Direção

Hospitalar. Outra análise, se reflete ao qwntiutm de leitos, posto que não

há gerenciamento. por se tratar de uma entidade terceirkada, para trabalhar

com 03 unidades hc»pFtalares .

Critério: l; Sub item 1.3;- objeto do Atestado: inconforme

Leitos: Conforme.

SANTA CASA DE RCA: Mq necessita.
ANA PAULA FONSECA HOSPITAL CALIXTO 179 %03/2016 03/05/2018 não se aplica 2 anos e 2 meses não se aplica (ZERO) VISto do Mm. RT.: Não se aplica,

10. MISERKÓRDIA DE ENFERMEIRA MIDLEJ FILHO
BAPT1STA CARQUELJA ITABUNA Prazci mínimo de 12 meses: QonfQrme-

Obs: O cargo designado como Enfermeira não se enquadra ao exigido, qual

seja de Direção Hospitalar.

Critério: I; Sub Item 1.3;- objeto do Atestado: inconforme

Leitos: Inconforme,

RCk não necessita.

Visto do Mm, RT-: Não se aplica.
SANTA CASA DE COORDENADOR SANTA CASA DE 1 ano e seis

DANIEL PEREIRA MISERICÓRDIA DE FINANCEIRO DA SANTA MISER1CÓRDIA DE ·em aplicação 01/11/2016 03/05/2018 não se aplica não se aphca (ZERO) Prazo mkümo de 12 meses: çonfocme.
11v BARROS meses . - · -

ITABUNA CASA ITABUNA Obs: O cargo designado como ~rdenador Fknarkje|ro não se enquadra ao
exigido, qual seja de Direção Hospitalar. Outra análise, se reflete ao

quantiuüvo de leitos, posto que não há gerenciamento, por se tratar de uma

entidade terüeirizada, para trabalhar com 03 unidades hospitalares .

k
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNJCAJEXPERIENC1A APRESENTADOS PELA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITABUNA

Avaliação de Atestados Anexo IIÈ do Termo de Referência

Np de ' . Leptos ,r Tempo em
Titular Emissor do Atestado Ca'go/Funçào Untdade/ |dentrfiçaaQ Perbda Inicial Período Finial mo RCA Pontos Atribuídos Observação

Ordem Hospitalares meses

l Critério: l; Sub Rem 1.3;- Objeto do Atestado: inconforme

Leitos: Inconforme.

RCk não neces9ta.

Visto do Mm. FIT,: Não se aplica.

Prazo minimo de 12 meses: conforme.

SANTA CASA DE SANTA CASA DE (IB anos e OS obs: Q càTFQ deggmdo como Coordenador de Recuros Humanos não se
CDDRDENADORA DE M1SERICÓRDIA DE sem aplkação 13/10/2009 03/05/2018 não se aplica nSo se aplica (ZERO)

12. ENEILA CERQUEIRA M1SERKJÓRDIA DE RECURSOS HU MANOS meses enquadra ao exigido, qual seja de Oireçãçj Hospitalar. Outra análise, se refkte
ALMEIDA ITABUNA ITABUNA ao quantitativn de kitas, posto que não há gerenciàmento, por se tratar de

uma entidade teroekitada. para trabalhar com 03 unidades hospitalares

,Outra análise, se reflete ao quantitativo de kilos, posto que não há

«erenciamento, po'r se tratar de uma entidade terceirizada, para trabalhar

com 03 unidades hospmlares .

Critério: l; Sub item 1-3;· objeto do Atestado: inconforme

, Leitos: Conforme,

RCX nãcj necessita.
10 anos e 06PRISCILA DOS SANTOS SANTA CASA DE HOSPITAL CALIXTO 179 01/11/2007 Q3/05/2018 não se aplica não se aplm (ZERO) Visto do Adm. RT.: NãQ se aplica.

13, CARVALHO MISERKÓRDLA DE ENFERMEIRA MIDLEJ FILHO me'e'

CHAVENCO ITABUNA l Prazo mínimo de 12 meses: conforme.
obs: Q çaFo designado como Enfermeira não se enquadra ao exigido,. qual

5e"a de Dire "O Hos italar.
.

TOTAL 6,50

n\
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LÍVIA MARIA BONFIM MENDES AGUIAR UNIA LéCIA PEIXOTO DOS SANTOS SILVA ADRIANA PEIXOTO SILVA

SECRETÁRIA DE SAÚDE SUB SECRETÁRIA DE SAÚDE DIRETORA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICAIEXPERIENCIA APRESENTADOS PELA

FABAMED

Avaliação de Atestados Anexo Ill do Termo de Referência

Leitos
N0 de , . , Tempo em Pontos ~

Titular Emissor do Atestado Cargo/Funçao Unidade/ Identificação Hospitalar Período Inicial Período Final Visto rca . Observação
Ordem meses Atribuídos

es

Critério: l; Sub item 1.1 - objeto do Atestado: conforme*

RCA: 091/2019 e RCA 1432/2019, conforme'* (venceu em

25/'03/20 período de isolamento domiciliar pelo Covid19).

Leitos: Conforme

Visto do Mm. RT: conforme.
RCA

Hospital Santa Rita, l prazo minimo de 12 meses: conforme.
1. FABAMED SESAB -SUREGS Não se aplica , , 42 leitos 28 05/2015 26/04/2019 Conforme #N/D 091/19/RCA 10

mumcípio de Barra/BA. 1432j2019 ' "Atestado apresentado com fundamento no Cont?to rN
01/2015. A SUREGS, na Secretaria Estadual da Saúde, é

responsável pela contratação de serviços complementares ao

SUS, por meio de Credenciamentos. Conforme Atestado de

Cpacidade Técnica da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia,

registrado peta Diretora DICON//SESAB.

Critério: l; Sub item 1.1-

objeto do Atestado: inconforme: objeto dNerge do previsto no

Edital de Seleção Pública por não se tratar de Contrato de Gestão

Unidade de Saúde hospitalar, e sim de gerenciamento complementar da prestação

2. fabamed SMS - Secretaria Não se aplica Maria Conceição 21 leitos 26/09/2018 05/11/2019 Conforme #N/D RCA156/19 (ZERO) de serviços de Unidade de Saúde Municipal.
Municipal de Saúde .

Santiago lmbassay Leitos: Conforme
RCA: conforme.

Visto do Mm. RT: conforme.

Prazo minimo de 12 meses: conforme.

Critério: l; Sub item 1.1
objeto do Atestado: inconforme: O Instrumento convocatório

não prevê pontuação para Unidade de pronto Atendimento, o

Diretoria da Rede , l Não objeto diverge do previsto rio Edital de Seleção pública.

3. FABAMED Própria sob Gestão Não se aplica UPA São Caetano 12 leitos 24/08/2018 26/0812019 Conforme #N/D . (ZERO) Leitos: Inconforme

Indireta identificado RCA: conforme * (período de isolamento domiciliar pelo
Covid19).

Visto do Mm. RT: conforme.

Prazo minimo de 12 meses: conforme.
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SECRETARIA MUN(CIPAL DE SAUDE DE ITABUNA

ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA/EXPERIENCIA APRESENTADOS PELA

FABAMED

Avaliação de Atestados Anexo Ill do Termo de Referência

Leitos
Nq de . · t " f V Tempo em Pontos l ~

Titular Emissor do Ates ado Cargo/Funçao Unidadel Identi icação Hospitalar Período Inicial Período Final Isto RCA . , Observação
meses AtribwdosOrdem es

Critério: l; Sub item 1.3.

objeto do Atestado: Conforme.

Leitos: conforme
RCA: conforme * (período de isolamento domiciliar pelo

Covid19).
Diretoria de Apoio ' ' Visto do Adm. RT: conforme.

Operacional às ' não O item 1.3 não comtempla prazo, solicitando que seja

4. FABAMED Unidades Próprias - Não se aplica Hospital Santa Clara 59 leitos 05/05/2020 14/09/2020 Conforme pra'o identificado 1'25 demonstrado gestão em Unidade de Saúde COVID, e esta
DAOUP/DGGUP/'SAIS/SE comissão constatou que houve a gestão da FABAMED no Hospital

SESAB Santa Clara, tanto na declaração disponibilizada pela

DAOUP/SESAB, como no site com
link:http'//www.saude.ba.gov.br/2020/M/23/fabamed-aswme-

gestao-deAois-hospitais-de-retaguarda-para-coronavirus-e-abre-

seIecao-para-preenchimento-de-360-vagas/

Critério: l; Sub item 1.3.

objeto do Atestado: Conforme.

Leitos: conforme
RCA: conforme * (período de isolamento domiciliar pelo

Covid19).

, Diretoria de Apoio Visto do Adm. RT: conforme.
Operacional às , Não O item 1.3 não comtempla prazo, solicitando que seja

5. FABAMED Unidades Próprias - Não se aplica Hospital Riverside 120 leitos 01/ò6j2016 01/10t 2020 conforme prazo , 2 O . .identificado ' demonstrado gestão em Unidade de Saúde COVIl), e esta
DAOUP/DGGUP/SAIS/SE comissão constatou que houve a gestão da FABAMED no Hospital

SESAB Riverside, tanto na declaração disponibilizada pela

DAOUP/SESAB, como no site com
,|ink:http://wwwsaUde.ba.gov.br/2021/03/14/fundacao-fabamed

assume-gestao-d+hospital-riverside-e-abr+se|ecao-Para-o-

preenchimento-de-211-vagas/
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Avaliação de Atestados

ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICNEXPERIENCLA APRESENTADOS PELA

FABAMED

Anexo Ill do Termo de Referência

Leitos
Nq de l . ~ , Tempo em Pontos -

Titular Emissor do Atestado Cargo/Funçao Unidade/ Identificação Ho$p[ta|ar Período Inicial Período Final Visto rca , Observação
Ordem meses Atribuídos

es

Critério: l; Sub item 1.3;
objeto do Atestado: inconforme: O objeto diverge do previsto no

Edital de Seleção Pública. Não refere-se a gestão de Unidade

ria uni i , Hospital Municipal Não se Não Hospitalar.Secreta M "c"pa1 de Não se aplica 83 leitos 31/12/2019 18jo3/2021 #N,/D . . 1,25 .
6. FABAMED Saúde de Simões Filho Stmoes Filho aplica identtficado Leitos: Conforme

RCA: Não se aplica.

Visto do Adm. RT: Não se aplica.

Prazo mínimo de 12 meses: Conforme.

Critério: l; Sub item 1.3;- objeto do Atestado: Conforme

RCA: Conforme* (venceu em 25/03/20 período de isolamento

domiciliar pelo Covid19)

Leitos: Conforme
RCA 087/18 Visto do Adm. rt: conforme

José (RCAO232/20 Prazo minimo de 12 meses: conforme.

8. Saturnino Hospital Ana Nery Diretor Hospital Ana Nery 247 1¶10/2012 02/01/2015 Conforme 27 19) 2pÕ ·Acrescente-se ainda que, apesar de o atestado não apresentar o

Rodrigues CAT nQ . -
0'023/2020 carimbo emitido pelo CRA e apresentar a Certidão de RCA sob onúmero 0232/2019 vencida em 25/03/2020, a FABAMED

apresenta a Certidão de Acervo Técnico de Pessoa Física - CAT,

em nome do Profissional josé Saturnino Rodrigues que

contempla o referido atestado.

Critério: l; Sub item 1.3;- objeto do Atestado: Conforme

Leitos: Conforme.
RCA: Conforme' (venceu em 25/03/20 período de isolamento

josé RCA" domiciliar pelo Covid19)
039/2013 Visto do Adm. RT: conforme

Saturnino Santa Casa de Diretor ADM e ( RCA

.9. Rodrigues Misericórdia da Bahia - . Hospital Santa Isabel 505 01/04/1996 15/05/2009 Conforme #N/D 2 O Prazo minimo de 12 meses: conforme.
Financeiro 0231/2019) '(Diretor I-ISl 'Acrescente-se ainda que, apesar de o atestado apresentar a

Superintende l CAT nQ .
me) 0023/2020 Certidão de RCA sob o numero 0231/2019 vencida em25/03/2020, a FABAMED apresenta a Certidão de Acervo Técnico

, de Pessoa Física - CAT, em nome do Profissional josé Saturnino

Rodrigues que contempla o referido atestado.

,
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SECRETARIA MUN1CIPAL DE SAUDE DE ITABUNA

ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICAJEXPERIENCIA APRESENTADOS PELA

FABAMED

Avaliàção de Atestados Anexo III do Termo de Referência

Leitos
Nq de Tempo em Pontos

Titular Emissor do Atestado Cargo/Função Unidade/ Identificação Hospitalar período Inicial Período Final Visto RCA . Observação
Ordem mêSé$ Atribuídos

es

TOTAL ."'

LIVIA MARIA BONFIM MENDES AGUIAR

SECRETÁRIA DE SAÚDE

çJíl" g
Unia lecia peixoto dos santos silva adriana peixoto silva

SUB SECRETÁRIA DE SAÚDE DIRETORA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA/EXPERIENCIA

APRESENTADOS PELO INSTITUTO 2 DE JULHO

Avaliação de Atestados Anexo Ill do Termo de Referência

Anexo III do Termo de Referência

. Unidade/ Leitos , ,Nb de Emissor do Cargo/Funç . . . Período Período Tempo em Pontos

Ordem Titular ldentdícaça Hospttalare . . , Visto RCA ObservaçãoAtestado ao lmcíal Final meses Atribuídos
O S

1

A

,: ': :' ,"" "'ezm'

r 'l -A
.

j Cu-ú "' '¥1 Kl \, , 'a
LIVIA MARIA Eion'fim MENDES AGUIAR UNIA LECIA PEIXOTO DO' SANTOS S"IÍVA ADRIÃNÁ &1xoto SILVA

SECRETÁRIA DE SAÚDE SUB SECRETÁRIA DE SAÚDE DIRETORA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ju|Slamento dos Atestados de Capacidade GerenciaVExperiência e das Propostas de
Preço.

Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte um, às nove horas, reuniram-
se na Secretaria de Saúde do Município de Itabuna, Estado da Bahia, localizada na Av.
Princesa Isabel n° 678, São Caetano, EQUIPE TÉCNICA, para análise dos documentos dos

atestados de capacidade gerencial/experiência, apresentados pelas interessadas no certame.
Concluído os exames dos referidos documentos, segue demonstrado no quadro a seguir a
pontuação alcançada por cada empresa interessada:

, 4RÂMETROS PARA JULGAMENTO DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE INTERESSADOS" GERENCIAL l EXPERIÊNCIA

Valor SANTA INSTITUTO
Critério Sub Item Itens de Avaliação Total FABAMED CASA DE 2 DE

(Máximo) ITABUNA JULHO

l. Hospitais êntê4O U9 Teiiã ' '"" "" """

1,1 (cada certidão vale 1,0 ponto,
l . . reconhecida a apresentação de 3,0 pontos 1,0 0,0 -Experiência até 03 experiências com mínimo

em Gerência de 12 meses).
Hospitalar -

. ll. Hospitais entre 80 e 219Avalia a leitos (cada certidão vale 2,0
capacidade ponto, reconhecida a

6 O pontos 0,0 4,0gerencial por apresentação de até 03 '
demonstraçã experiências com período minimo

o de
experiência de 12 meses).
em gestão Ill. Hospitais a partir de 220

de unidades leitos (cada certidão vale 2,5
" hospitalares pontos, reconhecida a 7 5 pontos 0,0 2,5 -

1. próprias. apresentação de até 03 '
Capacidade experiências com período mínimo
Gerencial l de 12 meses).
Experiência l. Hospitais entre 40 a 79 leitos

1.2 (cada certidão vale 1,0 ponto,
Experiência reconhecida a apresentação de 3,0 pontos 0,0 0,0
- Avalia a até 03 experiências, com período

capacidade minimo de 12 meses).
' gerencial por ll. Hospitais entre 80 e 219 leitos

demonstraçã (cada certidão vale 1,5 ponto,
o de reconhecida a apresentação de 4,5 pontos 0,0 0,0

experiências até 03 experiências com período

l em gestão minimo de 12 meses).
'jh',::í:::: Ill. Hospitais a partir de 220 leitos

, através de
(cada certidão vale 2,0 pontos,

, atestados,
reconhecida a apresentação de 6,0 pontos 4,0 0,0

(*)(**) até 03 experiências com período
minimo de 12 meses).

Prefeitura Municipal Av. Princesa Isabel - n° 678 - São Caetano - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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l. Hospitais como retaguarda ao
atendimento de pacientes com
sintomas graves e leves do novo
Coronavírus, entre 10 a 49 2 25 ponto 0,0 0,0

l 1,3 (leitos), (cada certidão vale 0,75 '

. . pontos, reconhecida a' Experência apresentação de até 03
l em COVID " experiências.
' Avalia a ll. Hosp|ta|s como retaguarda aol capacidade

.gerencial por atendimento de pacientes com ,
straçã sintomas graves e leves do novo !

demon Coronavírus, entre 50 a 99 ; 3,75 2,5 0,0
o de (leitos), (cada certidão vale 1,25 ' pontos

experiências
pontos, recon hecida a

em gestão apresentação de até 03
7~ de unidade experiências.

hospitalar Ill
em combate + Hospitais como retaguarda ao
à COVID-19 atendimento de pacientes com

("**) sintomas graves e leves do novoCoronavírus, acima de 100 4 O pontos 2,0 0,0
(leitos), (cada certidão vale 2,0 '
pontos, reconhecida a
apresentação de até 02
experiências

Total Item l: 40 pontos 9,5 6,5 DECLASSIF
ICADA.

C

Acompanha a presente ATA, planilha das avaliações realizadas por esta Comissão, contendo
as pontuações discriminadas e notas atribuídas a cada atestado (anexo). Chama-se atenção
para a DESCLASSIFICAÇÃO do INSTITUTO 2 DE JULHO, o qual não apresentou nenhum
Atestado de Capacidade Gerencial/Experiência, apesar de ter sido solicitado tanto no Termo de
Referência, bem como no E-mail encaminhado à instituição. Neste ato, esta Comissão avaliou
pela desclassificação da referida entidade, por não se enquadrar à exigência contida nas

regras do processo.

Em paralelo, demonstra-se também as propostas de preços que foram apresentadas por cada
Entidade Social. Segue demonstrado no quadro a seguir os preços propostos pelas

interessadas:

PREÇO PROPOSTO PELAS INTERESSADAS

Preço Mensal Preço Global Proposto
Interessada .Proposto (para 180 dias)

INSTITUTO 2 DE JULHO 1,245.883,00 , 7.475.298,00
SANTA CASA DE ITABUNA 1.385.000,00 8,310.000,00
FABAMED - Fundação ABM de Pesquisa " 1,378.946,62 8.273,679,72
Extensão na Área da Saúde

Da análise do julgamento dos Atestados de Capacidade Gerencial/Experiência, bem como das
Propostas de Preços, esta Comissão seguiu em avaliação conforme o demonstrativo do cálculo
proposto no Termo de Referência, senão vejamos:

Prefeitura Municipal Av, Princesa Isabel - 17° 678 - São Gaetano - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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"CÁLCULO DA NOTA GERAL

O cálculo da Nota Geral considerará a Nota de Atestado e a Nota de Preço, da seguinte forma.

A Nota de Atestado (NA) será definida com base no resultado da apuração obtida na Nota de
Atestado do Proponente (NAP), dividida pela Maior Nota de Atestado dentre as apresentadas
pelos Proponentes (MNAP), conforme fórmula abaixo:

NA = NAP
MNAP

A Nota de Preço (NP) será definida com base no resultado da apuração obtida do Menor Preço
Proposto (MPP) dentre todos os interessados, dividido pelo Preço do Proponente (PP),
conforme fórmula abaixo:

NP = MPP
PP

A c/assi/kação das proponentes far-se-á pela média ponderada das Notas de Atestado e de
Preço, mediante a aplicação da seguinte formula com os respectivos pesos.'
NOTA DEATESTADO: PESO = 70
NOTA DE PREÇO: PESO = 30
NOTA GERAL (NG) = ((NA X 70) " (NPx 30))
Será declarada vencedora do processo de seleção pública simp//ticada a entidade habilitada,
que obtiver a melhor pontuação da Nota Geral, de acordo com a fórmula acima descrita".

Assim, a partir desta compreensão, fora formulado o seguinte cálculo para que pudesse chegar
à Nota Geral e, consequentemente, a Entidade Social que irá gerenciar o Hospital de
Campanha de Itabuna, vejamos:

INSTITUTO 2 DE jULHO:

NA = NAP .NA= DESCLASSIFICADA. NP = MPP NP= DESCLASSIFICADA.
MNAP pp

C SANTA CASA DE ITABUNA:

NA = :,,: NA: 0,68 NP = MPP NP: 1.378.946,62
PP 1.385.000,00

NP: 0.99

NOTA GERAL (NG) = ((0,68 x 70) " (0,99 x 30)) = Resultado: 77,30

FABAMED:

NA: 9.5 NA: 1,0
9.5

NP = MPP NP= 1.378.946,62
PP 1.378.946,62

NP: 1,0

NOTA GERAL (NG) = ((1,0 x 70) " (l x 30)) = Resultado: 100,00

Assim, após conclusão de toda avaliação concernente às pontuações dos atestados técnicos,
bem como dos valores propostos, concluiu-se como vencedora a Entidade Social FUNDAÇÃO
ABM DE PESQUISA E EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE - FABAMED, sendo esta

devidamente CLASSIFICADA, pelo fato de ter apresentado toda a exigência contida no Termo
de Referência e na solicitação do E-mail, de modo que seguiu adimplindo os requisitos e se

Prefeitura Municipal Av. Princesa Isabel - n° 678 - São Caetano - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3



\

jrj \,; '.)
F

4~

lj' H u ê ,""j fL

49%'

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
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mostrou a mais competente para gerenciar o Hospital de Campanha de Itabuna. A FABAMED
logrou êxito sendo a Entidade sem fins lucrativos, dentre as CLASSIFICADAS, a apresentar o
Menor Preço, bem como alcançou a melhor Pontuação dentre os atestados técnicos
apresentados.

Portanto, nesta fase do procedimento, esta equipe, consagra a FUNDAÇÃO ABM DE
PESQUISA E EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE - FABAMED como Entidade Social

vencedora desta avaliação. Nada mais havendo a constar, encaminham-se os autos para que
seja dado conhecimento e percorra o trâmite exigido para contratação.

'"l "' l'

'\

LÍVIA MARIA BOMFIM AGUIAR
SECRETÁRIA DE SAÚDE

LÂNIA,ÉC,A ,,,à='=OSS|LVA

SUB SECRETÁRIA DE SAÚDE

r

ADRIANA EIXOTO SILVA
DIRETORA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Yww
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Prefeitura Municipal de Itabuna

ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 047-S/2021

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 019-S/2021
g

l SITUAÇÃO DE EMERGENCIA - CALAMIDADE PUBLICA

OBjETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL
PARA GESTÃO, UPERACIONALlZAçÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E

SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO
4y MUNICÍPIO DE ITABUNA, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- __j
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CONTRATO EMERGENCIAL HOSPITAL CAMPANHA ITABUNA

a) Quadro Orçamentário Sintético:
ESPÉCIE valor em RS

VALOR MENSAL RS 1,378,946,62

VALÔR DO CONTRATO (6 meSés) RS 8,273,679,72

VIGÊNCIA DO CONTRATO 180 DIAS

b) Quadro Orçamentário Analitico:
A VALOR NENSAL EM REAS

Al Com[xN|çãcl da'Remuneraça0 RS 321,870,88
A 2 Beneficicst vàe irawpo'te RS 21,186,68

"" A 3 Encàrgw Saciaks Incidentes sobre a RemuneraçãWProvisionamento RS 122.504.06

A 4 oulras t'.pos de convataçoes/Pj medicos/wtms RS 378.840.00

,' jsubwâl rs 844.401,62

B WTERIAL DE CONSUMO VALOR MENSAL EM RFAS

B 1 Meãcamenéos oe uso mterno RS 154.000.00
B 2 Matenai de lmagtms (matenal dr [adid%!'.) RS 7,000.00

B 3 Matmal medco-hospiWar de consumo (penso e msumo) RS 66,000,00

B d Matenai de Laboratóno RS 6.000,00
B.5 Maieriéd de hm·peza e dê$cMave1 RS 4 500,00
B.6 MaMal de expediente (mater.al de escntóno) RS 3,000,00
B.8 Enxoval e Umfatme RS 7.000,00

B g Ecxnpamento de oroteçao mdiwdual (È°ÍS) RS 25.800,00

B 1ò Gases m:ed|cinals RS 10.200,00

""' RS 283.500,00
C SERMÇOSDETERCE1RO$ VALOR MENSA£ E!!,rea|s

C.1 Manutenção carreüva e preventiva de ecµipammtns médico- hcKspitadares/adm!nistrávQ$ RS 8,500,00

C.2 Locação de equipamnénW SOmédicw MUNICIP1Q
C 3 Lcmção de equipamnems administratms RS 9.500,00
CA Scnços de Temdagià da informação (equipamentns software, redesistomas etc ) RS 5.000,00
C.5 Locaçàa (mobi|iátiQ/reh©eraçaQ) RS 4.000,00
C.6 Fornecimento de água e sâneamenb R$ 8,000,00
C.T FornecimeTltp tk energia elétrica RS 15.000,00
C.B Telefama e internet RS 2,000,00
C.9 Reoôlhimento e tratamento (getenciamentn) de resíduos RS 6.500,00

C.10 Se'virp De Rouparia/'Lavanderia RS 16,000,00
C.11 Serviço de EsteMização e Reprocessamentn RS 5.000,00
C.12 Serviço de ahmentaçào e nwnção RS 16,045,00
C,13 Serviços grafi¢p$ lpubkação RS 2,000,00
C 14 Sbnjçq ck Guada digitahação ck pmnlMos RS 500,00
C.'5 Sèmççi de hemadãlise (HD) RS 35.000,00

. C 16 Sèmççi de Labocatório çki AnáHses cimi= + Gasometria 2 eq|Nm rs 35.000,00C 17 Lcmção de 01 contaW tefhge'ado- fhgorMco RS 4.000,00
C 18 Com.bustlve| RS 2.000,00
C 19 Se.mças de Krceitos RS 49,000,00

"" A 'g 'l"' ' R$ 223.045,00

D Outras -. i -qt,qg valor mensal em RFAIS

D.1 éàxa %m|rl;sbapoRMQ 2,5% RS 28,000.00

SuNaW n"" ' a.moo

'°'"" R$ 1.378.946,62

Salva r, 19 de m ço e 02

S tu no ri es

"" C' " ' 'C"
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Composição dos encargos sociais e dos impostos/taxas/contribuiçao

HOSPITAL DE CAMPANHA DE ITABUNA
CONVOCAÇÃO EMERGENCIAL N9 - Processo Adm. N9

Encargos Sociais e Trabalhalhistas

A %
A.1 INSS Patronal 0,00%

A.2 FGTS 8,00%
A.3 SESI/SESC 0,00%

A.4 SENAI/SENAC 0,00%

A.5 INCRA 0,00%

A.6 SEBRAE 0,00%
A.7 SALARIO EDUCAÇAO 0,00%

A.8 RAT/FAP 0,00%

Subtotal A 8,00%

Provisionamento

B %

C, B.1 139 Salário 8,33%
B.2 Férias + 1/3 Férias 11,12%
B.3 Aviso Prévio Trabalhado 3,55%

B.4 Auxilio Doença 0,23%

B.5 Acidente de Trabalho 0,33%

B.6 Faltas Legais 0,28%

B.7 Férias S/ Licença Maternidade 0,07%

B.8 Licença Paternidade 0,02%

Subtotal B 23,93%

C

C.1 Indenização Adicional 0,17%

C.2 Multa FGTS (4096) 3,20%
C.3 Aviso Prévio Indenizado 0,20%

Subtotal C 3,57%

D

D.1 incidência A x B 1,70%

Subtotal D 1,70%

' Er~ E,1 Incidência FGTS S/ Aviso indenizado 0,43%

Incidência FGTS sI Afastamento superior 15d Acidente de 0,33%

E.2 trabalho

Subtotal E 0,76%

F

F.1 incidência A x Salário Maternidade 0,10%

Subtotal F 0,10%

Sub total B+C+D+E+F 30,06%

Total Encargos Sociais e Trabalhistas e Provisionamento 38,06%

Obs: Somos detentores do CEBAS, gozando de imunidades tributárias, conforme Portaria nQ 51, de 21 de

janeiro de 2021, em anexo.

Salvadot19 de Marçode 2021

FundaçÍo ABM de Pesquisa e E)uensão na Área da Saúde - FABAMED

l

Jqsé Saturnino ¶od'i¢ue'

\Díret»r Njp'"nt""mte r"

Rua Baepei]di. 162. Ondina - Salvador/Ba CEP: 40. 170-070 - Fone: 7 ] 30 14-2443 E-mail: administrativo'«fabamed.org.br
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CONTRATO EMERGENCIAL HOSPITAL CAMPANHA ITABUNA

QUADRO ORçAMENTARIO ANALITICO:

D.1. Detalhamento das Despesas de Rateio

Outras Despesas - Rateio Valor Mensal em R$

Assessoria Contábil R$ 2.500,00

Assessoria Jurídica R$ 3.000,00

Recursos Humanos R$ 3.000,00

Assessoria de Comunicação R$ 1.500,00

Contas a Pagar R$ 3.000,00

Compras e Suprimentos R$ 3.500,00
espesas administrativas /rh R$ 3.000,00

Eng Clinica R$ 4.500,00

Medicina Trabalho R$ 4.000,00

Total R$ 28.000,00

r"',Salvador, 19 Marco de 2021

josé Saturnino Rodrigues

Diretor Superintendente

- l ' -
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f=àa, e3 ,a $ e::z ej HOSPWALCAMPANHAITABUNA
CONVOCAÇÃO EMERGENCIAL N° 2021.

MemOriá de Cálculo - Recursos Humanos (A)
Catga Encargos

QuaM, . . Árcade Horária , , Graüficações Remuneração Beneficbs Adicbnal
sub told Soáais e . , Outras despesasMinima CatEgona ptdissmal Trabalho Semanal Saláno Base lnsalubndade No,mativas Bruta (A.1) (A.2) Notumo Trabalhistas Pmwsionamento (A.5) Total

Minima (A.3)8% (aã) 30,06°6

1 Farmacéuüco HCltabuna 30h 2.500.00 440,00 500,00 3.440.00 3,440,00 275,20 1 034,06 0,00 4,749.26
8 Agente Serviços Gerais HCltabuna 44 h 1.100,00 440.00 0.00 12320,00 538,67 12 858,67 1,028.69 3865.32 0,00 17.752,68

1 Coordenador Opercaaonal HCltabuna 44s 4,000,00 440,00 0.00 4440,00 0.00 4.440.00 355,20 1 334.66 0,00 612986
2 Almoxarife HCltabuna 44 h 1,500,00 440,00 0,00 3,880,00 3.880,00 310,40 1 166.33 0.00 5,356.73

2 Assistente Social HCltabuna 30 h 2.393,94 440,00 0,00 5.667.88 5,667,88 453.43 1.703.76 0,00 7,825.08

1 Comprador HCltabuna 44h 2,800,00 440.00 0.00 3 240,00 3,240,00 259.20 973,94 4,47314

6 AüXdiâr Administrativo HCltabuna 44h 1,236,00 440,00 0,00 10.056.00 10.056,00 804.48 3.022,83 0.00 13,883,31
1 Enfermara de Reguiação HCltabuna 44 h 2.467,38 440,00 493,48 2.907.38 386,00 3,293.38 263,47 989,99 0,00 4 546 84
5 Auxiliar de Farmácia HCltabuna 44h 1,260,72 440,00 0.00 8.503,60 592,08 9.095,68 727,65 2.734,16 0,00 12.557.50
2 Psicologo HCltabuna 44h 2,500.00 440,00 5.880,00 5.880,00 470,40 1.767,53 8117.93

16 Enfermeiro UTI HCltabuna 44 h 2.773,49 440,00 554,70 51,415,84 1.158,77 52.574.61 4,205,97 15 803.93 0,00 72 584.51

6 Enfermuro Enfermaria HCltabuna 44h 2467.38 440,00 493,48 17,444,28 386.00 17.830,28 1.426,42 5359,78 0,00 24,616.48

40 Técnico Enfemagem UTI HCltabuna 36h 1.389,72 440,00 208,46 73.188,80 3,593.25 76,782,05 6.142,56 23.080,68 0,00 106 005,30

15 Tê'mico Enfermagem HCltabuna 36h 1,25200 440,00 187.80 25,380,00 1 539,97 26.919,97 2,153,60 8.092,14 0.00 37.165,71
Enfermaria

4 Copeiro HCltabuna 44 h 1.100,00 440,00 0,00 6.160.00 6,160,00 492,80 1,851,70 0.00 8504.50

1 Coordenação Enfermagem UTI HCltabuna 44h 6,000,00 440,00 500,00 6,940,00 6.940,00 555,20 2,086,16 0,00 9581.36

1 Nutnctomsta Climca/Nuüição HCltabuna 40h 2,346,00 440,00 2.786.00 0,00 2,786,00 222,88 837,47 0,00 3.846 35

17 Fisioterapeuta HCltabuna 30 h 2.450,00 440,00 49.130,00 1.197,68 50.327,68 4 026,21 15,128,50 69 482.40
1 Coordenador Fisio HCltabuna 30h 3 500,00 440.00 3,940.00 1,198,68 5.138.68 411,09 1,544,69 7 094,46
l Faturista HCltabuna 44h 1 800,00 440,00 2,240,00 2.240.00 179.20 673,34 3,092,54
4 Maqueiros HCltabuna 44 h 1.100.00 44000 6,160,00 6 160,00 492,80 1,851,70 8,504,50
4 Auxiliar portaria HCltabuna 44h 1.100,00 440,00 6.160.00 6,160,00 492,80 1,851,70 8,504,50

139 49.036.63 9.680,00 2.937,91 311.279,78 - 10.591,10 321,870,88 25.749,67 96.754,39 - 444.374,94

OBS; Proposta 30 dias

Fundaçjo abm de Pesquisa e Eiçtensão na Área da Saúde- FABAMED

Salvad r,',,,,,,,,. 19 de ;arço ,l \ 2021

José Satur 'i odri ués
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F^E3^I\^ ED HOSPITAL CAMPANHA ITABUNA
CONVOCAçÃO EMERGENCIAL N° 2021 -
Memória de Cálculo· Recursos Humanos (A) - OUTROS TIPOS DE CONTRATAÇÃO - PJ

Caga Encagos ' "'. :·Z' . " ;ásmi =~
Quará Árcade Horária GrMcações Remuneração BeneficH Adicioná So¢iàs e Pmvlsionamenb 0utras&spesas

. Cdegoha PmKssimal Salàio Base lnsaluMidade . subtotal . TotalMinima Trabalho Semanal Normativas Bruta (Al) (A2) Mumo Trábahstas (A.4) 30.06% (AS)

Minima (A.3) 8%

1 Diretora Geral HCltabuna 5h 20,000,00 - 0.00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20,000,00 _

1 Cbordenador Médico HCltabuna 5h 18 000,00 0.00 18_000,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000.00

1 Diretor Administrativo HCltabuna Bh 15 000,,00_ _ _ 0,00 15 000,00 , 15 000,00 0,00 0,00 15,000,00
2 Médico Plantomsta UTI HCttabuna 24h 3 200,00 0,00 195 200,00 0,00 Q (K) _ , 195 200,00 0,00 O,® 195.200,00

l Médico Plantonista Enfermaria HCltabuna 24h 1.200,00 0,00 36.600,00 0,00 , 36 600,00 0,00 , 0,00 36.600,00

4 Medico Diansta UTI HCltabuna 5h 15,000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60,000,00
1 Meãco nefromista HCltabuna intercons_ 5,000,00 "" 5.000.00 5.000,00 5.000,00
R Medico infectoioqista HCltabuna intemons 5.000,00 5.000,00 5000,00 5,000,00 _

1 Coordenador Administrativo HCltabuna 44 h 5.000,00 - 0,00 5,000,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 5,0Ò,00"
4 Tecnico de Radiobqia HCltabuna 24h 3.750,00 - 15,000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000.00

1 Técnico de Manutenção HCltabuna 44h 2,000,00 ' - 2,000,00 2.000,00 0,00 0,00 2,000,00
1 Técnico em lnfomatica HCltabuna 44h 2.040,00 - 2.040,00 2,040,00 0,00 0,00 2.040,00

18 95,190,00 · · 378.840,00 · "" " " - 378.840,00 - · 378.840,00
OBS; Proposta 30 dias
Fundação ABM de Pesquisa e Extensão na Área da Saúde- FABAMED

Salvador, r 19 de março 2021

l

José Satyrnino Rodnyáeg
Diretor Superintendente
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TABELIÃ- ROSALIA NOVAES LOMANTO 4 (AM NL CARDOSO UMA M 008
SUBTABELIÃO SUBST.-JAIR G.DA SILVA ;e Subjabe'io . ' Ro 391
SUBTABELIÃ DESIGNADA- CATIA LIMA lei 3\3-6\'3 ' S. 028
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TABELIONATO DO 8° OFÍCIO DE NOTAS DESTA CAPITAL
ESCRITURA DE CONSTITUIÇÃO DE FUNDAÇÃO, na forma

abaixo:

4)

Saibam quanto esta pública escritura virem que no ano dots mil e dois (2002) aos
vinte (vinte) dias do mês de setembro, nesta Cidade de Salvador, Capitai do Estado da
Bahia, neste cartório perante mim Tabeliã, compareceu a Associação Bahiana de
Medicina - ABM, inscrita no CGC/MF sob n° 13.548.938/0001-92, estabelecida na rua
Baependi, n" 172, Ondina, nesta Capital, neste ato representada pelo seu Presidente
em exercício Roque Salvador Andrade e Silva, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n°
035.706.655-34, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Wanderley de Pinho, 75, Edf.
Mansão Luiz Fernando Macedo Costa - apt? 1202 — CEP: 41.840-300, reconhecido como o
próprio por mim Tabeliã do que dou fé, perante as testemunhas e presentes os
colaboradores e instituidores que também assinam, pela instituidora- Associação Bahiana
de Medicina-ABM, por seu representante legal foi dito que, em virtude de deliberação de sua
Assembléia Geral, datada de 17 de outubro de 2001, tendo decidido, nos termos dos arts.24
e seguintes do Código Civil, instituir uma fundação, sem finalidade lucrativa, com o objetivo
de a) promover e difundir a pesquisa científica na área de saúde; b) constituir centros de
documentação e sistemas de informação para a sistematização e divulgação de
conhecimentos, estudos e investigação científica e tecnológica: c) realizar programas de
extensão, especialização e aperfeiçoamento de profissionais da área da saúde, bem corno
atividade de ensino e pesquisa, d) realizar programas de intercâmbio de conhecimentos,
projetos e atividades quanto a todos os assuntos e domínios que constituem em seus
objetivos; e) contribuir para a solução dos problemas médicos e sanitários da comunidade,
sob q regime de cooperação vinha institui-la, como efetivamente instituída tem, com a
denominação de Fundação ABM de pesquisa e Extensão na Área de Saúde- FABAMED,
com vigência por tempo indeterminado e atuação no território nacional, declarando-a
instituída, devendo ser regida pelos estatutos transcritos nesta escritura e das nomas legais
atinentes a sua atividade. Disse mais a Instituidora Associação Bahiana de Medicina- ABM.
por seu representante íegai que, em conseqüência da Instituição da Fundação ABM de
pesquisa e Extensão na Area de Saúde, doava à mesma, como efetivamente doado tem.
um terreno de sua propriedade, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, com a área de
585m2 (quinhentos e oitenta e cinco metros quadrados), sito na rua Baependi n°172,
Ondina. Sub- Distrito da Vitória, Cidade de Salvador, havida de lvanildes Lúcia Amara!
Fernandes e seu esposo josé da Silva Tavares, por escritura pública lavrada sob o n° de
ordem 41.168., à f1.160 do Livro 696, no Cartório do 6° Oficio de Notas da Comarca de
Salvador. em 25 de fevereiro de 1999, com matricula sob o n°14.916. no 1°Oficio de Imóveis
da Comarca de Salvador. limitando-se dito terreno, pela frente com a Rua Baependi. ao
fundo com a Instituidora, de um lado com o prédio de Carlos A , Franco e do outro ladcí corn
a casa de jaime Ramos Queiroz. inscrição n°469629-8-, na Prefeitura Municipal de
Salvador. com o valor de R$70.000,00 (setenta mil reais). Disse mais a instituidora,
perante mim Tabeliã e as testemunhas instrumentárias. que a Fundação ABM de
Pesquisa e Extensão na Área da Saúde- FABAMED, será regida pelos Estatutos,

esses já mencionados, que fez elaborar, e aprova, como neles se contém, por estarem de
acordo com sua vontade, cujo texto é o seguinte: Capítulo i- da DENOMINAçÃO, DURAçÃO.
SEDE E FORO - Artigo1°- A FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E ExTENSji!o
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l 7220.7.00 · Posquim e desenvoMmento experimentM em ciôncêx s«Íais e humanas
' 8&.1M-D2 . AtéiMades de Mendl~mo em promo·aoccjrro e unldades hospitaiam para atendimento 3 urgénàas
86mj.oõ . Atividades m apcM à gestão de sãúa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

l CARTAO DE INSCRIçÃO DO CONTRIBUINTE l

t

Validade deste Cartão: 31/12/2021

RAZÃO SOCIAL: FUNDACAO ABM DE PESQUISA E EXTENSAO NAAREA DA SAUDE -

FABAMED
, NOME FANTASIA: FUNDAÇÃO ABM i

il CNPJ, 05.4 13.531/Õ001-20
l

CGA: 254 i44/0O1-8't i

ENDEREÇO: Rua Baependi, 162 - ONDINA

NATUREZA jURÍDICA: 306-9 - Fundação Privada

ATIVIDADES CNAE DATA INÍCIO
Atmdades de atendimento hosp{talar. exceto 8610"1101 29/11/2017

prcmt+socon'o e unidades para atendwnento a urgências
Pesquisa e desenvôlwmento experimental em ciências 7220-7/00 09/11/2011

socàãis e humanas
Atividades de atendlmemo em pronto-socorto e undadas 8610-1/02 29/11/2017
Mspitalares para atendimento a urgências
Atividades de apoio à gestão de saúde 8660-7/00

29/11/2017

SITUAçÃO CADASTRAL: Ativa Regular

VALIDADE DO TVI.: Defímtívo

DATA DA INSCRIÇÃO: 24/03/2005 DATA DE IMPRESSÃO: 14/01/2021

CÓDIGO DE CONTROLE: 1118FFDFAOA02C99E04266DD312D50D7

a gcspe Ser
na págma djí Seçmana Murucipw da F- r: -

,'{!|i ba bíj, ãtraw±s dc: çX)úijjçè cÈe coMmie acima aze N,1
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O PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SECRETAR1A MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADOH$A DE CADASFRQ

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
PESSOA JURÍDICA

Validade deste Aivàü 31/12/2021

RAZÃO SOCIAL. FUNDACAO ABM DE PESQUISA E EXTENSAO NAAREA DA SAUDE +
FABAMED

NOME FANTASIA. FUNDAçÃO ABM

CGA, 254 144/001-81 CNPJ, 05 413,53T/0001-20
ENDEREÇO: Rua BapeMi 162- ONDINA

NATUREZA jURÍDPCA: 306-9 - Fundação PíNada

CON$TíTU1ÇÃO EMS?ESA. Mamz

±T1VIDADE,(,S) CNAE DATA iNÍCIO

:1í· atmáimmto CXCCKr pmnto-smxím 0 86¶O-l/Oi 2% 1 1.'20r ?

para a HrgêncÈas

Pmqwsa is expenmental ciências SOCÜàN e 7220"7/tX) OBit t201 T

rwmams
Ahvumç$e3 Cm prunEã-somrra b 8610-1AOt2 2W moi 7

hwiíitaiares pata alendmmte a wgênmas

de à gestão de saúco 866Ch7/0f) 29/11/'20?"

TIPO DE UNIDADE: Unidade PMubva

FORMA DE ATUAÇÃO: Estabelécârmmo Fixo

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regulãt N' TVL: 370682 VAUDADE: DeftmlNo

DATA DA NSCRIçÀO: 2W03/2OQ5 DATA DE IMPRESSÃO: (J4K)112Q27

Para q exwücio da atMdade, Produtiva ou Auxúhu, observar TVLC suas m$tnçõ0$.

CÓO1GQ DE CONTROLE + (j61E8898E494B89781C9E3D51674844D

A Me dústç |dX/E?& Uh 13
Mush,' :PZa' ±!trr" 1,/

{hstµ /.'WW% tNi h't aS:'wtK ac ix' ,'i, ,M'..'d
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' M1N1STÊRIO DA FAZENDA
y.. Secretaria da Receita Feáerai do Brasd

, . ' PmcuradoM·Gérã! da Fazenda Nackmal

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBfTOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FUNDACAO ABM DE PESQUISA E EXTENSAO NA AREA DA SAUDE - FABAMED
CNPj: 05.413.531/0001-20

Ressalvado o diretto de a Fazenda Nacionàl cobrar e mscrever quai$queE dividas cIe
responsabilidada do sujeito passwo atuma 1dènti%ado que 'aterem a ser apuradas, é cmètiü.am que

1 constam débmc admwúslrãdôs pela Secretam da RCceita Federal do Brasd (RFB) cmm
exigtbl||dade suspensa nos termos do art, 151 da Lei rP S,172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nâcional (CTN). ou objeto de decisão jud?cÊal que determina sua
desconwderação para fins de certificação da regdàndâde hscal, ou ainda não vencidos: e

2. constãm nos $|stema$ da Pmcuradoha-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos tnscntos
em Divida Ativa da UniãO (DAU) com exigibilidade suspensa nos termQs do art, 151 do CTN, ou

O gamnhdos mediante bens Ou dweitos, du com embargos da Fazenda Pública em processos de

execução riscai, ou objeto de deasão judícid que determina sua desconsidemção para Fins de
certiNcação da teguíaMade Ascal.

Conforme disposto nos ans, 205 e 206 do CTN, este documenta tem us mesmos efeitos da certkjão
negam-

Esta c:erôdào é váhda para d estabeleamento matriz e suas fiiiàis e m casa de êníe federativo, pa'a
todos os Órgãos e fundos púbiiajs da admimstrâçM d[retaÈ a ele vinculaãos- Refere-se à MuaçM da
5Uj©to P@S$Nq no âmbito da RF'B e da PGFN e abrange inclusive 88 coMnbuições sKNiài$ txewstâ3
nas ameãs 'a' a 'd' do patágràfo Úmco do art. 1 1 da Lei n" 8.2 12, de 24 de julho de 1991.

A aceiação desta cMidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na kúemet, nos
endereços "http:/irfb,gcv-br" ou <http"//www.pghi ®ov.br".

Certidão emitida gratuitamente com base na pomria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/1c/2oi4.
Emíticia às 09'40:i4 do dia 23'11/2020 <hora e data de Brasi|ia>.
Válida ate 22Ki5/2021.
CÓdigo de contrate da certíãão. 28AA.D5CE.OA3B.D11F
Quaktuer rasura cu emenda ín¥a|idará este documento.

Q
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GOVERNO DO ESTADO D A BAHIA Emtsüo: 12'03QfE1 tbSS: i4

SECRETARIA DA F.\ZEND \

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3,956 de 11 de dezombto de 1981 - Cóéhgo
Tnbutàrio do Ê&tâdo da Bahia)

Cm1idão N" 202111 00136

"'""'""" "'""" " l
RAZAC> SOCãAL

FABAMED-FÜND, ABM DE PESQ. E EXT. NA ARE \ IJF S u DE

1NSOÇÁÔ ESTADUki ; NI-E

0$.413.531 'DOC)) -21)

0 F tçà cerlihcado que não constam. até a mesente dala, pendências de responsabèltdade gessaa lkíca ou jurídica 3t:ima

íden1íficada, ¥0laüva$ aos tributos admmistrados por esta Secretaha

Esta =1(dao engbüa todos os seus estabeieamemos quanto a mexístência de débiKís. mduáve os msctitos nai Dima

Ativa, de competência da Procwadoriz Gergl do ésimo. tessalvado o direito da Fazenda PUblica do Estado da Bahia

cobrar débitos que vierem a set' apurados msmnormente-

Émmda em 12RJ3/2021. conforme PortêRa n" 918/99, sendn váliUi petr 60 dias, L:ljmad% a parks' da dim cie sua

em?$são

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
Cy FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http:/'www sefaz.ba.gov.br

F

Váhda com ã apresemaeão cmíünta Ge carão ongml de no CFF ou mj CNPJ oa

Secretaria ca Receite Federal do MlNstêríO da Fazenda

dc l Rdt m6Neµm le ú!E

e

*
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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secmaha Municipal da Fazenda

Coordenadoria & Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - C'ooMenadoria da Divida Aliva

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários

Inscrição MuMcipal: 254.144/001-8l
C'NPj: 05.413.53l/O00k20

Conmbüme. FUNDACAO ABM DE PESQUISA E EXTENSAO NA AREA DA S&ÚDÈ. - EABAMED

Endemçu. Rua BâeµMi, N 162

ONDINA

0 4u. mum

Ceniiico que a inscrição acima cm situaçb regum, mC ii µmseme dm.
ressdvmdo o direito da FMenda Munitnµ1 colmr quaisqmt dNídasi que vimm a sit
apura'Üas. coMorme migo 277, § 3", da Lm 7.186.'2006.

autahmda àx l! 3f):42 horas do dia 28.'(1!,'2021
Válida àu' dtit 28A)4 '2021.

CÓdigo de contrdc da cmidào: 732C.E623.4365.E684.AAC2.371E.4A66.EF26

Esta cmü@ foi ctmtida p¢í8 páguia da SecrcWia MümujM tht Fazenda, ro endereço
http:!iwwws¢fu.$aÍvador.b&gov.h, e sua wtenúctdade pode m cúniirmada uúlizantb
(' c6áigo & conud¢ acima,

O

íàf'í 2$A)1'2dj21 11:31

y
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PMS - Prefeitura Municipal de Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Rceuperação dc Crédito - CRC'
PGMS - Coordenadoria da Dmda Ativa
Certidão Negativa de Débitos

Inscrição Imobiliária: 17703-2

( ontribuMe: FABAMEI) F1NT>AÇÃ,O MSM DE PESQUÍSA E EXTENSÃO NA ÁREA DA SXULJE

Endereça: Rua C unm do Vmicius. m N"' PMà: IQ, ...TRi .ITAPÚÀ

Número da certidão: 8067805

0 ['cmlkm quç o tmôvcl da mstnçào acism está em Ntuaçüo rct"emúc a qunaçàn du lmposla Pncdiaf Term(mjlUrham, Taxa ck Cükm dc Re9duos SOMOS Domiei|$m¢& Receita compçml IPTU " Tt,.TRSD . aiê 3 pmcmc data.
rL$slúvando o direito da Famkh Muniuipal cobmr quuisqucr fiívidas qtw vicmn a iu)ul?ãbs. &Umi)rmc àrtígo 277. S
T. cEá Lá :. l&tc2006.

CtXhgi dc ('unirde da Certidão: 83&%'L"37F.I2781343E,«:wm.A42AUj45'

Uüida ute u dia 10"06,2021 07:2$:il

a at3tent{cil1ode desta certidão pMerà set confiímaW m página da 5ecnetaM Municipal àà Fatenda
), atiaves dc cochgu de êontroie dó [:erLld» açtma

0

,
sefaz.salvaáüT ..''' aspx"kdmmt:wa ": l!"
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

I nscrição: ô5.413.531/0001-2q
Razão socia|:F'UNDAcAo ABM DE PESQUISA E EXTENSAO NA AREA QA SAUDE

Endereço: r doutor qswaldo ribeiro emp mar a vista u38 sala 600 ,'
ONDINA l SALYAPOR l BA l 40I70-Q80

A Caíxià EconÔmica Fedèràl, no uso da atribuição que lhe conférê (j Art,
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a

! empresa acima idenúficada encçmtm-se em situação t"egula' perantê q€) Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

· O pí"esente Certificado não servirá de prová contra cobrança de
, quaisquer débitos refèrêntès a contribuições e/ou êncàrgOs devidos,

dècorrentés das obrigações com Cl FGTS,

l VaHdade:05,'03,202i a 03/04/2021

ii' Certificação Número: 2021030501400559690383

l lnformaçãD obtida em i2.,'03/2021 08: 17:25

i A utilização deste Cenific:'ado [jã'a os fins previstos em Lei esta
i condicionada a verificação de autenticidade nu sme da Caixa:
?
i www.caixa.gov.br

0
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CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: FUNDACAO ABM DE PESQUISA E EXTENSAO NA AREA DA SAUDE -

FABAMED (MATRIZ E FILIAIS)

CNPj: 05.413.531/0Q01-20

Certidão n"; 3598587/2021

Expêciição: 28/01/2021, às 11:42:40
Va'íidadm 26/07,'2021 ·- 180 (cento e oitentã) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que PUNDACAO ABM DE PBSQUISA e EXT'BNSAO NA ARBA DA SAUDE -

FABANBD (MATRIZ k FILIAAS), inscritota) no CNPj selo Cl n'

D 05.413.531/0001-20, consta do Banco Nacicmal de Devedores
Trabalhi3tas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas

ncüsl processo(sj abaixo, com débito garantido ou exigibilidaàe

su3pensa:
QOOQ8Q9-26.2011.5.Q5.00Q6 - TRT 05" Região "

" Débito garantido por dep6sito, bloqueio de numerário ou penhora

de bens suficientes.

Total de procemom 1.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Ccmsolídação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela L,êi n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

ria Resolução Administrativa n" 1470/2011 do Tribunal Sup2rior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (doisà dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a rmdos os seus estabelecimentos, agências ou Filiais.

A aceitação desca certidão condiciona-se à verificação de sua

autenücidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (hrtp://www.cst.jus.br).
Cerridão emitida gratuitamente.

INFORMAçÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com cis mesmos efeitos

da negativa (art. 642-A, § 2°, da Consolidação das Leis dc

Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da

pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Naéional de Devedcmes

Trabalhistas, cujo8 débitos estejam com exigibilidade susper",sa ou

garantidos por depósito, bloqueio de numeráric ou penhora de bens
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004 748336
PODERJUDICIÁRIO

' TRIBUNAL DE jUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃOESTADUAL

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAjUDICIAL - 1° GRAJ

0

CERTIDÃO N": 004 748336 FOLHA: 1/1

a autenucWMo deüa corMào podw'á sot confirmada pota internet no do Tribunal de justiça
(http //0$âj tjha jus.bdscolabrirConfMen¢N.do)

CERTIFICO que pesqwsando os regístros de díslnbuiçòès de tEttljs Ckréí:S CÉQ Esmo dá Bahm
amemres a ciata de 22/02.'2021. 'eMiquei NADA CONSTAR em nome tie

FUNDACAO ABM DE PESQUISA E EXTENSAD NA AREA DA SAUDÊ portador do CNPJ
%.413.531/0001-20. estabeHcida na RUA BAEPENDI; N° 16Z ONDINA, CEP: 40170-070, Salvador · BA "

Os dados informados são de tespmsab4idade ao scmtante. %vendo a utulandade ser ccMetda pelo
metesmao cIou ®sMatám A presênte ceMão abrange pesquisa no banco de dacos pelo pericxhji de 20

(vmte) anos

Cerhfico finaímente que cm oerhdào e sem custas

Este c»rtOão fc» êmibcla peta internet e sua vahdade ê de 30 dias a partir da data de sua emíssào Apôs
esta data será necessána a emtssão de uma nova cerbdào

$a|va<jH. segunda-tem, 22 de teverewo de 202i

004748336
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22/03/2021 004797513
. . .
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PODERjUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE jUSTIçA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1° GRAU

c,2¢D+

CERTIDÃO N°: 004797513 FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de justiça
(http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 22/03/2021, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE, portador do CNPj:
05.413.531/0001-20, estabelecida na Rua Baependi, 162, ondina, CEP: 40170-070, Salvador - BA. "*******

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado elou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20

(vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, segunda-feira, 22 de março de 2021.

C

004797513
PEDIDO N":
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DABAHIA

C, G2 <'8

CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE DE PESSOA JURÍDICA

O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAH1A(CRA-BA),
CERTIFICA que a pessoa jurídica abaixo identificada, em obediência ao art. 15 da Lei N°

4.769/65. encontra-se habilitada tecnicamente e em situação REGULAR, neste Conselho,

para atuar nos campos da Administração, previstos no art. 2°, alíneas "a" e "b" da Lei n' 4,769/65

e campos conexos da Administração.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

Razão Social: FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE - FABAMED

€) CNPj: 05.413.531/0001-20

Registro no CRA-BA: 02175

Data Registro: 26/04/2010

Endereço: R BAEPENDI, N° 162 - Ondina - Salvador- BA - CEP: 40170070

Tipo Inscrição: PRINCIPAL

Capital Social: 0,00

Responsável (is) MARIA HELENA RODRIGUES FERNANDES

Técnico(s): JOSÉ SATURNINO RODRIGUES

' GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES! objeto Social: AMBULATORIAIS, UNIDADES HOSPITALARES,

LABORATÓRIOS, POSTOS, CENTROS E SERVIÇOS DE

L_ SAÚDE PÚBLICOS E PRIVADOS.

A presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente.

venham a ser apurados contra o titular deste registro.

O A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal, sujeitando o
autor à respectiva ação penal.

Emissão: SALVADOR, 12 de janeiro de 2021.

Validade: 01/01/2021 a 31/12/2021, desde que o registro permaneça em situação regular.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://cra-

ba.implanta.net.br/seMcosOnline, informando o número de controle:

6ea146ab-4c4e4bf4-af5d-60577f7f0641

Endereço : Av. Tancredo Neves, n" 999 - Edf. Metropolitano Alfa, 6° andar- Caminho das Árvores

CEP :41820-021 - Salvador/BA - Tel : (71) 3311-2583 - contato@,cra-ba.orq.br

l

l
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Inscrito sob o CRM n°

3739

Data de Inscrição CNPJ

20/06/2006 05413531000120

Razão Social Nome Fantasia

FUNDACAO ABM DE PESQUISA E FUNDACAO ABM
EXTENSAO NA AREA DA SAUDE FABAMED

Endereço Município

R BAEPENDI, 162,ONDINA Salvador-BA

CEP

40170070

Responsável Técnico

4207 OTONI RAIMUNDO COSTA FILHO

Classificação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS

. ., .

í '

; .

Este certihcado atesta a REGULARIDADE da inscrição do estabelecimento acima neste Conselho Regional de Medicina, em
cumprimento à Lei n° 6.839,de 30/10/1980, e às Resoluções CFM n° 997, de 23/05/1980, e 1.980, de 11/07/2011,

Ressalvada a ocorrência de alteração nos dados acima, este certificado é valido até 20/06/2021.

Este certificado deverá ser ahxado em local visível ao público e acessível à fiscalização.

29 de junho de 2020

A autenticidade deste Certificado poderá ser confirmada na página do Conselho Regional de Medicina do
Estado da Bahia (http://websemc.cremeb.org.br/home/VerihcaAutenticidade), através do código:

cca74a85-cf76-482a-922d-2041f66c5d8a
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nommr GLENJO CABRAL LOURENÇO DA SILVA paira o & Coordmadot II.

[IX Z? 7YQ FWMa,dbà FWhú áEtncm -CcNm doí púbbcm ÈWiM- fpç-àp s1TmjK)b DAS-L do Fbsto sac Samo Amõeúo de ksus, a ntmçn& Opemàomj & Serviçu dt

¶3 33$ ®3_2tVl3 Tramspcm· ·0$ lj.qq,qq ?14 4¶0,® AimdümMo wj c-mmàó. a de MmjirmMo ao d^
&nn&ww · ErmlmµcbÊ Füblkm Admini~o

3390 4ü TIS 175 oe
3380 &9 DCI 7!44 (KJ'

Tam da LkHdMe ¶144¶ÜO PAL-ACID DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA em ZD dc mwmibro (k 20C6
T¢r4n dp S«i~WÓqry» 217 410,% E4ULOSOUTO

C,~~&r
do 2¶7' 413 Ijé l"' O GOVERNADOR DO ESTADO DA MALL ro usu de auas unbuiçi3«, e à

vim do que coma do Prçk=dkj n" G30%6(M2204,
A~m ai Forge Fzharmarnm:a

RESOLVE
Qrçmwnki FiWl w/ruu 5eçune'àde 8cklw -

Yr~ho (Elípmnc+) nelo Em M qualificar a FABAMED - FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENSÃO NA AREADE SAÚDE exmo O®~ação SoM, em coMbrmkbde com o dispímo NCk8 ms i] e 12 da
±Dmu~· F'kiW v·k'. Lá n" &647, de 29 ck julho de x)q3. m m áwm de wúdc_

·nu~O zmmm PALÁCIO DO GOVERNO IX) ESTADO DA BAHIA em ?0 & de 2006.

Q3ZZOOQ CUltura Turhmc - 3CT PAULO SOUTO

EM«otm (3#mf - JG

W5.2¶ ? 363? pwm o Turismo - »m.oo 3OQKJQ,%
PF%QKW

33ao.33 (KJ 50OCt,«S

""" " """ DESPACHOS
Z3 6'35 215 40"3 ÁçKuo 0Ct do Turtsmõ 3.imom sadq.oq

3¶0OW S (jOG QQ

33mm
3 3.® 39 DO [Xj0.(jO

¶~ unimm mwom Pktkcssq n' 020®60275081 c ape=s
Órgâns Triburud de Conus &5 Múmáph« Scaetuia <k AdmirúWaç5o, Stcrttmia ch Famda,

01322 710 Germo de e An:r~ PÚt>hm FPÇ>ÁP Mímtério e Defèmmia do ESUKJcj ch Bahia

t3 Tçcfwqçn MAQ.OÔ «ooo.0q otgao Supkmemçãla de CrCcEto
DtmpacH Autorizo. Pm dèào do que dispõe q antigo 62. inc® [j[. da LÁ n" 2 322/66. com a

3.1 90 (jo bb (Ião dc] Mbçòo da LA n° 2 58&A$8. çnnàdcm de mletcs&c púbbco a de$pe&a deconmte da

xílicmda neste processo

¶3 122 503_zrx» E=.'sm rom BemMcm 3.3.OQAQ comoo

3 3.1Kl,W 0CQ¢lO tf D603060149Q72 e
Ckgãos S«iauia ch Eãmçào. SeueWü a Justiça e Di&os Humanoa e Secretam dn

TrõaM ~1 ç F-sperm
f3 n5 3dt!iâ FnrWnçimema dó &3t9fTlà Nqtjrvp JAALOQ $.4¶9,00 Objeto. Supkum&çbçt de Créd1[3

330030 CO $47G.ljfj Désµcho Autnrizo Pum do qtut: dispõc o &1, íncwo UI, da Lá Ef 2 322/66, cum
3.3.9047 (x) $Kb9,00 redação da Lá d 2.588o68. ctmsidero de KM publico a dmmà ckconmte a

tcrm üw T14AVW sup|emcnlaFu3 piçkmkkf

T~ de 217.419,00

1uw ào Flnmcmm~ m 419ao" Ptocmu n" !4Qockxmsm) e
Otµo: Secretaria ü Públim
Objeto SupkmmuiQo de CMilo

Aumizò Pam cNito do que &stpõe n 62, ILL da Let n' :i 322ttA com a
redacão da Lei n" 2 58&'68. ctmsid«ü dc µibEicü n despesa decommtc da

DECRETOS SIMPLES supjememmlo scittcm& neste µrocesso
" Pfocesso tf' 14(m>ckn5748 e spemm

O ©'ERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, ro 1j%) de AláS ambuiçõéE ó'go Sccrâúia & Comérao e
C»jétO Supjmncmçáo de Crédito

RESOLVE Despmbn- ÁutMÍKj Pm efeiio do que dispõe q mtgo' 62. ujcáso LIL a Lm n? 2 32:L"t'ô;'°'" '
redação d& Lei n" 2.58&/68. de inkcresse Nbtko a despesa ò0çott4 le cIa
memcmaçAô Hci1à&

á vim onm&ç*o da PmeunidoM Geral EsMo e rk mis elememou. çÜMLàMé5 do
Pmcmo N 0lm®3$QwpGE200~5]3-0. ANTONIO CeíRLOS Silva DA CRLIZ do Pr nf 14QUQ6(K)X1$9
mryo de Kòfeair, [Mastn3 n" 11 )53 77&0, da Êcmçào a Secrétsna da Educação, com Ogo Secmwã da Educação
Nndamemo no ml 192, inciso u, Lei n" 6 m, de 26 de membro de 1994 , CMo, SLWkmmlaçbo de Crédito

Despacbn Autocizo P&ra deito da que dispõe o w1ígo 6L inçim [[I, da Lei m ? 322166, com a

€J, demitir. j viste u otiemàâQ à FwKumcm (krd àQ Emdo e demà dcnicnm çxN13tàMc3 do mkção [.à r" 2 58&'68, ~~ de ¶McFé5:·c público a decòtreme &1
mc n' 12D0O40016S 14, MARILLA SOUZA LEAL do caírgo de Auxüiar de EnNrmagmt supkrneMação solicitada nem ptdcc£50
Chssit l. cadamo lb 365 193-4, da locação da Seçm&ria JustÍç7ÈL e D[rthòg Humanoa. com
éuMmmuo no arr. 192. háso 1L cumbinado com o m. 1%, ch Lã n' 6 677, dc 26 dc membro Processo n' 14QOQ6CKPi6O5 I e upemos

de N94 Órgão S¢çrewà da Ekhjc3çàkj
objeto. SuplmiemWo cíe Cràiikj

mwMer a dispa+ dó Tritmml Wbn&l clo Trabdho - S' Re¢ião. dc 3 l de de 2007. Dnpadio. Autorim Pm efCitú da que dhpçSe o wtigo b2, uwiso Ifi, da Lá n" 2 322/66, com á
m Forma da an 44 da Comituáçào EStMuü e à vista do qiic umm do Ptocessd tubção dc Lei ri" 2 58&'68, emduo de irR«esse pubú» a despesa ckxwimt a
q" OKNK)6®364JO. a senÕdom JUSSARA MIRANDA LOPES, cadurro n" 59 ]06 195-$, dp supkmem± 1Dhcmd& nem proamo

Esp«à1 da ¢ks , ealmo hwtituio dc: Amisbe1báA c Preéidénàa
do Servdor do a B&hia · 1APSEB, mn Nkes pm o ~0 ccdmEq nos tmnos do art l' Processo n" 140QOt$QD259$0 e apensos
Jo Dex.mo tf 7 8¢12, de ii & janeiro N! 1993 ÒrQos, SecrctUa da Cultum e Tosm Secmmia cIe Desenvolvuim$o UMno e Secremü dei

Meio Ambiente e Rcgljf5o$ Hsdricus
miMtf a âsµmção da Prefeiwra Municipal de CM1it¢, are 3] de dezembro de 2CKY7. m forma clbjüQ Sup1cmemaQo de credito
do arr 44 ch çamútuição EsMud e à nm do que consa do Procmsa n" CROOOb003b289, o De~ho Auwim Fm d6 do cµe dispçk o mijgp 62, inciso III, a ui n!' 2322/66, a

JOSÉ ADOLFO DA SELVA, cMWro n" 20 an , kmdo na PoHcia Crvi1 da mktçào cia Lm ti" Z 588'W, conódem de int píblim a despemt dmmçate da

BúW. a mnnuní da Sctcnmha púbn©L umi q ó®ki çecjeute. nos supkmèmúção soliátMa nçste p
té1HX?$ do m l" do Dexmo n' l %Z de 13 de jRMÍFQ dc !993

'qg'""" "" " '"' "' " """" " '"" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOna fòçim do ui, 44 da Cçmátuiçào Emdual, e á vista & que «mm dct Prüc«so
ri' 02(XXKRRS6364, a *rv]doqm NOELMA CLAÈIA BASTOS AZEVEDO ROCHA. NkdiCa,

n' 59 Cí00 I 14-6, do Quuku EspçâM dn Secretam da Mn'úsílmo. é'rUnú) ]·LçU[ULO POKTARUb nr ¶13, DE DE NovEmRo PE =
& Awsténcih t NwidèncA & Servidor dü Estado da Báw - IAPSEB, sem Ônus para Cf ónhn ASSUNTO. Addcxm w Wtçkj dó ·0MçO- Lae
cedente ncis termos do urt r do Deia«o ri' l 862, de l 3 de de ]993 An b4 - ANUÊNIO üoncecmdq no RÊS DE de

QULHEFME PRATA SAMPAIO

ncmctrw. puedd0. HERNANE MERCÊS DE OLIVEIRA do çugo de Cc)Kymcnakbm [l, DmmMmnl$mmvo e
5lTTbcmj dasj, do ?Q5Tç) SAC Sawta Amônio dc tem a Dimoria Opémácm) cki Serviço d" 4aAà Nçmç Nms, '0w

AttMime.m âQ CidMbo. da SIlpenm~náa de Atendimmo ao Cidadão. dei 5«mnha da çj1.7487ss ada1ltòn ELK/ÕNA Cl [ie Al MOJA 0% N

"Õ"1n7%%, AlÓtL sNrajventÕ FEFQREHA " _ _ " ' "'% l ?3%_,

à
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[.El N. IL560 DE 30 DE JULHO DE 2009

tjk-clara de uiihdadc pública a FUNDAÇÃO
ABM DE PESQUISA E EXTENSÃO NA
ÁREA DA SAÚDE - FABAMED. com Bcdc e
foro no município dc SMvadcm

O DA AmMBLÊIA LEGISLATIVA IK)
ESTADO DA BAH^ nó uso de atribáçào prevista nu art. 80. S r da
Constituição do Estado da Bahá ccmbinando com o m. XXII. ch
Resolução n." ii91'85 (Regimento lmcmo). faço saber que o Pktáriu da
AssemblCia aprovoü e eu µomulgo a scguimc Lm:

Afl r- Fica declarada dc utilidade pública a FUNDAÇÀOABM
DE PESQUISA E EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE - FABAMED. com
sede e fo«) no município de Salvãdor.

Art r'- Em Lei entm cm viÊor na ha de sua publica;B

0

0 GABINETE DA FRESIDÈNCl/l DA ASSEMBI.ÉIA LECdSLATNA

IX) ESTADO DA BAHIA EM 30 DE JULHO ljt 2009.

D4m~p MARCELO NILO

W

l,,.



DIÁRIO OFÍCIAL DO' '

MUNICÍPIQ
Art 12 Compelirá à SEFAZ: PREFEITO MUNIC1PAL (JO SALVADOR. CA"1TAL DO ESTADO Da BAHIA ao Li5? de sUá

atribuiçòes, e com hjndamento no prncèsSo n" 5058/20' 7, ..p

' j · averbar na màricuia do imóvel, no Cartório cIe Registro de imóveis. a
.- j;"

L> .r"""
mlificaçào que traia o inciso 11 do art 11 deste Decreto;"

RESOLVE-

!1 - efetuar Cl canceWntnto da averbaçãü a que Se refere q inusn àrdçMr
QuaWícts d Eriltdade Núcleo de Atendimento à Criança com Paralisia Cerebral - PJACM

çleste ?.tligu. quando da acunacijç e adequado aprovei|amento dn irnóvd njj" Êermns aã
CNPJ NF) sob o n" 04 327 251 /lj(jÜi -36, Como Orgamzação Social, em cõnfo"mw(Me ccjm ü dispü£t

apl'ciwet

Ill - implãnlar a :ributeçã0 progressiva do IPTU sobre os imóveis notMcados, nos Arts 5"e 6' da Lei n° 8 631 de 25 de julho de 2014, para aluar na área da milde.

mechantz a majoração anual e consecutiva da aliqucta do mçjcshj pelo psazc de tiS icincn; ?"55,

rios Wit1(j$ .da di5po$!cí no § 1" do art. 1è da Lei n' ÇQ?5/2Õ?7 miando cIC des:umFT|mcn!:t pele O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR. CAPITAL DD ESTADO DA BAHIA au Usá de suá

Wopnetam da notificação expedida pela SEDUR nos termos da dispo$!u na mctso 11 cIa art 1 i dcste atntiuiçães. e! com fundamento no processo n" 9784/20Z 7,

Oecrehj.
CMTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS RESOLVE

P

Art, 13. Competirá à Secretaria Mumcipal de Cultura e Turismo (SECULT). cum o Quabhçar à Entidade Associação Obras Sociais Irmã Duke - AOSID, CNPJ (MF) sob ü n

apoio da SEFAZ e da SEDUR, promover a divutgação do PrOgrama, realizando ç acompanhamento e a 15 ¶78-551/0001-17 como 0"gamzàção Social, em conformidade COm d dispüsto nôs Ans 5" e 6" d

"
~ produção Üe relatórios informativos dos resultados. disponibiGzande-os site próprio e nn Sistema de Leb n"8 63¶ de 25 de julho de 2014 para atua" na área hmúde.
0 infurmações Municipais - SIM - Salvaaor,

, O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR. CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA no US3 de SUA
Ari. 14 Os imoveis e empreendimentos oeneTiua&$ pelos ir,C?n:ivgs ft$¢àis

ambuiçàes,
concedidos m àmb!tE! da Programa deverão ê¥ibir em local visível pÊaca comendo a lagomarcà da

Pt'efeitwa e cs segümss dkeres: "Este empreendimento conta com inçenhvos fiscais llÍÜ PRÔGRANA
RESOLVE:

REV"TAL1ZAR".

m 15 à Secretêria Municipal de De$envQlv|memô e ú'tãr¶'sn:¢ - SECU? e ò Tornar sem efedü q Decreto sIn" de 02iO8/20j7 puWiudo no Dõm de G3/O8/2017

Seüwar:ò Mur,itupa1 da Fazenda - SEFAZ pcderâo expedit normas comp[Emp'jwes Mcè$$àüà3 à teterénte a nomeàçà'j de NOEME LORDELQ GUMARÀES TAVARES, da Pnxuraclorta Seral aí

b

l "': 'mç4;à:j Geste Decreto, Municipo.

Art 16 Este Decreto entra em vigo' na dala de sua publicação. O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTAOG DA BAHIA nçj es¢j cie

suas atribuições e com fundamentc no art 186/1 combinada com os artigcs 21 5 S 3" e ?16 tu

GABiNETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR. em 22 de agosto de 2017, Lei Ccmptementar N 01/91 e tendo em VfStd D relatório concluswij dá :Dm|s5ào de muéràí

ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETO admimstratívo disciplinar çonstan'e do processo numero 730312016-SMS
~

Prefeito

C

. , RESOLVEJOAO MACIO RIBEIRO ROMA NETO

Chefe de Gabinete do Pi'efmlo

Aphcar a pena disciplmar de demissão ao servidor BRUNO ANDRADE AMARAL

PAULO GANEM SOUTO matricula 98E793, Profis$kor.at de Atendimento lnlegrado na área de quahfkacào de parmà:éúMQ

Secretário Municipal ck Fazenda

Código 2804. l0(àdtj na Secretara Municípãl da Saúde. com 'ukrci ino art 17b. 11. e! ar; 79 tl3 ls

CLÁUDIO TINOCO MELO DE OljV EIRA Úomç'lementar n" Cl/91

Sec'etar'ô Mumcípât tie Cultu' d e

GUILHERME CORTIZQ BELLINTAN! (J PR£FE¶0 MUNICIPAL 'JO SALVADOR. CAPITAL DO ESTADO DA SAHIA, no usa de suas

h:rzt8 !vh,nic:o2i de ljesenvcAwmemo e Ljrbamb|ne atribuiçCes e tenaa em vma ô que consta do processo õ063/2014 - SMS e cum fundamento m artigc

D O .KT ·
=·. ' 47, da L?t Complementar n" Clí91,

2.¶'? - '

DECRETOS de 22 de agosto de 2017
RESOLVE

C PQEFEãTCl YUNfCiPA. DO '5A~¥AD¢-R 24P "AL Dê ES7h?C ÜA El8AiA "[t uso dz is.zs

alribwçCts. é :Qm nç çj'íjc us: ^' 8.u :í '22" :
çqnsi3êrar exonerada. a pedido. desde 02/04/2014. e FÁBIO LEANDRO DOS

QESOLVE SANTOS CORREIA. mdtr"'c4id 9G0362, do Cargo de pmfissicnai de Atenijimenw |ntegrddtj, Fiá á'sâ

. , quaanee<ão de Médim Uro%gista. Cádigo 28U1U lotado na Secretaria Mumctpel da Sàurre3M!ícar g Fundação ABM de Pesqutsa Extensão Kà Área da SUde - FABAMED, CNP

(W) sub o n' US 4! 3.531 /O(jC1-20, com 5cm:ài. em cq "brmidãde cq,'f Cl azsposto ms ·

n Ans 5"e g" da ui n"&631 ce 25 dej-dho cbc 2C14. para atuar Ba área da saúde- GABINETE ijó PREFEITO M'jNIOPAL ijó SALVADOR. em 22 de agoste ele 20;7 *
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Considerando a ccjmpetèmia pnevNta no an. !42 da pmâna de Consdàdaçâo
nf 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direiW e
deveres das usuários da saúde, a organização e o funciommento do Único de
Saúde: e

Cnnãrk·rm nrC n Pm~~ Tèr-nWn tn" 'u hem ÂY:cÊR!hoFRAUçjKFç Mc:
constante do Processo n' 25CKKLOCKJ862/20L&Q9, que conduiu pelo não atendimento das
requf9tos constantes da Lei M 12.101, de 27 de novembro de 2009, suas altemções e
demais legktações pertinentes, resolve:

_= _ -b . r" '.E' . - A -
^1 b. - k 0km It Lkê*é .e .r~i tywCYu~ lag b^^ kkh heb. ^~

Assistência Social (CEBAS), do Hospital e Maternidade Maria Eby, CNPJ n"
17.734,625jocK)1-80, com sede em Pahna (MG)-

Art. 29 A instituição reque'ente fka notificada para, caso queWa, apresentar
reçursLi aánmtsuauvo nçj prazü (lê su jtnncm tuas a contar (já oala aã µeseme
puHcação. conforme µevê li ml 26 da Lei n' 12.10L de 27 de ncwembro de 2009.

Art, 3q Esta Partaria entra em ViW na data de sua putNeação.

ISSN 1677-7042 n' lb, segunda-tem, 25 de janmo de 2021

P¢WTARN8 m ÇA rw 7¶ 7(T7¶

LUIZ (jTA\/1O FRANCO DUARTE

PORTARIA 5L DE 21 DE JANEIRO DE 2021

Defere a do CEBAS da Fundação ABM
cSe Pesqµúsa e Extensão na hea da Saúde -
FABAMED, com sede em SaNàdM (BA).

O Secretáno de Atenção Espeadizada à Saúde, no uso de suas
atribuições,

Considerando a Lei n" 12.101, de 27 de novembro de 2CJO9 e suas
alterações, que dispõe sobre a çenmcaçào das enudades benehcentes de assàstènaa
social, reguhmentada pelo Decreto n' 8.242, de 23 de maio de 2014;

Considerando a Portaria nQ 2.5OOÍGM/MS, de 28 de setembro de 2017, que
disoõe sobre a eh!acãci. a waoasãcão. a tramiWcão e a cortsdidacão de atóis
normatçvos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competènàa prevista no art. 142 da Portaria de
Consolidação n° 1/GM/MS, çk 28 de setembro de 2017, que conso'h"da as Normas sobre
~ Àírp'&mr p d at d ~ ···m&n~ Ap m 6m^^n ·M?
Sistema Único de Saúde; e

Considerando p Parecer TécNco rN 25/2021-CGCER/DCEBAS/SAES/MS,
C: constante do Processo n' 25ocKLQ96581j2cj2c6-50, que concluiu peto atendbmenW deis

C ·>Wii® LC3 LOU L.Ct Pt- L & .& Ú C, UK &. P ME uc QYLFCZ C

demais legislações pErtinentes, resãve:
Art- l' Fica deferida a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de

Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao sus no percentual

mnimo de (sessenta pck centoj, Qa Fundação AUM de p'esqutsa e tuensao na
Área da Saúde - FABAMED, CNPJ ne 05A13.531/UOO1-20, com sede em Sâhràdu
(BA)-

Paráüafa única A Cancessão terá validade odo oeritxb de 03 (trèsl anos a
contar da data de publicação no Who oficial da Urúão - DOU.

Art, 2" Esta Penaria entra em vigpíí na data de sua pubÈicâçãQ.

Defere a CMcessão do CEBAS do instituto de
Assistência SocIal e Saúde São Rafael, com sede

_L. _ qnn4

b-' 'mr"' '"" " '" v "r"

O Secretário de AXençãa Espedalizada à Saúde, net usa de suas
atribum

Consõderando a Lcb n" 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas
alte'ações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência
social, rHUkmer|tada pelo Decreto n° &.242, de 23 de maio de 2014;

u' Lib hU l b- 4. bd'P¥0¢ ¥Y4.3, uc HE L.kC &U^ bqbbG

dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramüação e a consohdação de atos
normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

CmvMermdn a camnMência cwMsta na .art 147 da PnrWta dr
Consolidação rjQ 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que ccmsoMa as normas
sobre os direitos e deveires dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento
do Sistema Único de Saúde; e

Co¢tssâeranôo o parecer iecnko n" LW2OFI-CGCtk/ DC.LBA5/SAE$1M$,
constante do Processo nQ 25OOO-O22249/2020"59, qµe conduiu pelo atendimento dos
requisitos constantes da La m 12.101, de 27 de novembro de 2009, suas ake'ações

— " — —L-pf"· %ub·~L'4"6 f -

Art. H Fica deferida a Concess5o & Certihcado de Entidade Benefkente de
Assàstênda Social (CEBAS), pela prestação anual de SCMçOS àQ SUS no percentual

minimo de 60% cento). do Instituto de Assistência Saciai e Saúde São
Rafael, CNPJ n' 30-835A6INKX)1-60, com sede em CMpminho (PR).

Parágrafo único, A Concessão terá va1bdade pdo período de 03 (t'êS) anos
a contar da data de publicação no Diário Oficial da União - DOU,

fwl í" ma romua enua em na oata de sUã pumcaVo-

LUIZ OTAVKJ FRANCO DUARTE

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DIRETORIA COLEGIADA

DESPACHO N' l, DE Zl DE JANEIRO DE 2W1

u¢r7 errmm çp&n("^ rú.tàpTF

PORTARIA Np 52, DE 21 de janefro de mi

A DWetoria Cdegiada da NNncia Nacional de Vigilância Sandtárta, no uso de
jÀaíL» au'Òwçüm, termo tin w3Là o qwpceao no m l ;n, g 5', maoo dO àõL, 5>, K BS jz e
3' do Regimento Interno aprovado pela Resôbção de Wetóna CoLegiada - RDC nQ 255, de
ID de dezembto de 2018, e ao art- 17 da Resdução de Diretoria Cd@ada - RDC n9 266,

de 8 de fevereiro de 2019, e coMoame deliberado em Circuit.o Deliberativo - CD-ON
33/2Q21, de 19 de janeko de 2021, RETIRA o EFEIIO SUSPENSNO do recurso a seguir
espedficado, mantendo os termos da dedsão recomida até a ddíNração recursal, e eu,
Dwetor-Pre9dente, determino a sua publicação-

Rccnrrente· VR MFDSC.AI 1mpcjrta{x]ra f n(çnR(mlncjRA df ~dutcys
MÉDICOS LIDA

CNPj: VR MEDICAL IMPORTADORA E DtSTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS

LTDA,
UCh€kC d L.l:CrFL.j Lbo UllÇ

de Arai, com sede em PNai (Ri)-

O Secretário de Atenção Espec3aiaada à Saúde, no uso de suas
atnbtjições,

Considerando a Lei n" 12.101, de 27 de novembwo de 2009 e suas akerações,
que dispÕe sobre a cerUficação das entidades beneficentes de assistência social,
T,m.m· ~j+ 0¶ A: 3 ;y m rmmâ^ mrn a ·

F" 4

COnsiderando a Portaria vN 2.500/GM/MS, de 28 de setemtxo de 2017, que
dwpòe sobre a elaboração, a prop<ygção. a tramitação e a cónsohdação de atos

normativos no âmbito do Ministério da Saúde;
Comàderando a competência prevista no art. 142 da Portaria de cMação

1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017. que ccKysohd3 as normas sobre os direitos
e deveres dos usuários da saúde, a mganizàçãQ e o funcionamento do Sistema Únko de
C—·'b A ·- . -

d "

Considerando o Parecer Técnico M 26/2a21-cGcERmcEBAsIsAEs/Ms,
constante do processo m 25000.16n29no20-48, que conduiu peb QeMimento dos

requiskos constantes na Lei 12.101, de 27 de novemW de 2009, suas dterações e

¶e::1e q £ a"¶0l r'mnn

Expediente do recurso: 3683417/20-0

ANTONIO BARRA TORRES

2' DIRETORIA
GERÊNCIA-GERAL DE ALIMENTOS

RESOLUÇÃO RE N¶ 256, DE 20 DE JANEPRO DE 2021

A Setente-Gera¢ de Ument« Substkuta no uso das atrrhuições auê lhe
confere o art, 126, aliado ao art. 54, l, § Iq do R@memo hirtemo aprovado pela
Resolução de Diretoria Colegiada · RDC N 255, de ID de dezembro de 2018,
fêsoNe:

Ark 1 e FW(fwir ~EWÃ¢Ime à mmômr¢m-Cw at Àí»
, .

conforme anexo.

demais legishbçõe5 pertinentes,
Art. je Fica deferida

resolve:

e a Renovação do cerúfkado de Emidade Beneficente de
prestação anual de serviços ao SUS no percentual

4 4_ r" ,- *- r -,-_l. ..j, _l_ mm_7 rmnu ..n

ANEXO
Assistêndâ Sodai {CEBAS). Ma

.j emv r- . , _ —
NOME DAEMPRESA
NOME lX) PRODUTO

A . N!' ·KL:—,,=

31.424.245/OOQ1-7O, com sede em PUral (RJ)-
Parágrafo Único. A Rençwação tem validade peSo período de j9 de janeiro de

2021 a 31 de dezembro de 2023. NUMERO DO PROCESSO
E

CLASS/CAT DESCRIÇÃO
MARCA DO PRODUTO
ASSUNTO PETIÇÃO

CNPJ
UF

NUMERO DE REGISTRO

Art. 20 Esta Portaria entra em vigoe Rã data de sua publicação,

LUIZ OTAVIO FRANCO DUARTE

PORTARIA Ng 53, DE 21 DE JANEIRO DE 2021

Defere a Concessão do CERAS da Fundação
Evan©éâw · FÜRÍN". um tan

Anápolis GO).

O Secretário de Atenção ESpecializada à Saúde, no uso de suas
atntmçòes,

Considemndo a IA n" 12.101, de 27 de novemtxo de e suas
alterações, que dispõe sobre a certi$kaç5o das entidades beneficentes de asslsténcia
F m! " — A— —m4m a 7 &"4 Am 33 Am +: A ¶^ q

CoMderando a Portaria nQ 2.5OO/GM,/MS, de 28 de setembro de 2017, que
dispõe soMe a elaboração. a proposição. a tramitação e a consdidação de atos
normativos no ãmbM do Ministério da Saú&

Considerando a ccxnpetênaa puMsta no art. 142 da Portaria de
CcmscNdação M 1/GMÍMS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas
soMe os direitos e de've'es dos usuários da saúde, a organização e o funoonamênto
d C 1~ m 4tr tl S == "

Considerando o Parecm Técnico nQ 28/2200221KJGCER/DCEBAS/SAES/MS,
constante do Processo nQ 250ClO.l3S875/2020-12, que concluiu pão atendimento dos

requisit0$ constantes da Lei 12.101, de 27 de novembro de 2009. suas alterações
e aemais le0skCòes pertinentes, resolve:

Art j9 Fica deferida a Concessão do Certificado de Entidade 8eneficeme de
Asskténcia Social (CEBAS), pela prestação anual de serwçcks ao SUS no percentual
âu Am emi te? e "m~m n dm ¢q AJA- çq

CNPJ ng 07.776.237/OQQ1-O8, com sede em Anãpdis (GO).
Parágrafo único, A Concessão terá validade pelo pehMo de 03 (três) anãs

a contar da data de Wblicaçà·o no Diário Oficial da União - DOU.

LABORATÓRIOS B. BRAUN SIA 3L673.2s4jooo1©2
FORMULA MOOQFICACkA PARA NUTFUçAO ENTERAL
2%OL1D0186,12OO&82 4.9660.0132.001-9
ALIMENTOS PARA NUTRIÇMj ENTERAL
4055 Cancelamento de Registro de Alimentos - Anvisa

FORMULA MODIFICADA PARA NUTRIÇAO ENTERAL
25001 1QQ1AK/2OCI&&2 4 ~-0132 (X)2-7
ALIMENTOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL
4055 Cancelamento de Rê©isvo de Alimentos - Anvisa

K/wàn çnwÀEnN [Ml kkbCR F !MMUET&cÍn inf Donm rrnc ekf ni míckn
k

LTDA 10.35L637mx)1-86
FÓRMULA INFANTIL 0€ SEGUIMENTO PARA LACTENTES DESTINADA A NECESSIDADES

WETOTERÁPkCAS ESPECÍFICAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE COMPOSTA POR PROTEÍNA

ç yt'u h¶47. cl tj e t anne d-^ ~· r n ms~ çS't a
UNTK)S
2!mL110oo2noloj5 6.6609.0OO2.001-0
METALJCA 21 Meses
f l 11 4_é¶ &.l by bC.>C>

ELASTOMERKA 21 Meses
ALIMENTOS INFANTIS 01/2026
4084 Revalidação de registro d e fÓrmulas infantis dexinadas a necessidades

Qbe'[o[erápkça»

FÓRMULA KNFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DESTINAM A NECESSIDADES
HETOTERÁP1CAS ESPECÍFICAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE COMPOSTA POR PROTEÍNA
EXTENSAMENTE HFDROLJSADA E TRIGLJCERJDEOS DE CADEIA MÊD6A - MÉXICO

23d)U4A1UUU2/2U]D·t5
ELASTDMWCA
PLAS11CA
METALJCA

bMµj!y.uujz-txj2-y

21 Meses
21 Meses
21 Meses

Art. 2y Esta Poetaria entra ctn w©Of na data de sua pubhcaçào. ALI MENTOS 1NFANT7S 0112026
4094 Revalidação de registro de fórm§ rnfantis destinadas a necesMades

LUIZ OTAVtO FRANCO OAJARTE dietoterápicas especificas

&iaimeNo pode m wmNMo np midereçú dEWònTcj 122 tkjujmenlo a~¶lag&h MP n· 73Ôá Z d,t .FS

, mp:/m~+ Q515XRlM25OQI Z:? we WraeW-ukwà dr a
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NA ÁREA DA SAÚDE - FABAMED, entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,
reger-se-á por este estatuto e pela legislação a ela aplicável Parágrafo único - A FABAMED
poderá adotar o nome fantasia FUNDAÇÃO ABM. Artigo 2° - A FABAMED terá sede e
foro na comarca de Salvador, e sede na Rua Baependi, n° 172 Ondina, com prazo
indeterminado de duração Capitulo ll - DA FINALIDADE, DO PATRIMÔNIO E DA
RECEITA. Artigo 3° - Constituirão finalidades da FABAMED: a)promover e difundir a
pesquisa cientifica na área da saúde; b)constituir centros de documentação e sistemas de
informação para a sistematização e divulgação de conhecimentos, estudos e investigação
cientifica e tecnológica, c)realizar programas de extensão, especialização e
aperfeiçoamento de profissionais da área da saúde, bem como atividades de ensino e
pesquisa: d)realizar programas de intercâmbio de conhecimentos, projetos e atividades
quanto a todos os assuntos e domínios que constituem seus objetivos: e) Contribuir para a
solução dos problemas médicos e sanitários da comunidade, sob regime de cooperação.
Artigo 4° - A fim de cumprir suas finalidades, a FABAMED se organizará em tantas
unidades de prestação de serviços, denominadas departamentos, quantas se fizerem
necessárias, as quais se regerão por regimentos internos específicos. Artigo 5° - A
FABAMED na consecução dos seus objetivos poderá firmar convênios ou contratos e "" . ,
articular- se pela forma conveniente com órgãos e entidades públicas e privadas Artigo 6°-
O patrimônio da FABAMED se compõe de. a) bens com que foi dotada inicialmente, nos
termos da escritura pública de sua instituição: b) bens que venha a possuir, como resultado
de doações, legados, subvenções, compras e outras fomas de aquisição, livres e I
desembaraçados de quaisquer ônus. § 1° - As doações e legados com encargos terão sua
aceitação condicionada à aprovação do Conselho Curador, que examinará proposição do
Conselho Diretor e o parecer do Conselho Fiscal, e submeterá a deliberação ao exame do
Promotor de justiça de Fundações.§ 2" - A contratação de empréstimos bancários, seja em
bancos, seja por intermédio de particulares, bem como a gravação de ônus sobre imoveis
ficam condicionados à aprovação do Conselho Curador, com prévia aprovação do Promotor
de Justiça de Fundações.§ 3° - A alienação ou permuta de bens imóveis e de móveis ou i
equipamentos de grande valor será decidida pelo Conselho Curador, ouvido previamente o i
Promotor de justiça de Fundações. Artigo 7° - A receita da FABAMED será constituída de ,
a )retribuições resultantes da prestação de serviços: b)rendas em seu favor constituídas por I-
terceiros: c)usufrutos a ela conferidos: d)rendimentos próprios dos imóveis que possua: l
e)contribuições periódicas ou eventuais, auxílios, subvenções, dotações e doações l
provenientes de entidades públicas ou privadas, pessoas físicas ou jurídicas. colaboradores _l i
da FABAMED: f)os valores resultantes de convênios ou acordos com entidades públicas ou
particulares, nacionais ou estrangeiras, serão destinados especificamente à incorporação
em seu patrimônio; g) As dotações e as subvenções recebidas diretamente da União. dos
Estados e dos Mmicípios ou por intermédio de órgãos da administração direta ou indireta:
h)As receitas operacionais e patrimoniais.Artigo 8" - As rendas, recursos e eventual
resultado operacional auferidos pela FABAMED serão aplicados integralmente no território

tnacional e na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos mstitucionats. Capitulo
Ill - DOS COLABORADORES.Artigo 9° - A FABAMED terá a seguinte categoria de
colaboradores l -Colaboradores instituidores: as pessoas físicas ou jurídicas que assinam
a escritura pública de constituição: ll- Colaboradores efetivos: as pessoas eleitas para
ocuparem os cargos dos órgãos admimstrativ,os; Ill -Colaboradores contribuintes' as
pessoas físicas ou jurídicas que, nas condições fixadas pelo Conselho Curador. se
comprometam a fazer doações ou contribwções a fim dê que a FABAMED possa cumprir
com suas finalidades, IV -Colaboradores beneméritos. aquelas pesscas que tenham
prestado serviços de relevância para a entidade, segundo avaliação do Conselho Curador V
-Conselheiros honorários aquelas pessoas ou entidades, que de forma relevante.
contribuam ou tenham contribuído para o crescimento ou desenvolvimento da FABAlm?

AUTENT|CAçÃO "" ^
\ -NO VERSO 'í'
'\
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TABELIÃ- ROSALIA NOVAES LOMANTO Qj'/ORDEM 008
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SUBTABELIÃ DESIGNADA- CATIA LIMA -" " S 029
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nas pesquisas cientificas, tecnológicas e culturais-§ 1° - Os colaboradores contribuintes,
beneméritos e os conselheiros honorários, serão admitidos mediante indicação de integrante
do Conselho Curador e aprovação por maioria absoluta deste colegiado.§ 2° - As distinções
de que tratam os incisos "lV e "V' deste artigo. não impõem quaisquer ônus aos
homenageados e, embora não lhes confiram outros direitos ou atribuições, signifícam que
merecerão da FABAMED a maior consideração, em tudo que esteja ao alcance desta à luz
da legislação aplicável, do presente estatuto e do regimento interno. Artigo 10°- Constituir-
se-ão direitos e deveres dos colaboradores' l -Comparecer às reuniões dos órgãos
administrativos aos quais estiverem vinculados para propor, discutir e votar os assuntos
constantes na ordem do dia; ll -Votar e ser votado para os cargos eletivos: Ill -Zelar pelo fiel
cumprimento das finalidades estatutárias.§1°- É dever dos colaboradores de todas as
categorias auxiliar os órgãos administrativos no desempenho de suas atividades.§2°- Os
colaboradores contribuintes e beneméritos e os conselheiros honorários poderão participar
das reuniões do Conselho Curador , e nelas manifestarem suas opiniões. §3°- Os
colaboradores somente poderão efetuar negócios de qualquer natureza, direta ou
indiretamente, com a FABAMED, com a prévia anuência do Promotor de justiça de
Fundações. Capitulo lV - DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS. Artigo 11° - A FABAMED
terá cis seguintes órgãos administrativos, sujeitos às disposições constantes nos incisos
seguintes deste artigo . a) o Conselho Curador: b) o Conselho Diretor; C) o Conselho Fiscal;
d) o Conselho Consultivo; e) o Conselho Técnico. Parágrafo único - Em relação aos titulares
dos órgãos administrativos, observar-se-á o seguinte t -Não serão remunerados seja a que
titulo for. sendo expressamente vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação,
bonificação ou vantagem; ii -Não responderão, nem mesmo subsidiariamente, pelas
obrigações assumidas pela FABAMED em virtude de ato regular de gestão, respondendo
naquela qualidade, porém civil e penalmente, por atos lesivos a terceiros ou à própria
entidade, praticados com dolo ou culpa, Ill -É vedada a parbcipação de cônjuges e parentes,
consanguíneos ou afins, até o terceiro grau, inclusive, no mesmo órgão administrativo; lV -
Salvo o Presidente, nenhum outro integrante poderá participar de mais de um órgão
administrativo simultaneamente; V -Perderá o mandato o integrante que faltar a 03(três)
reuniões consecutivas ou mais de 05 (cinco) alternadas, sem motivo justificado, sendo
qualquer destas hipóteses o seu cargo declarado vago; VI -É indelegável o exercício da
função de titular de órgão administrativo da FABAMED; VIl -Os mandatos terão duração de
03 (três) anos; VIli -A convocação das reuniões Ordinárias ou Extraordinárias de todos os
Órgãos da Administração da FABAMED, serão feitas com antecedência mínima de 10 ( dez)
dias. por comunicação escrita e pessoal contra recibo a cada um dos seus integrantes do
órgão convocado, mencionando. ainda que sumariamente, a respectiva ordem do dia,
Mícação de dia, hora e local da reunião, ressalvadas aquelas de cunho urgentíssimo, em
que não será exigida a.antecgdência da convocação; lX -O quorum mínimo para abertura
das reuniões será, para todos os Conselhos. em primeira convocação. de metade mais um
e, em segunda convocação, trinta minutos após, de pelo menos 1/3 ( um terço) dos
integrantes do colegiado, cabendo ao Presidente da reunião o voto de qualidade, cujas '
deliberações serão tomadas por maioria simples de voto, ressalvados os casos previstos no
presente estatuto, que exigem outras modalidades; X -Os órgãos mencionados neste artigo
poderão ser convocados extraordinariamente, para tratar de assuntos previam nte
informados, e que constituirão, com exclusividade, a ordem do dia da reunião, por sua ,'
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,própria iniciativa ou a pedido de mais de dois terços dos mem6ros de qualquer um deles,
dirigido ao Presidente do Conselho Diretor, que procederá à convocação com a presteza
necessária. ou por decisão do Presidente do Conselho Curador ou do Presidente do
Conselho Diretor: XI -Ressalvados os casos em que este estatuto quorum maior, as
decisões serão adotadas mediante voto favorável da maioria dos membros presentes, não
se admitindo ao membro de qualquer órgão fazer-se representar nem votar por
procuração.DO CONSELHO CURADOR -Artigo 12° - O Conselho Curador, órgão superior
de administração da entidade, será constituído por 07 (sete) integrantes, eleitos entre
aqueles inicialmente indicados pelos seus instituidores. § 1° - O Conselho Curador será
presidido pelo Presidente da FABAMED, que terá o voto de qualidade em caso de empate
nas votações: § 2° - Ocorrendo vaga no Conselho Curador, os integrantes remanescentes
elegerão. em reunião extraordinária, com pauta exclusiva para este fim, o novo componente,
dentre os indicados pelos Conselheiros.,§ 3" - A cada 03 (UêS) anos, nos últimos quatro
meses dos mandatos, os integrantes do Conselho Curador reunir-se-ão, em sessão
ordinária, para elegerem os seus próprios membros e os integrantes do Conselhc Díretoz
Conselho Fiscal e Conselho Consultivo.Artigo 13" - Anualmente nos 04 (quatro) meses
seguintes ao término do exercício financeiro, deverá haver uma reunião Ordinária do
Conselho Curador, convocada pelo seu Presidente para examinar e aprovar: . l -As
demonstrações contábeis e a prestação de contas do Conselho Diretor, após o parecer do
Conselho Fiscal, e os relatórios anuais circunstanciados das atividades e da situação
econômico- financeira da FABAMED, a serem encaminhadas ao Promotor de Justiça de
Fundações; ll -O orçamento anual ou plurianual, ouvido previamente o Conselho Fiscal. e o
programa de trabalho elaborado pelo Conselho Diretor: §1°- O quorum de deliberação será
de 2/3 (dois terços) do Conselho Curador em reuniões para as seguintes hipóteses: a) -
alteração do estatuto, b) -alienação de imóveis e gravação de ônus real sobre os mesmos:
C) -extinção da FABAMED.§2°- O Promotor de justiça de Fundações deverá ser notificado
pessoalmente de todos os atos relativos ao procedimento de extinção da FABAMED, sob
pena de nulidade.Artigo 14° -Além das atribuições previstas no artigo anterior, caberá ao
Conselho Curador: a) -eleger e dar posse aos integrantes do Conselho Diretor e do
Conselho Fiscal; b) -aprovar o Regimento interno e outros atos normativos propostos pêlo
Conselho Diretor, submetendo-os à apreciação do Promotor de justiça de Fundações, c) -
deliberar sobre a conveniência da aquisição. alienação ou oneração de bens pertencentes à
FABAMED, obedecendo ao prescrito no art.6°, parágrafo 3°: d.) autorizar a realização dê
acordos, contratos e ou convênios que constituam ônus, obrigações e compromissos para a
FABAMED, ouvindo previamente o Promotor de justiça de Fundações, no caso de negócios -
que exorbitem a administração ordinária; e.) deliberar sobre a proposta de absorção ou
incorporação de outras entidades à FABAMED: f-) decidir sobre a reforma do presente
estatuto, com prévia anuência do Promotor de justiça de Fundações, observadas as
finalidades estatutárias e as exigências legais. g.) deliberar sobre a extinção da FABAMED-
nos termos do parágrafo 1°, alínea "c" e parágrafo 2° do art. 13 em combinação com o ar,.
26: h.) decidir sobre os casos omissos neste estatuto, submetendo o assunto à apreciação
do Promotor de justiça de Fundações.§1°- Excepcionalmente, por motivo de urgência, os
casos omissos poderão ser decididos pelo C'onselho Diretoi, ad referendum do Conseino
Curador, observando-se ainda o disposto na parte" final da alínea '"g" deste artigo §2°- O
Conselho Curador se reunirá extraordtnanamente quando convocado: a) -Pelo Presidente
da FABAMED: b) -Por 1/3(um terço) dos seus integrantes: C) -Pelo Conselho Diretor; di -
Pelo Conselho Fiscal. DO CONSELHO DIRETOR. Artigo 15° -O Conselho Diretor sera
constituído de 6 (seis) membros, facultada a reeleição, na forma seguinte: í. Presidente, it
V!ce-Presidente: Ill. Dir?tor Administrativo; lV. Diretor Financeiro: V.Diretor Téçn!,co:vl
Diretor de Convênios. Arügo 16° - Competira ao Conselho Diretor "a.) sugerir ao nseiho
Curador as providências que julgar necessárias ao interesse da FABAMED.b ) dêlib ar "\

Y K'

' 'k"

AUTENT/CAçAO """'" "'""":'ÇX"

NO VERSO "



cg244
Qc ~~-7

isi%Ê\ :\=,;L:':ê2 ' C' '
.k C 43 Ç0!,' ¶\t

Z

í

PODER JUDICIÁRIO

TABELIÃ- ROSALIA NOVAES LOMANTO '
SUBTABELIÃO SUBST.-JAIR G.DA SILVA
SUBTABELIÃ DESIGNADA- CATIA LIMA

I l

"{

µ " " "

= "' E'
\

it'i "È Z"\
jd L% r .-

¥ l
.: .." e'

. ¥G, .. ; m
W;; V; i

. :Z· :·

l .
" y

u ' '" ,· ..

à gr ., ,·

d

ORYM 008
'="

C

C

l ,í^>>i"

sobre a conveniência da aquisição, alienação ou oneraçãÓ"de bens pertencentes à

FABAMED, obedecendo ao prescrito no artigo 6", § 3°, submetendo à deliberação superior
do Conselho Curador; C-) elaborar e executar o Programa Anual de Atividades: d ) elaborar
e submeter à apreciação do Conselho Curador, no primeiro trimestre de cada ano, o
Relatório das Atividades Desenvolvidas, bem como o Relatório de Demonstrações
Financeiras e Contábeis, correspondentes ao exercício precedente; e-) elaborar e submeter
à apreciação do Conselho Curador os planos, programas de trabalho e respectivos
orçamentos; f-) cumprir e fazer cumprir as normas estatutárias, regimento interno, assim
como as deliberações do Conselho Curador; g. ) elaborar e submeter à apreciação do
Conselho Curador os Regimentos Internos dos Departamentos; h.) eleger os membros do
Conselho Consultivo e do Conselho Técnico. Artigo 17° -O Presidente, por meio de ato que
submeterá à aprovação do Conselho Curador, repartirá as atribuições dos Diretores,
observando as seguintes atribuições privativas: l - do Presidente: a) -representar judicial e
extrajudicialmente a FABAMED; b) -prestar contas ao Ministério Público, através da
Curadoria de Fundações, anualmente, acerca das atividades desenvolvidas; C) -orientar ,
dirigir e supervisionar as atividades da FABAMED; d) -cumprir e fazer cumprir o Estatuto, o
Regimento Interno e as normas aplicáveis à FABAMED e as orientações oriundas do
Conselho Curador e demais órgãos administrativos; e) -convocar e presidir as reuniões da
Diretoria Executiva; f) -assinar convênios. consórcios, contratos, ajustes com entidades
públicas e privadas. com o intuito de assegurar a plena realização dos objetivos da
FABAMED. observada a orientação estabelecida pelo Conselho Curador; B) -manter
contratos e desenvolver ações junto a entidades públicas e privadas para obtenção de
recursos, doações, empréstimos e estabelecimento de acordos e convênios que beneficiem
a FABAMED; h) -submeter, mensalmente, os balancetes ao Conselho Fiscal e, anualmente,
o balanço geral e a prestação de contas, bem assim os relatórios correspondentes ao
exercício anterior, inclusive de atividades, os planos de trabalho para o exercício seguinte,
com a respectiva proposta orçamentária, devidamente justificada, até trinta dias após o
respectivo recebimento, l) -decidir, ouvido o Conselho Curador, sobre a divulgação de
resultados de estudos realizados pela FABAMED, bem como a transferência de
conhecimentos e tecnologias para terceiros. ll - Do Vice-Presidente a) - auxiliar o
Presidente no desempenho de suas atribuições, substitui-lo em seus impedimentos e
suceder-lhe no caso de vacância na presidência: b) colaborar com o Presidente na direção
e execução de todas as atividades da FABAMED. Ill - do Diretor Administrativo: a) -admitir e
despedir empregados, cuja prestação de serviço deverá obedecer as disposições da
Consolidação das Leis do Trabalho. configurados os elementos caracterizadores do vinculo
empregatício previstos no art. 3°, da CLT, e legislação especial aplicável ao contrato de
trabalho, aplicando as penalidades disciplinares trabalhistas, assim como contratar
profissionais autônomos, b) -Asstnar em conjunto com o Diretor Financeiro, cheques,
duplicatas, promissórias, letras de câmbio ou quaisquer outros títulos de responsabilidade
da FABAMED, assim como contratos e outros quaisquer documentos de relevância
patrimonial ou financeira; C) -administrar a FABAMED à luz das diretrizes fixadas pelo
Conselho Curador e pelo Presidente; d) -manter cadastro atualizado de todos os bens que
compõem o patrimônio da FABAMED: e) -praticar todos os demais atos de gestão
administrativa, efetuando os pagamentos de todas as obrigações, cumprindo-lhe ter
devidamente arquivados os respectivos comprovantes: f) -apresentar relatório' d" '" )::i;ía,,
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despesas, sempre que solicitado pelo Presidente, para este apòÍ seu visto; g) -coordenar a
elaboração e encaminhar ao Presidente, até o dia 31 de outubro de cada ano, os planos de
trabalho para o exercício seguinte e a respectiva proposta orçamentária apresentada pela
Diretoria-Financeira, devidamente justificada: h) -encaminhar ao Presidente, até o dia 28 de
fevereiro de cada ano, o relatório de atividades do ano anterior, bem como a prestação de
contas e o balanço geral da FABAMED: i) -conservar sob sua guarda e responsabilidade,
observando-se inclusive os prazos prescricionais, todos os documentos relativos à sua
Diretoria; lV - do Diretor Financeiro ã) -movimentar as contas bancárias e operações
financeiras da FABAMED, juntamente com o Diretor Administrativo, firmando em conjunto
com este os cheques e títulos cambiais emitidos pela FABAMED; b) -arrecadar e
contabilizar as contribuições, rendas, auxílios e donativos destinados à FABAMED: C) -
manter atualizada a escrituração do movimento econômico-financeiro da FABAMED; d) -
efetuar os pagamentos de todas as obrigações, mantendo devidamente arquivados os
respectivos comprovantes, acompanhando e supervisionando os trabalhos de contabilidade,
zelando para que todas as obrigações fiscais e trabalhistas sejam devidamente cumpridas
tempestivamente, e) -apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que solicitado
pelo Presidente, para este apor seu visto, f) -elaborar o balanço anual e os balancetes
mensais da FABAMED, acompanhados de descrição das alterações patrimoniais,
encaminhando-os ao Presidente: g) -coordenar a elaboração e encaminhar ao Presidente,
até o dia 31 de outubro de cada ano, os planos de trabalho para o exercício seguinte e a
respectiva proposta orçamentária. devidamente justificada: h) -encaminhar ao Presidente.
até o dia 28 de fevereiro de cada ano, o relatório de atividades do ano anterior, bem como a
prestação de contas e o balanço geral da FABAMED; i) -publicar anualmente a
demonstração das receitas e despesas realizadas no exercício: j) -conservar sob sua guarda
e responsabilidade, observando-se inclusive os prazos prescricionais, todos os documentos
relativos à sua Diretoria; V - do Diretor Técnico - a) -Orientar. fiscalizar e coordenar a
aplicação dos recursos na execução cjqs p'ojetos e programas da FABAMED: b) -
Supervisionar a elaboração de projetos de pesquisa. extensão e ações na área da saúde
para atender convênios, contratos e patrocínios; cl -Desenvolver e manter informações
atualizadas sobre a saúde das áreas contempladas como objeto de pesquisas e prDgramas
realizados em decorrência de convênios. contratos e patrocínios; d) -Elaborar e propor
elaboração de projetos de pesquisa, extensão ou programas que contribuam para a solução
de problemas e aprimoramento técnico-cientificci na área de atendimento à saúde; e) -
Organizar. promover e incentivar programas e projetos que objetivem a participação, apoio e
contribuições das comunidades para o desenvolvimento das atividades da FABAMED; f) ·-
Assistir aos supervisores ou aos gestores de projetos na elaboração de propostas, contratos
ou convênios referentes à realização de pesquisas, treinamentos e prestações de serviços.
VI - do Diretor de Convênios: a) supervisionar as ações dos gestores de projetos, para
assegurar o cumprimento das finalidades dos convênios, programas, projetos e contratos
sob a responsabilidade da FABMEB: b) -supervisionar o sistema de acompanhamento dos
projetos em execução: C) -emitir relatórios e preparar prestação de contas encaminhando-os
ao Presidente, observando, inclusive a periodicidade e forma definida em cada convênio; d)
-supervisionar e coordenar os Grupos de Trabalho Voluntário de Apoio à FABAMED.
Parágrafo único - Sem prejuízo do direito a voto, os demais integrantes da Diretoria
Executiva substituirão os respectivos titulares no caso de vacância ou impedimento, sendo
que o Conselho DiretQr Óoderá 'designar qualquer de seus integrantes para atribuições
especificas correlatas com as necessidades Wentificadas pelo órgão, DO CONSELHO
FISCAL. Artigo 18°- O Conselho Fiscal. órgão de controle interno, é composto de 4(
quatro) membros efetivos e 4 (quatro) suplentes-; §1" O mandato de Conselho Fi cal será
coincidente com o mandato do Conselho Diretor; §2° O Conselho Fiscal re ir'pe-á,^,
ordinariamente a cada 06 (seis) meses e extraordinariamente sempre que necessári is \,,
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ou quando convocado pelo Conselho Curador ou pelo Conselho Diretor.; §3° ocohendo
vaga em qualquer cargo de integrante efetivo do Conselho Fiscal, caberá ao respectivo
suplente substitui-lo até o fim do mandato para o qual foi eleito.; §4° ocorrendo vaga entre
os integrantes suplentes do Conselho Fiscal, o Conselho Curador se reunirá no prazo
máximo de 30 (trinta) dias após a vacância, para eleger novo integrante.; Artigo 19° - São
atribuições do Conselho Fiscal: l - Examinar, sem restrições, a todo tempo, os livros
contábeis e quaisquer outros documentos da Fundação.: ii - Fiscalizar os atos do
Conselho Diretor e verificar o cumprimento de seus deveres legais, estatutários e

Cv regimentais,, Ill - Comunicar ao Conselho Curador e ao Promotor de Justiça de

Fundações, erros, fraudes ou delitos que descobrir, sugerindo providências úteis à
regularização da Fundação,. lV - Opinar sobre. a)as demonstrações contábeis da
fundação e demais dados concernentes à prestação de contas perante o Promotor de
Justiça de Fundações. b)o balancete semestral; c)aquisição, alienação e oneração de bens
pertencentes à fundação. d)o relatório anual circunstanciado, pertinente às atividades da
fundação e sua situação econômica, financeira e contábil, fazendo constar do seu parecer
as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação do Conselho
Curador; è)0 orçamento anual ou plurianual da Fundação, e programas e projetos relativos
às atividades da Entidade, sob o aspecto da viabilidade econômico-financeira.DO
CONSELHO CONSULTIVO. Artigo 20° - O ConselM Consultivo é o órgão auxiliar de
assessoramento da FABAMED na consecução de seus objetivos institucionais, formado por
5 (cinco) membros efetivos e 5 (cinco) suplentes, cujos mandatos coincidirão com os da
Diretoria Executiva, competindo-lhe: a) -dar parecer sobre os projetos, planos e atividades
da FABAMED, sempre que julgar necessário, ou quando for solicitado pelo Conselho
Curador: b) -recomendar ao Conselho Curador a outorga da distinção de membro honoráno
da FABAMED: C) -comparecer às reuniões do Conselho Curador, a seu critério, ou quando
convocado.Parágrafo único - O Prèsidente do Conselho Consultivo designará um de seus
membros para Secretário de cada sessão. DO CONSELHO TÉCNICO. Artigo 21° - O

€µ Conselho Técnico é o órgão auxiliar consultivo da FABAMED, responsável pelo

assessoramento especializado notadamente ao Diretor Técnico e à toda Diretoria Executiva,
composto por membros nomeados pelo Conselho Curador, para um mandato de 03 ( três)
anos, perrmtida a recondução, competindo-lhe a) -emitir parecer técnico sobre os pleitos; b)
-opinar sobre aspectos de natureza técnica dos pedidos de auxilio apresentados à
FABAMED. C) --fornecer subsídios ao Diretor Técnico e a toda Diretoria Executiva para
formulação das politicas e diretrizes, bem como para elaboração dos planos de atividades a
serem submetidas ao Conselho Curador; d) -indicar comitês assessores e consultores
especializados, podendo formar inclusive comissões; e) -esclarecer à Dtretoria Executiva e
ao Conselho Curador sobre aspectos técnicos e conhecimentos específicos de cada campo
de atuação. objetivando a priorização e execução de projetos e programas, Capitulo V -
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. Artigo 22° - O exercício financeiro será encerrado no dia 31
de dezembro de cada ano. Artigo 23°- A FABAMED contratará serviços de auditoria
independente, arcando com as respectivas despesas inclusive quando determinado pelo
Promotor de Justiça de Fundações. Artigo 24° - O presente estatuto só poderá ser
rnodificado mediante voto favorável de mais de dois terços dos membros do Conselho
Curador e após prévia autorização do Ministério Público. Parágrafo único - As propostas de
modificação do estatuto deverão ser encaminhadas aos membros do Conselho Cu or,
com a convocação, pelo menos trinta dias antes da data da respecti" 'J) 1"\
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extraordinária. Artigo 25° -Competirá qo Conselho Curador, por aprovação de mais de dois
terços de seus membros, dar orientação quanto a casos considerados omissos neste
estatuto.Artigo 26°- Qualquer membro dos conselhos têm obrigação de comunicar por
escrito ao Ministério Público eventuais irregularidades que caracterizem desvio de
finalidade, ou atos praticados em prejuízo da FABAMED. sob pena de afastamento ou
destituição, sem prejuízo de eventual responsabilização, devendo as comunicações ao
Ministéno Público ser dirigidas ao Promotor de Justiça de Fundações da Comarca de
Salvador, devendo, ainda. o Presidente do Conselho Diretor remeter, até o dia 30 de abril de
cada ano, o balanço e o relatório das atividades do exercício anterior. Artigo 27° -Somente
por decisão favorável de mais de dois terços dos membros de seu Conselho Curador,
poderá ser determinada a extinção da FABAMED, observadas as hipóteses legais Parágrafo
único - Na mesma reunião em que for aprovada a extinção e após satisfeitas as obrigações
assumidas, o Conselho Curador indicará a fundação ou instituição congênere, a quem serão
doados os bens da FABAMED.O presente ESTATUTO entrará em vigor no mesmo dia em
que for registrado e arquivado no Cartório de Registro Civil das Pessoas jurídicas desta
Comarca. Também, foi dito pelo instituidor, através de seu representante legal, que aos
dezessete dias do mês de outubro de 2001, foram indicados e eleitos para compor o
primeiro corpo Diretor, Executivo e Fiscal da Fundação ABM de Pequisa e Extensão na área
de Saúde- FABAMED, elaborados pela Instituidora da Fundação, a saber: Conselho
Curador' Dr. Francisco Assis Fernandes: Dr. José Santos Pereira Filho: Dr. Luiz Eduardo
Machado: Dr. Domingos Coutinho: Dr. Jadelson Andrade: Dr. Antonio Carlos Peçanha
Martins e, por disposição estatutária, o presidente da ABM, em exercício, Dr. Roque
Andrade. Conselho Diretor: Dr. Rodolfo dos Santos Teixeira- Diretor PresWente; Dr,
Antônio jesuíno dos Santos Neto- Diretor Vice-Presidente: Dr. Angelo Augusto de Castro
Lima- Diretor Administrativo; Dr. Aldo Correia do Valle- Diretor Financeiro; Dr. Paulo André
Jesuíno dos Santos- Diretor de projetos: Dr, josé Siquara da Rocha Filho- Diretor de
Convêntos, Conselho Fiscal: Dr. Thomaz Rodrigues Porto da Cruz: Dra. Nilma Antas
Neves; Dr, Álvaro Nonato de Souza e Dr, otoni Raimundo Costa Filho, como Titulares. Dr
Mauricio Batista Nunes; Dr Raimundo Paraná Filho; Dr. Antonio Nery Alves Filho e Dra.
Núbia Mendonça, çpmo suplentes,Assim Q'ciisse, outorgou. aceitou e assina, Eu Rosália
Lomanto, escrevente autojjzadA, a escrgúi, e eu, tabelião a subscrevo e assino. Foram
recolhidas as çustas devidas . ±spens ' ' a presença de testemunhas de acordo Lei federal
6852/81 Eu .."Z..L"2cc:cj'. ,.."u" .,Jábeliâ, que a fiz cligiRar (sob minuta), a subscrevo e
assino em ¢A1blico e raso,

EM TEsTEµji\jH&,ÊRDAD,Ê"

· '" . ' ' d .Z' "Í

_üú">c> cZ .-_j-}
ROSALIA LÓÜANTO - Tabeliã

CPF N°. 217.406 075-20

r
tb V

,

PRESIDENTE
(""_ (_-àR ri JÊmç.' LX ; .' ,.m'. u.) Cj

TÊSÊmunha - "E'.ISY'C) ,,-f\'li P:'SSCA$ JURIDICA5 tI,

Z'js\ ARÇMMEDÉS GONÇAVES N"7 o çtj

TESTEMUNHA :,,:':::)'-':',"::":):::""' " """""'"^" h"' M"qo'et]lsm

?7j" "o%
'"-qjL-'- :- CO t US"3

zçr
,,

S,; ~ . ""

= .



a cúz2)L

"
~S

l' [iv "· ¢à ,
#' í ,a Ê" A i"" t",' '0q":k!?,=" ' "
S ¥- :"iF'" :,u '.UE,9 "T', iT?. ,.

4

ESTATUTO SOCIAL DA
FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE - FABAMED

REFORMADO EM 11/12/2017

0 ÍNDICE
qg

cAPÍTULO l- DA DENOMINAçÃO, SEDE, FORO E DURAÇÃO OZ
CAPÍTULO || - DOS OBJETIVOS ..,,..,........,...,,,.....,,.,.,......., ,. .. ..,m,,,,,,,,,m,,,M ,*.,,..%,,,, ,Ó2
CAPÍTU LO Ill - DOS COLABORADORES '03'

CAPÍTULO lV - DA ORGANIZAçÃO 05
CAPÍTULO V - DO PATRNÔN1Q ... ,..-..,,... , . ...,........... ... .,......,........,,.....,........, 13

CAPÍTULO VI - DAS RECEIIAS ...... .. ,, ...., . .,.,,. ,......,.. . .. .,,..À.................m...,..... 14
&µ F

CAPITULOVil - DAS DlSPOSlçOES FINAIS E TRANSITORIAS ......,..........,...,............a 15

l

> 3q 1ABELIONATO Nem im- ~^km
r- Gnnkho dx Ámm -sahMotM -CEPt -N(4 cm 301Wi7( (3; DE NOTAS

Tabelião' Bel. vUer da SüvaRei8
C çAUTENTICAÇÀO à%í;.",·. -.,

Confe'e com aorigind 8"mürlum8mmo- "U%uj'.'u:-'-
'"' · Sdvador,'B de Feveséüo &2021 Lucj7ek , "L'/7 "-

É:::N"ÍT A Tl::=CIMENTo. F. '%7::';::t:?,S

0 ESCREVEN Ep/Ú,

Selo, 1603,ad013g94-0- VákmRs são ,. : ,
C¢©$Wté em 'www tiba jus bí"auumçfàWE

', ' Tx Fise r$1 85. FÉCQM r$0, .'1., FMMPBÂS$&05. K/RGE R$0,07,

"· Def R$O.i0 " " '"" , "'" ' . F

á M"m wm 1Km_ ... WNt ·- wm _ -Á

d

.· l'
O ,'1/' \r7
CONK'EHV FOI T l u' 1\\ l"
NO UEG S'KC -'Í ,,, .K .'
1!VR')

íl "'"" ' "' "'

.
J

y,

jO

i; 'g' F
m· ""l ±:"" """Z

' ' ""J P.
Rua 13aepent¶ 16Z OMm CEPj4ü 17>070 - SMvadot - ba fei [71j 2107-9"69í C8 "' "r ^,V>

e-mail c!minisÊ.rg!iy9@f.@amed Q'q br ,y o



Cjà2Z2&

'z;ÈL ;z?:::y'6^

,,,,¥ "':A E; A í\i1 Q'{ç,A,

ESTATUTO SOCIAL DA
FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE - FABAMED

REFORMADO EM 11/12/2017

CAPÍTULO l

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO E DURAÇÃO.

Artigo j9

0 A Fundação ABM de Pesquisa e Extensão na Área da Saúde - FABAMED, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, tern sede e

foro na Rua Baependi, 162 ( EP 40,170-070, Ondina, cidade do Salvador, Estado da

Bahia, foi constituída por escritura pública, registrada no Cartório do 8q Ofício do

Registro de Títulos e Documentos e das Pessoas Jurídicas da Comarca de Salvador, no

livro 391, sob o n!? de ordem 008, que se regerá pela Iegisiação vigente e por este

Estatuto.

Parágrafo único - A Fundação ABM de pesquisa e Extensão na Área da Saúde -

FABAMED adotará o nome fantasia FABAMED,

CAPÍTULO ll

DOS OBJETIVOS

0 Artigo 2q '"

são objetivos da FABAMED

· objetivos Gerais:
Esta FUNDAÇÃO, entidade de caráter cientifico-cultural, sem finalidade lucrativa,

voltada à área de saúde, e destinada ao ensino, à pesquisa e à assistência médico-

social, no mais amplo sentido, visando alcançar os melhores padrões de qualidade

técnico-profissional; selecionando - de acordo com as épocas, as circunstâncias

regionais e nacionais e as condições financeiras - temas, problèrnas e serviços a serem

pDr ela analisados, discutidos e prestados à comunidade.

· objetivos Específicos:
a) Promover, difundir e apoiar a pesquisa científ'ca nas areps de saúde e("""" À

correlatas;

O ,1\ :"\ , "' '"""t
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b) Viabilizar programas de extensão, especiUzação e aperfeiçoamento de
profissionais da área da saúde, bem como atividades de ensino e pesquisa;

C) Contribuir para a solução dos problemas de saúde e assistência social da

comunidade, contemplando ações em todos os níveis de saúde e meio

ambiente;

d) Realizar a promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da

democracia e de outros valores universais;

e) Desenvolver programas sociais e integrar-se aos programas governamentais;
Ç

f) Apoiar o desenvolvimento de projetos de promoção da saúde, prevenção e
redução de danos relativos ao consumo de drogas legais e ilegais, fortalecendo

as redes de proteção à vida;
e, g) Organizar e administrar bolsas de estudo;

. h) Prestar serviços de assistência social e relacionados à promoção, proteção e

. recuperação da saúde, inclusive o gerenciamento e administração de unidades
ambulatoriais, unidades hospitalares, laboratórios, postos, centros e serviços

de saúde públicos e privados;

i) Fomentar o conhecimento e promover o desenvolvimento cientifico, visando
à formação, informação e divulgação de assuntos afetos à área da saúde e

afins.

CAPÍTULO Ill

DOS COLABORADORES

Artigo 3q

Os colaboradores classificam-se em:

i - Colaboradores Instituidores: as pessoas físicas ou jurídicas que assinam a

escritura pública de constituição;

ll - Colaboradores Efetivos: as pessoas eleitas pelo Conselho Curador para ocupar
os cargos dos órgãos administrativos;

Ill - Colaboradores Contribuintes: as pessoas físicas ou jurídicas que, nas
condições fixadas pelo Conselho Curador, se comprometem a fazer doações ou .'

contribuições a fim de que a FABAMED possa cumprir com suas finalidades; l'

lV - Colaboradores Beneméritos: aquelas pessoas que tenham prestado servi ""·, .
de relevância para a entidade, segundo avaliação do Conselho Curador; ,'
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§ j9 - Os colaboradores contribuintes e beneméritos serão admitidos mediante
indicação de integrante do Conselho Curador e aprovação por maioria absoluta deste

colegiado;

§ 2q - A distinção de que trata o inciso lV deste artigo, não impõe qualquer ônus aos

homenageados e, embora não lhes confira outros direitos ou atribuições, significa que

merecerão da FABAMED a maior consideração, em tudo que esteja ao alcance desta à

luz da legislação aplicável, do presente estatuto e do regime interno.

Artigo 4q

São direitos dos colaboradores:

l - Comparecer às reuniões dos Órgãos administrativos aos quais estiverem
vinculados para propcm, dlscutir e vQtar os assuntos constantes na ordem do dia;

ll - Votar e ser votado para os cargos eletivos;

Ill - Apresentar sugestões e proposições sobre as atividades da Fundação;

lV - Solicitar a exibição de quaisquer livros e documentos da Fundação.

§j9 - Os colaboradores contribuintes e beneméritos poderão participar das
reuniões do Conselho Curador, e nela manifestarem suas opiniões.

§22 - Os colaboradores somente poderão efetuar negócios de qualquer natureza,

direta ou indiretamente, com a FABAMED, com a previa anuência do Promotor
de justiça de Fundações.

Artigo 59 "

São deveres dos colaboradores:

0 l - Cumprir e fazer cumprir este Estatuto;

ll - Acatar as decisões cjo6 órgãos administrativos da Fundação;

Ill - Zelar pelo fiel cumprimento das finalidades estatutárias, bem como dos

requisitos exigidos para a sua investidura;

lV - Contribuir para o desenvolvimento das atividades da Fundação.

Artigo 6°

Os colaboradores não respondem pelas obrigações da Fundação, nem mesmo
subsidiariamente.

\\

== ... ,"j j^%':·:','Üyi" j"j¢"
l A\ t

Rtm BaepeMÍ' 162 oQ4A CEP 4ú Sawad°' T"' " 7íz 'Ct 9õ6e:i5rs""'""" , , ", , ç,{?(::Z'a'

""'"""' 'g=%="'"°' -·" c,ú.;j",'"N
0



GúZ25

a ' t.' fÈ:í ' l' ~3TKÕ Ut dmters

,,G:'FABAMED =='"'" ,'""'
t Z,.". i;'- OFIC

sm, TT\R4 -" "
E' »;>

CAPÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO

Artigo 7q

São órgãos da FABAMED:

l - Conselho Curador:

!1 - Diretoria Executiva;
Ill - Conselho Fiscal.

Artigo 8q- DO CONSELHO CURADOR

0 O Conselho Curador, órgão superior de administração e deliberação da entidade,
compor-se-á de 13 (treze) membros, escolhidos entre profissionais médicos e outros

de reconhecida expressão social, cultural, profissional e humana, com mandato de 03

(três) anos, permit|ndo-%e a recondução consecutiva por apenas um período, sem

obstar uma no'va participação após o interstício de três anos.

Parágrafo único - A composição do Conselho Curador, necessariamente, far-se-á com o

minimo de 2/3 de profissionais médicos.

Artigo 9q

Reunir-se-á o Conselho Curador

l - Ordinariamente

As reuniões ordinárias ocorrerão sempre que convocadas pelo Presidente do Conselho
Curador ou por 2/3 (dois terços) dos seus membros, com a finalidade de:

a) Anualmente. atê o dia 30 de maio de cada ano, para análise e aprovação das
0µ contas e discussão do relatório de atividades da Diretoria Executiva;

b) Na primeira quinzena de dezembro de cada ano para votar a proposta

orçamentária do exercício seguinte e de três em três anos , para eleição dos
membros efetivos e suplentes do Conselho Curador e do Conselho Fiscal e dos
membros da Diretoria Executiva .

Parágrafo Único - â posse dos eleitos dar-se-á no primeiro dia útil do mês de

janeiro, subseqüente ao da eleição-

ll - Extraordinariamente

As reuniões extrâordinárias ocorrerão sempre que convocadas pelo Presidente do
Conselho Curador ou por 2/3 (dois terços) dos seus membros, com pauta previamente l"'

especificada. ""7" ,
,
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Artigo 10

As reuniões do Conselho Curador serão realizadas na sede da FABAMED ou da
Associação Baiana de Medicina — ABM e, excepcionalmente, em local previsto na
convocação, com prévia indicação da pauta, que se fará mediante carta, telegrama ou
edital a ser publicado em Diário Oficial do Município, do Estado ou em jornal diário de
circulação local.

§jQ - As reuniões ordinárias deverão ser convocadas com antecedência minima de 10
(dez) dias da data para a qual foi designada e as reuniões extraordinárias, as quais
poderão ser convocadas a qualquer tempo, com antecedência minima de 3 (três) dias

§2? - A sessão de uma reunião, urna vez instalada, poderá ser prorrogada para outra
data, dispensando-se nova convocação, desde que aprovado pelos presentes e

0 mantida a pau,ta que lhe deu otigem.

§ 3q - O Conselho Curador funcionará com a presença de 2/3 (dois terços) de seus
membros, em primeira convocação, e com qualquer número em segunda convocação,
de|i6erando pelo voto da maioria dos presentes,

Artigo 11

O Conselho Curador escolherá, dentre os seus membros, um Presidente e um Vice-
Presidente, com mandato de 03 (três) anos, permitida a recondução, nos termos do
disposto na parte final do àrtigo 8?.

§j9 - Na hipótese de vacância. o Conselho Curador será convocado para eleger um
novo titular para preenchimento do cargo, que neste se manterá para cumprimento do
mandato pelo periodo,remanescente.

§2q - Nas reuniões e deliberações, o Presidente do CoRselho Curador terá o voto de
qualidade, em caso de empat['.

0
Artigo 12

O Conselho Cúrador, em casos especiais e de forma temporária, não ultrapassando o
mandato vigente, poderá formar Comissões, compostas de até 07 (sete) membros,
escolhidos entre pessoas de notória projeção na comunidade e no campo ético-
cientifico, tendo como objetivo apoiar o Presidente do Conselho Curador na análise
das atividades em que se fizer necessário.

Artigo 13 '\

Compete ao Conselho Curador: 'a .,

.
r" " "' ' "_ "

l - Apreciar e âprovàr os P|an?,s e Programas apresentados pela Direto ' '
Executiva, contendo a politica e T\ra ia geral da FABAMED na consecução dos
seus objetivos; , l .~~-"""' l
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II - Eleger os novos membros do Conselho Curador, da Diretoria Executiva e do
Conselho Fiscal, assim como destitui'-los, sendo que, a destituição dos membros
do Conselho Fiscal dar-se-á pelo voto de, no minimo, 3/5 (três quintos) dos

membros do Conselho Curador;

Ill - Alterar o Estatuto da FABAMED, submetendo-o à aprovação do Ministério

Público;

lV - Aprovar e alterar o Regimento Interno da FABAMED, mediante proposta de
qualquer dos membros do Conselho Curador, devendo submeter o texto à

apreciação do Ministério Público:

V - Aprovar, até o dia 30 (trinta) de maio de cada ano, o relatório das atividades,
a prestação de contas, o balanço geral da FUNDAÇÃO, correspondentes ao

0 exercício anterior e o parecer do Conselho Fiscal, deliberando sobre os mesmos;
N

VI - Adquirir, alienar e gravar bens imóveis, devendo submeter o correspondente
contrato firmado à apreciação do Ministério Público:

" VIl - Aceitar doações com encargos, devendg submeter o correspondente

contrato firmado à apreciação do Ministério Público;

VIli - Avaliar e aprovar os programas de ação anuais da FABÀMED;

IX - Aprovar a contratação de financiamentos elou empréstimos para custeio e
investimentos necessários, sendo que, na hipótese desta importar em gravame
sobre bem imóvel da FABAMED, deverá ser previamente submetida à apreciação
do Ministério Público:

X - Deliberar sobre os casos omissos, devendo submetê-los previamente à
apreciação do Ministério Público:

Xi - Apreciar e aprovar o orçamento do ano subseqüente, na última reunião
ordinária anual do Conselho Curador;

O XII- Definir objetivos e diretrizes de atuação da entidade;

XIII - Aprovar o plano de cargos, salários e benefícios, e as normas de
recrutamento e seleção de pessoal pela entidade:

XIV - Deliberar quanto ao cumprimento, pela Diretoria Executiva, dos planos de
trabalho bem como, ouvido o Órgão de fiscalização, sobre os relatórios gerenciais
e de atividades da entidade, e respectivas dêmonstrações financeiras relativas às
contas anuais ou de gestão da entidade, a serem encaminhados ao Órgão

competente;

XV - Executar outras atividades correlatas.

XVI - Publicar anualmente, obrigatoriamente, no Diário Oficial da União e\ordQ,,
Estado, os relatórios financeiros da FABAMED e Cl relatório de execução os '.

contratos de gestão. ,^\\ 1
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§ Iq - Nos casos de alienação e oneração de bens imóveis, aceitação de doação com

encargo, bem como destituição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho Curador

e dos membros da Diretoria Executiva, as deliberações se darão pelo voto da maioria

absoluta dos seus membros e, no caso da extinção da FABAMED e destino do seu

patrimônio, o Conselho Curador deiiberará pela votação de 2/3 (dois terços) dos seus

membros, obrigando-se, entretanto, a promover a notificação do Ministério Público,

após 72h (setenta e duas horas) da deliberação.

§ 2q - Ressalvada a hipótese de destituição pela prática de lesividade ao Patrimônio da

FABAMED, seja comissiva, seja omissiva, o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho

Curador não perderão os respectivos cargos.

0 Artigo 14 ,

As proposições ao Conselho Curador serão da iniciativa de q uaiquer dos seus membros

ou da Diretoria Executiva.

Artigo 15

Compete ao Presidente do Conselho Curador:

l - Representar a FABAM'ED ou promover-lhe a representação, em juízo ou fora

dele;

ll - Convocar e presidir as reuniões do Conselho Curador;

Ill -- Decidir, ad referendum do Conselho Curador, sobre matérias de competência

deste, quando estas, por :¶ua urgência., exigirem tratamento excepcional;

lV - Dirigir e coorcjeàar as atiwdades do Conselho Curador, especialmente

delegando competência e definindo atribuições e responsabilidades, inclusive

dos cargos dos demais membros do Conselho Curador;

V - Propor ao Conselho Curador alterações do Estatuto e do Regimento, após

aprovação pela Diretoria Executiva;

VI - Nomear, ouvido o Conselho Curador, os membros componentes da Comissão
Ético-Científica, indicando o seu presidente, cujos mandatos terão duração

determinada no instrumento de convocação.

§ Iq - Nas ausências ou impedimentos temporários, o Presidente será substituído pê io

Vice-Presidente do Conselho Curador.

§ 2q - A FABAMED poderá ser representada por procuradores, por meio de mandato

especial, outorgado pelo Presidente do Conselho Curador. Os mandatos outorgados

para fins judiciais poderão ter prazo de validade indeterminado. \
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Artigo 16 - DA DIRETORIA EXECUTIVA

A Diretoria Executiva, órgão executivo, de direção e administração, dos pIanos e

programas deliberados pelo Conselho Curador.

§ Iq - A Diretoria Executiva constituir-se-á de um Diretor Geral, um Diretor

Superintendente e um Diretor Técnico, todos eleitos pelo Conselho Curador - que o

fará escolhendo-se entre os profissionais médicos e outros de reconhecida expressão

social, cultural, profissional e humana - podendo compor o cargo de Diretor Geral um

dos membros do Conselho Curador, de preferência, o seu Presidente ou seu vice.

§ 2q - A estrutura administrativa da Diretoria Executiva será dimensionada e

estruturada conforme o volume de atividades a ser administrado, podendo variar em

função do número de programas, projetos e atividades desenvolvidas pela FABAMED e

0 terá que ser aprovada pelo Conselho Curador.

"-" § 3q - À exceção do presidente e Vice-Presidente do Conselho Curador, os demais
membros eleitos para ocupar qualquer cargo da Diretoria deverão licenciar-se do

Conselho Curàdor.

Artigo 17

Compete à Diretoria Executiva, obedecidos sempre os interesses da Fundação:

i - Praticar todos os atos de rotina necessários ao desenvolvimento das atividades

da Fundação;

|| - Através de quaisquer dos seus Diretores, representar ativa e passivamente a

Fundação, em juízo ou fora dele, na lmpossibi|idade do Presidente do Conselho

Curador;

Ill - Subscrever e encaminhar ao Conselho Curador, até o dia 20 (vinte) de abril de

cada ano, o relatório das atividades. prestação de contas e balanço geral do
0 exercício anterior. acompanhado dos pareceres necessários;

lV - Adquirir, alugar emprestar, ceder e, c-om autorização do Conselho Curador,

alienar e dar em garantia bens móveis e imóveis;

V - Coordenar e gerir as unidades da FABAMED objetivando cumprir o os planos e

programas aprovados pelo Conselho Curador;

VI - Editar atos que normatizem o trabalho da.Fundação;

VIl - Propor alteração do Estatuto Social;

VIII - Encaminhar ao Conselho Curador proposições para o Planejamento r'

Estratégico da FABAMED;

.

,, tj , _,

lX - Elaborar e aprovar os balancetes mensais; 4/ti :' X

X- Realizar outras tarefas correlatas. l .., ,
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Artigo 18

Compete ao Diretor Geral:

l - Promover e coordenar de forma integrada, articulada e convergente, com a
colaboração dos demais diretores, as ações necessárias para a consecução dos

objetivos da Fundação:

|| - Executar com os demais diretores as deliberações do Conselho Curador;

Ill - promover a com[jnjcação e a administração e divulgação da imaeem da

f'uncjação, zelando peio crescimento e cum primento dos seus objetivos;

iV- tomar conhecimento das sugestões e reclamações dos colaboradores,

notificando-os sobre as deliberações tomadas;

O V- convcjçar e presidir as reuniões de Diretoria;

VI- assinar em conjunto com outro Diretor, livros e diplomas que tenham fins

promocionais:

VIl- realizar outras tarefas correlatas.

Artigo 19

Compete ao Diretor Superintendente:

i - Acompanhar os Planos e Programas definidos e aprovados pelo Conselho Curador;

It - Estabelecer a equipe de ti abalho que ocupará os cargos operacionais e gerenciais

da FABAMED;

Ill - Indicar a necessidade cie contratação de profissionais para execução dos planos e

; programas;

0 lV - Gerir os recursos humanos (do quadro e prestadores de serviços, pessoas físicas e
jurídicas), em consonância com as diretrizes emanadas da Dtretoria Executiva;

V - acompanhar os convênios e contratos e demais instrumentos do ponto de vista
médico, científico e assistencial;

VI - Promover a captação de recursos para a Fundação, coordenando a correta

aplicação;

VIl ·· Realizar outras tarefas correlatas.

Artigo 20
r~

Compete ao Diretor Técnico:
l - promover e coordenar as funções relativas às atividades assistenciais, de saúdn%i

cientificas e de pesquisa, em consonân'inio7 c's demais diretores;
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ii - promover a interlocução com às éiitidàdes réprèséntativas e reguladoras das

atividades médicas e de saúde;

Ill - acompanhar e avaliar a qualidade dos serviços assistenciais de saúde, científicos e

de pesquisa prestados pela Fundação;

lV - orientar quanto à realização de campanhas de esclarecimento e conscientização

do público determinado nas ações e projetos executados pela FABAMED;

V - definir diretrizes para realização de palestras relativas às atividades de saúde,

científicas e assistenciais;
VI - realizar outras tarefas correlatas.

0 Artigo 21
k

Compete, conjuntamente, ao Diretor Geral e ao Diretor Superintendente:

l - autorizar despesas;

ll - aplicar penalidades de acordo com a legislação em vigor, aos diversos
colaboradores: empregados, volu ntários e estagiários;

Ill - assinar todos os documentos que importem obrigação para a Fundação, inclusive
cheques e demais,titulos de crédito, ordens de pagamento, cauções e demais

garantias; '

lV - admitir e despedir emprêgados, fixando-lhes a respectiva remuneração;

V - aceitar e endossar cheques, abrir e movimentar contas bancarias e de
investimentos, firmar quaisquer documentos pertinentes à importação e exportação;

VI - constituir mandatários para agir em nome da Fundação;

VIl — firmar contrato£, inclusive administrativos, cetêbrar convênios ou quassquet
0 Outros instrumentos correlatos de assistência social, financeira, gestão, pesquisa e

cooperação técnica corn entidades públicas e privadas, nacimais e internacionais;

VIli - oferecer garantias, passar recibo, receber, transigir e dar quitação.

Artigo 22

Os integrantes dos órgãos administrativos da FABAMED não respondem
subsidiariamente pelas obrigações assumidas pela entidade em virtude de ato regular l
de gestão, respondendo naquela qualidade, porém, civil e penalmente, por atos lesivos ,"
a terceiros ou à própria instituição, praticados com dolo ou culpa // r">
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Artigo 23 - Do Conselho Fiscal.

O Conselho Fiscal é o poder de inspeção, fiscalização e controle da situação financeira

da FABAMED, composto de 03 (três) membros efetivos e 03 (três) suplentes, com

mandato de 03 (três) anos, permitida a recondução, de forma sucessiva, por apenas

mais um período, eleitos pelo Conselho Curador.

§ Iq - Não podem ser eleitos para o Conselho Fiscal parentes dos membros do

Conselho Curador;

§ 2q - No caso de im pedimento e/ou ausência temporária, o cargo será

automaticamente preench!do pelo suplente, enquanto durar a ausência e/ou

impedimento;

0 § 3q - Na hipótese de vacância, o Conselho Curador será convocado para eleger um
novo titular pBra preenchimento do cargo, respondendo d suplente pelas atribuições

deste até a efetiva posse do novo titular.

§ 4q. - Na hipótese de algum membro do Conselho Curador ser eleito para o Conselho

Fiscal, deverá, neste caso, licenciar-se do Conselho Curador.

Artigo 24

As reuniões ordinárias do Conselho Fiscal serão anuais, corçi a presença minima de 02

(dois) membros, e extraordinária sempre que convocadas pelo PresÍdente do Conselho

Curador ou pelo Presidente do Conselho Fiscal.

Artigo 25 -Compete ao Conselho Fiscal

l - Examinar e emitir parecer, no prazo de 30 (trinta) dias aprovando ou não o relatório

do exercício findo, e o balanço anual enviado pelo Presidente do Conselho Curador;
0 || - Opinar nas matérias que lhe forem encaminhadas pelo Conselho Curador;

Ill - Examinar, a qualquer momento e sem restrições, cis íivros contábeis e papéis de

escrituração da FABAMED, cabendo a todos os órgãos desta a obrigação de prestar as

informações solicitadas;

lV - Lavrar no livro "Atas e Pareceres" os resultados dos exames a que proceder;

V -· Comunicar ao Conselho Curador qualquer irregularidade verificada, sugerindo as

medidas que entender convenientes aos interesses e objetivos da fabamed;

VI - Examinar e emitir parecer sobre os relatórios e balancetes da entidade:

VIi Supervisionar a execucão financeira e orçamentar|a da entidade, pode
\examinar livros, registros, documentos ou quaisquer outros elementos, bem c mo ·

requisitar informações; r
'\ "\
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VIli - Examinar e emitir parecer sobre os relatórios gerenciais e de atividades da
entidade, e respectivas demonstrações financeiras, elaborados pela Diretoria
Executiva, relativos às contas anuais ou de gestão da entidade;

IX - Pronunciar-se sobre assuntos que lhe forem submetidos pelo órgão diretivo ou
pelo órgão deliberativo;

X - Pronunciar-se sobre denúncia que lhe for encaminhada pela sociedade, adotando

as providências cabíveis;

XI - Executar outras atividades correlatas,

Artigo 26

0 A cada reunião, os membros do Conselho Fiscal escolherão entre si, aquele que

— desempenhard o papel de Presidente e ç) de Secretário.
§j0 - Ao Presidente do Conselho Fiscal compete:

l - presidir suas reuniões;

ii - assinar documentos relativos aos pareceres do Conselho Fiscal;

Ill - votar nas matérias de apreciação.

§2q - Ao Secretário do Conselho Fiscal compete:

l - secretariar as reuniões do Conselho;

ll - manter sobre sua guarda os livros e documentqs relativos ao Conselho Fiscal;

Ill - votar nas matérias de apreciação do Conselho Fiscal.

§3q - O Conselho Fiscal poderá contratar serviços de terceiros para realizar auditorias e
fornecer relatórios de avaliação dos programas e projetos.

0+'

CAPÍTULO V

DO PATRIMÔNIO

Artigo 27

O patrimônio da FUNDAÇÃO é constituído de bens com que foi dotada inicialmente,

rgO5 termos da escritura pública de sua instituição, acrescidos dos demais bens que

venha a possuir, como resultado de doações, legados, subvenções, compras e outras ,,"'
formas de aquisição,livres e desembaraçados de quaisquer Ônus. ,r

l

§ Iq - As doações e legados com encargos terão sua aceitação condiaonada à /',1"·\

aprovação do Conselho Curador, que emminará proposição da Diretoria Executiva e o . ' l

parecer do Conselho Fiscal, e submeterá a deliberação ao exame do Promotor A , '
tJustiça de Fundações, jr l

l
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§ 2q - A contratação de empréstimos bancários, seja em bancos, seja por intermédio

de particulares, bem como a gravação de ônus sobre imóveis, ficam condicionados a

aprovação do Conselho Curador, ouvido o Ministério Público.

§ 3q . A alienação ou permuta de bens imóveis e de móveis ou equipamentos de

grande valor será decidida pelo Conselho C.urador, ouvido previamente o Promotor de

Justiça de Fundações.

§ 4q - Nas hipóteses versadas nos parágrafos anteriores, fica estabelecido o quorum de

aprovação qualificado correspondente a dois terços dos votos dos membros do

Conselho Curador.

Artigo 28

Excetuadas as restrições cont:dâs nos respectivos títulos aquisitivos, são livres os bens

da FABAMED.

Artigo 29

A gestão patrimonial da FABAMED, inclusive no que se refere aos bens imóveis, ficará

sob a responsabilidade do Conselho Curador, a quem compete inventariar e zelar pela
integridade dos bens. '

CAPÍTULO VI

DAS RECEITAS

Artigo 30

Constituem receitas ordinárias da FABAMED:

I - Retribuições resultantes da prestação de serviços;

It - Rendas em seu favor constituídas por terceiros;

Ill - Usufrutos a ela conferidos;

lV - Rendimentos próprios dos imóveis que possua;

V - Valores resultantes de convênios, contratos, contratos de gestão, termos de

parceria, ou acordos com entidades públicas ou particulares, nacionaÊs ou

estrangeiras;

VI - As receitas operacionais e patrimoniais:

VIl - Convênios ou contratos de pesquisa e desenvolvimento com órgãos e
entidades governamentais e não governamentais, instituições prlvadr
empresas e agências de fomento ao,,desenvolvimenío cientifico e tecno|Ógilçg, '

\ "Çnaçnonais ou estrangel'ab. . ) - ,,,
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Vili - Contratos de Prestação dê sénli¢ós'EspêâàlizàdUs nas suas areas de atuação

com órgãos e entidades governamentais e nàcj governamentais, empresas

privadas, nacionak ou estrangeiras;

lX - Outras receitas,

Artigo 31

Constituem receitas extraordinárias da FABAMED:

l - As cloações, legados, auxílios ou subvenções. Estes rendimentos deverão ser

integralmente aplicados nas atividades nas quais esteja vinculada;

6) ll - Contribuições periódicas ou eventuais, auxílios, subvenções, dotações e
doações provenientes de entidades públicas ou privadas, pessoas físicas ou
jurídicas, colaboradores da FABAMED.

Artigo 32

A FABAMED não remunera, nem concede vantagens ou benefícios por qualquer forma
ou título a seus consdheèros, nem distribuirá a dirigentei conselheiros, colaboradores,
mantenedores ou a quaisquer terceiros, resultados, dividendos, bonificações,
participações du parcela de seu patrimÔnio, sob nenhuma forma ou pretexto.

Artigo 33

A FABAM ED aplicará integralmente no país suas rendas, recursos, ganhos de aplicação
financeira e eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de
seus objetivos institucionais, bem como aplicará as subvenções e doações recebidas

0 , nas finalidades a que estejam vinculadas .

Artigo 34

A FABAMED presta serviços permanentes e sem discriminação de clientela e manterá
escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes
de assegurar sua exatidão

O REGISNüi Av >0
COMKTENTE FOl Z CAPÍTULO VII
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Artigo 35 ^'r^

O exercício financeiro será de 12 (doze) me%s,)ncerrando-se no dia 31 de dezembrÜ Li'-'-"'

íde cada ano.
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Parágrafo único - A Fundação ABM de Pesquisa e Extensão na Área de Saúde -

FABAM ED manterá a sua escrita contábil/fiscal em livros revestidos das formalidades

legais e capazes de assegurar sua exatidão

Artigo 36

a FABAMED contratará serviços de auditorta independente, quando for necessário ou

por determinação do Ministério Público , arcando com as respectivas despesas.

Artigo 37

O presente estatuto só poderá ser modificado mediante voto favorável de dois terços
dos membros do Conselho C.urador e após prévia autorização do Ministério Público.

§ j9 - As propostas de modificação do estatuto deverão ser encaminhadas aos
membros do Conselho Curador, com a convocação, pelo menos dez dias antes da data
da respectiva reunião extraordinária.

§ 29 - É pasSive| de reforma o presente estatuto, no tocante à administração da

FABAMED, por dois terços dos membros do Conselho Curador, ouvido o representante
do Ministério Público

Artigo 38

Competirá ao Conselho Curador, por aprovação de mais de dois terços de seus
membros, dar orientação quanto a casos considerados omissos neste estatuto,
submetendo suas decisões à apreciação do Ministério Público.

Artigo 39

Os membros dos conselhos, isoladamente, têm obrigação de comunicar por escrito ao
Ministério púb|ico eventuais, irregularidades que caracterizem desvio de finalidade, ou
atos praticados em prejuízo da FABAMED, sob pena de afastamento ou destituição,

sem prejuízo de eventual responsabilização, devendo as comunicações ao Ministério
Público ser dirigidas ao Promotor de Justiça de Fundações da Comarca de Salvador.

Artigo 40

Somente por decisão favorável de mais de dois terços dos membros de seu Conselho
Curador, poderá ser determinada a extinção da FABAMED, observadas as hipóteses
Iega's, bem assim, por igual quomm, será deliberado acerca da absorção ou

mcorporação de outras entidades, dando-se ciência de tudo ao Promotor de Justiças
de Fundações da Comarca de Salvador.

cja%

§ 1° Em caso de extinção da FABAMED, o seu patrimônio, os legados e as doações quC"'

lhe forem destinados, bem como os excedentes financeiros decorrentes de suas
atmdâdês, serão incorporados ao pátriqônio da União, dos Estados e dos Municípios, , ,,
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na proporção dos recursos e bens por estes alocados, ou ao de outra entidade sem fins
lucrativos, sediada no estado da Bahia, da mesma área de atuação da FABAMED,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, qualificada como organização
social municipal. estadual ou federal, escolhida por dois terços dos membros do
Conselho Curador, ressalvados o patrimônio, bens e recursos pré-existentes.

§2M Na mesma reunião em que for aprovada a extinção e após satisfeitas as
obrigações assumidas, o Conselho Curador poderá indicar a(s) instituição (ões)
congênere(s). a quem serão doados os bens da FABAMED.

Artigo 41

Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores., exercidos nos limites dos seus
poderes definidos no ato constitutivo.

O Artigo 42

A presente alteração do ESTATUTO entrará em vigor no mesmo dia em que for
registrado e arquivado no Cartório do Iq Oficio do Registro Civil das pessoas Jurídicas
desta Comarca de Salvadc·r, Estado da Bahia.

Sala da Sessão do Conselho Curador

Salvador, lide dezèmbro de 2017.
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., ,..CONSELHO CURADOR DA FABAMED n¢ ·_ ,.

30/05/2019, Cq,;,.,, .

1 Aos 30 (trinta) dias do mês de maio de 2019 às 18h:3Omin, em segunda convocação, realizou-

, 2 se no Auditório jadelson Andrade - Associação Bahiana de Medicina, na Rua Baependi 162

3 - Ondina, a Reunião Ordinária do Conselho Curador da Fabamed, convocada através de

4 edital, em obediência aos artigos 99 item l e 10 do Estatuto Social, com a finalidade de

5 deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Apresentação do Relatório Geral de Atividades -

6 exercício 2018; 2. Apresentação do Relatório das Demonstrações Financeiras e Contábeis

7 exercício 2018; 3. O que ocorrer. Estiveram presentes: Dr. josé Carlos Raimundo Brito -

8 Presidente do Conselho Curador; Dr. josé Siquara da Rocha Filho - Vice Presidente; Dr.

9 Antônio carlos de Sales Nery; Dr. César Augusto de Araújo Neto; Dr. Gílson Soares Feitosa;

10 Heloísa Helena Fernandes Gonçalves da Costa; Or. jairo josé de Farias Simões; Dr. jorge

11 Eduardo de Schoucair Jambeiro; Dr. Renê Mariano de Almeida; Dr. Roque Salvador Andrade

12 Silva - Membros do Conselho Curador; como convidados especiais, compareceram à

13 reunião: Dr. Antônio Eduardo de jesus junior; Dr. Mauricio Batista Nunes e Dr. Otoni

14 Raimundo Costa Filho - Membros do Conselho Fiscal da Fabamed e Dr. Paulo André jesuíno

j"0 15 dos Santos. Foram convidados também peb Presidente: Sr. josé Saturnino Rodrigues - ,

16 Diretor-Superintendente da FABAMED; Sr. Adelir Detofol - Contador - CRC SC - 103405/0-3T- i

17 BA, Sra. Maria Helena Rodrigues Fernandes - Gerente Administrativo-Financeira da Fabamed

18 e Sra. Edileni Xavier dos Santos - Assistente Financeira da Fabamed. Dr. josé Carlos , 7""'"""'

± ' 19
Raimundo Brito iniciou a reunião com a leitura da pauta e em seguida passou a palavra aòí "E-/': ,""

ü!í ":
20 Diretor Super'ntendente da Fabamed, Se. jose Saturnino Rodrigues para que o mesmo deSSé"

zIEZ' 21 seguimento à r;união com :io rdàtÓrio de atividades de 2018. O Sr. josé ·-

EB 22 Saturnino Rodrigues iniciou su" t3lâ '[tçande) um paralelo entre dezembro de 2017 e

__ — 23

dezembro de 2018 (antes e depois Clo ingresso do mesmo à Diretoria Executiva da Fabamed) \Çjj

àÈÊà "
24 para expor a situação dos contratos em execução pela Fundação. Em dezembro de 2017 a \

C:
~

\
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25

Fabamed contava com apenas OZ cu 7'ratos' 'restação d:câ'4 ,;i"os na Emergência

26 pediátrica do Hospital Gera: 2(jSRntj Santos e Prestação de Se újòs, Ambulatoriais e

27 Hospitalares no Hospital San:a KÍtà, 'uca! imo no município de Barra/BA. Juntos estes dois

28 contatos apresentaram faturamento mensa! da ordem de R$ 400.932,31 (quatrocentos mil,

29 novecentos e trinta e dois reais e winta e um centavos). Ao longo do ano de 2018, novos

30 contratos foram agregados. Além dos contratos supracitados, a Fabamed assumiu também a

31 Gestão da Unidade de Pronto Atendimento de São Caetano e o Centro de Saúde Maria

32 Conceição Santiago lmbassahy. Além disso firmou credenciamentos com a Secretaria de

33 Saúde do Estado da Bahia para realização de cirurgias ortopédicas e eletivas no Hospital

34 Santa Rita. Com isso o faturamento mensal cresceu em 474% (quatrocentos e setenta e

35 quatro porcento), passando, em dezembro de 2018, ao montante de R$230L058,85 (dois

36 milhões, trezentos e um mil, cinqüenta e oito reais e oitenta e cinco centavos). O quadro de

37 funcionários CLT também teve um aumen"o ç1E?nificatjvo, saindo de 79 para 318 empregados,

38 apresentado acréscimo de 302% DaFz £'9cf ann ce 2019 temos a perspectiva de novos

39 contratos para gestão de Ml;itic2nt:G3 de Saúde; Unidades de Pronto Atendimento e

40 Hospitais Municipais com valores mensais estimados em até 2.500.000,00 (dois milhões e

41 quinhentos mil reais) por contrato. Em seguida informou aos presentes a sobre a mudança do

42 escritório de contabilidade a partir de janeiro/2019, que passou a ser de responsabilidade do

43 Sr. Adelir Detofol, profissional com vasta experiência no ramo, conhecedor das regras e

44 exigências para entidades filantrópicas, tendo sido contador do Hospital Sagrada Família por

45 mais de 25 anos. Atualmente responde também pela contabilidade da Santa Casa de valença.

46 Feita essa apresentação, O Sr. Adelir Detofoi passou ao item 2 da pauta - Apresentação do

-..D 47 Relatório das Demonstrações Financeiras e Contábeis exercício 2018: Informou que já ao

48 assumir a Contabilidade de'í iniGo 3c tmMlho de adequação dos registros em conformidade

49 com os Princípios Fundamzn[a'E de Zr·ny: t:'mãde ;:egime de competência). Apresentou os

1

4
j'" l

SO prinapais impactos com as À'JEqu3';üm ti :s critérios contábeis: Ajuste no saldo de Provisão , ,,;-, ,,.r-·"1

:5 51 de Férias e 13" Salário, diminuindu a despesa e o passivo Circulante em R$ 796,456,30
"XZT

. r _
: 52 (setecentos e noventa e seis mil, quatrocentos e cinqüenta e seis reais e trinta centavos); ,

kcí 53 Baixa do valor R$ 1.281.400,00 (um milhão, duzentos e oitenta e um mil e quatrocentos reais) ' l "\\

É à 54 classificado em Benfeitorias em Bens de Terceiros no Imobilizado e no Pass'vo não Circulante

x;g :Z 55 (este valor refere-se a imóveis alugados em períodos anteriores). Com a adoção do Regime ,

56 de Competência tivemos o ajuste de R$ 4.800.043,37 (quatro milhões, oitocentos mil,

r
.- L

L
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57 quarenta e três reais e trinta e sete centavos) na Receita, aumentaàb<i?:';°S:ü','Íyo

58 Circulante. Promovemos a atualização do valor contábil do terreno de ' dade da
' ['j'f ,.

59 FABAMED, com impacto de R$ 1.750.000,00 (um milhão, setecentos e cinqüenta ivíit réais)

60 aumentando o Ativo Imobilizado e o Patrimônio Social. Informou que foi Iniciado no ano de

61 2018 investimento na consolidação e ampliação da Marca FABAMED, este projeto direciona o

62 valor dos gastos na construção do chamado Ativo Intangível. Em 2018 totalizou R$214.293,45

63 (duzentos e catorze mil, dIjzEnt33 c ncvemtx e 'rês reais e quarenta e cinco centavo),

64 aumentando o Ativo lntangivtA i? d:m;3,ü:"ld(j é úespesa no mesmo valor. Outra ação adotada

65 diz respeito ao estoque. Contabilizamos o estoque no Ativo Circulante no valor de

66 R$173305,25 (cento e setenta e três mil, trezentos e cinco reais e vinte e cinco centavos),

67 Além disso, contabilizamos os encargos de empréstimos e parcelamentos a vencer na conta

68 chamada "despesas do exercício seguinte", sendo: R$147659,77 (cento e quarenta e sete

69 mil, seiscentos e cinqüenta e nove reais e setenta e sete centavos) no Ativo Circulante e R$

70 581.932,70 (quinhentos e oitenta e um mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta

71 centavos) no Ativo não Circulante. Todos os procedimentos adotados para atualização do

72 critério contábil de registro '.ias Dpera[ões tiveram impacto no Patrimônio Social, revertendo

73 o Saldo Negativo do ano de 2'017, \1lStC que o mesmo passou de -R$ 4.195.247,92 (quatro

74 milhões, cento e novenla e :.'.. .a m:!. ±.'Zr'.íttjS :9 quarenta e sete reais e noventa e dois

75 centavos) negativos para R$ 36 GS ;1"amníos ? sessenta e um mil, setecentos e trinta e

76 um reais e noventa e nove centavos). Apresentou em 2018 um superávit de R$ 2.949.564,41

77 (dois milhões, novecentos e quarenta e nove mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e

78 quarenta e um centavos), contra um déficit em 2017 no valor de R$ 2.370.784,53 (dois

O 79 milhões, trezentos e setenta mil, trezentos e oitenta e quatro reais e cinqüenta e três l

80 centavos). As receitas contabilizadas em 2017 foram da ordem de R$ 4.667.535,90 (quatro

81 milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa ,"7" t

82 centavos), ao passo que em 2018 saltaram para R$ 13.327.844,40 (treze milhões, trezentos e <_1J'
©L
~

83 vinte e sete mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos) Devemos esse ""

S'â2 tl 84 incremento principalmente à ins"'rçZt. do" Lontratos de Gestão da UPA de São Caetano e do r- -\,,
\

\éáz 85 16q Centro de Saúde Maria Cs..,,A't !,r.t·usahy. Outro ponto apresentado pelo Sr. , l

Eí9 86 Adelir Detofol diz respettc ;j ,·-·m' .'i:. · is ,:.-ettar.?'es de contas junto ao Ministério Públi'o l

,áèà 87 do Estado da Bahia. Em recente :euniàc L,jn! o Promotor de Fundações, foram apresentadas

:L_~_ 88 as seguintes inconsistências: a) 2010 - Saldo "atrimÔnio Social informado com divergência -

n .í!.
~L
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89 prov'dência a ser adotada. de contas Retifica'à':'/à7,:bi' 2011
m "

90 apresentou relatório de atiwdãdes; - Divergência nos saldos das ám.tas dolÁti
' €%

91 Receita, Despesas e Superávit - providência a ser adotada: Apresentar pré@ ' e contaVí',,

92
Retificadora, c) 2013 D vergência n" de empregados informados; Valores do Ba'Íg+m '

93 composição dos saldos; Espelho da DlPj não preenchido; Demonstrativo fontes de recursos

94 não preenchido; Motivo informado para deficit não aceito - providência a ser adotada:

95 Refazer a prestação de contas complementarído com as informações solicitadas; d) 2014 - N°

96 da assinatura digital divergente entre protocolo de entrega e carta de apresentação; Saldo do

97 Patrimônio Social negativo com indicativo de incapacidade de continuidade; Divergência em

98 saldos contábeis - providências a serem adotadas: Completar e esclarecer as informações da

99 prestação de contas; Inforrm' ,1~ :omzças, e ações realizadas, para reverter o

100 preocupante cenário de mit|ga= gets;m jniai; Z) 2015 - Não apresentou demonstrativo de

101 fontes de recursos em 2015. Caracterização de provável situação de insolvência - providência

102 a ser adotada: Retificar a prestação de contas do ano de 2015; f) 2016 - Pendências atinentes

103 a prestação de contas de exercícios anteriores. - providência a ser adotada: Apresentar

104 relatório e parecer da auditoria independente realizada pela Audicont; Preêncher

105 demonstrativo de fontes de recursos angariados em 2016; Informar motivo de não ter

106 transmitido sua escrituração contábil via arquivo de escrituração contábil digital - ECO;

107 Apresentar escrituração contábil via arquivo de escrituração contábil digital - ECO;

108 Manifestação da entidade face aos recorrentes resultados deficitários; g) 2017 - Prestação de

109 contas não realizada - providêncib a set adotada: 3presentar prestação de contas. Quanto à

110 prestação de contas de 2012, " me'md n2· ¶pre$enta inconsistências e foi sugerida sua

0 111 aprovação. A prestação de contu de Zt'3.S tem prazo até 30/06/19 para envio. Finalizando, o
\

112 contador apresentou suas conside:ações: A FABAMED apresenta situação financeira instável;

113 Os débitos existentes são de natureza onerosa e de exigibilidade de Curto Prazo Ik?' . A

114 (predominantemente tributos e contribuições previdenciárias); Tem histórico, credenciais e Ê--:' · .t#
á L/7 W L e

È? 115 credibilidade para alavancar a receita e gera~r os recursos necessários para o equilíbrio .-- ""

116 econômico/financeiro; Os contratos de prest,açao de serviços têm a receita pré-estabelejida'

+,\ ,Êãz à 117 enquanto que o custo acompanha a variação de mercado, novas demandas legâís e I,

zíê 118 sazonalidade do serviço, Necessita restabelecer a condição superavitária nos prÓximo, " l

ãêà .·r 119 meses. Diante das explanações feitas, Dr. josé Carlos Raimundo Brito afirmou sentir-se mais ,,'

. 2 _, , 120 seguro sobre as decisões a tomar t 'js Consetheiros aprovaram as contas do exercício 2018. ,,'ií

"l

l

I.h
7

\

ua Dr. Osvaldo Ribeiro, 198, Empresara\ú á Ondina sagad Ãcljp 40 170-080 \(3'"" A'

Tel: 71 3014-2443 e-maik adm|m$t'"ativo@fabame¢.oQR7 - l l .Y' , Cl..-" ,- u"' ""

'k Gj'j, E':;l"-' t " "=



,ç'24u

r d°jj

FABAMED ""trn:::,:::': 'r . (;'"sj!
'tmcKâc Ekaha!LA FMkPâ . f ü, · .s;- , Ly e

121 Dando sequência à reunião o Sr. José Saturnino Rodrig,,, p,,, -:' 4'o:á4:m'

122 a) Indicação de novos conselheiros - O mesmo informou aos presentes gu " contatanàò
' r'i>.123 com algumas pessoas e que brevemente submeterá essas indicações ao Consei&Curactor

124 com, vistas a atender parecer Jo Ministério Público datado de 06/03/2018. Um desses

125 indicados, Dr. Rubens Miranda, convidâdc· para compor o Conselho Fiscal da Fabamed, ficou

126 de dar resposta se aceitará ou não o convite. Dr. josé Carlos Raimundo Brito informou que

127 consultou o Dr. Paulo André jesuíno dos Santos, médico graduado pela Escola Bahiana de

128 Medicina e Saúde Pública. Residência em Cirurgia Geral no Hospital Ana Nery SUS/BA.

129 Membro Titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Especialista em Medicina intensiva pela

130 Associação Brasileira de Medicina Intensiva. Mestre em Cirurgia pela Universidade Federa| da

O 131 Bahia. Atua na área de Educação Médica desde 1989. Professor de Clinica Cirúrgica da Escola

132 Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP) de 1989 a 2013, Professor Assistente do

133 Departamento de Anestesia e Cirurgia da Faculdade de Medicina da Bahia/Universidade

134 Federal da Bahia desde 1992. Fundador e primeiro Coordenador do Curso de Medicina da

135 Universidade Salvador (UNIFACS), err. 2012 Diretor da Escola de Ciências da Saúde da

136 Universidade Salvador (UNIFACS) desde 2013. O mesmo aceitou fazer parte do Conselho

137 Curador em substituição à Ora. jaqueline Moraes Maia Oliveira, que não tem comparecido às

138 reuniões do referido Conselho 05/12/2013, data da sua última participação. Os Conselheiros

139 aprovaram essa substituição e o Dr. Paulo André jesuíno dos Santos foi formalmente

140 empossado. Com isso o Conselho Curador passa a ter a seguinte composição: Dr. josé

141 Carlos Raimundo Brito - Presidente; Dr. josé Siquara da Rocha Filho - Vice - Presidente; Dr.

142 Antonio Carlos de Sales Nery; Dr. César Augusto de Araújo Neto; Dr. Gílson Soares Feitosa;

0 143 Dru. Heloísa Helena Fernandes Gonçalves da Costa; Dr. jairo josé de Farias simões, Dr.

144 Jorge Eduordo de Schoucair jambeiro; Dr. Paulo André jesuíno dos Santos; Dr. Renê '1

145 Mariano de Almeida e Dr. Roque Salvador Andrade Silva O Conselho Fiscal permanece com ,_ .. ,

.".r'""146 a seguinte composição: - Titulares: Dr. Otoni Rcrimundo Costa Filho e Dr. Bruno Bacellar /4 ,

' :S ' 147 Pedreira; SuplenteS: Dr. Maur/cio Batim Nunes; Dr. Antônio Eduardo de jesus junior. A

l 148 Diretoria Executivo também permanece inalterada: Dr. josé Carlos Raimundo Brito -

149 Diretor Geral; Sr, José Saturnino Rodrigues - Diretor Superintendente; Dr. Otoni Raimundo

l "r ·
"" """" "'

'F u' ? = 150 Costa Fi ho - Di etor Técnico; b) Pleito de filantropia - Atualmente esse processo encontra-se l . ."

ê lit: F 151 com o consultor Mauricio Dias, profissional com larga experiência no ramo. Estamos juntando l

.f2-U
o'"- 152 a documentação necessária e nos próximos dias encaminharemos as mesmas para que seja
L>l l

j

' I
.l") . J?

Í "' -- l CJ 'K' y
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153 dado início ao processo pelo consultor. Com a conquista da fi|anf*!?ia eZudaiijQS ,lma

t. ; r -154 economia mensal de aproximadamente RS 100.000,00 (cem mil reaisr%)!: ' itoria ' ãCt,. ,.,

t m155 Sistema Único de Saúde - SUS no Contrato de Prestação de Serviços de Hemm!ise do

.Je156 Hospital Geral Roberto Santos - HGRS - Trata-se de contrato encerrado desde abril de 2ÓÍ4,

157 porém o mesmo foi fruto de auditoria pelo SUS a qual imputa débito à Fabamed, relativo ao

158 ano de 2013, alegando o não fornecimento pela Fabamed na totalidade dos materiais de

159 consumo e insumos necessários a :ealização dos procedimentos contratados. Sustenta o

160 relatório de auditoria que a EABAMED nãu forneceu insumos tal qual se obrigou

161 contratualmente, utilizando 3qutjes gue se encontravam no almoxarifado do HGRS, razão

162 pela qual imputa-lhe débito no montante de R$ 945.347,87 (novecentos e quarenta e cinco

© 163 mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos). Em sua defesa a Fabamed

164 justificou que antes da celebração desse contrato inexistia a obrigação no fornecimento dos

165 materiais, tendo em vista que o HGRS, pelo seu perfil e proposta, é "de porta aberta", ou

166 seja, atende a todos indistintamente que a ele se dirigem, previamente cadastrados ou

167 não. A mudança no regime jurídico de contratação não modificou o perfil do HGRS, de

168 modo que o serviço de nefrologia deveria continuar dando vazão à demanda que recebia,

167 independentemente da origem, natureza e classificação do paciente. Além disso, havia uma

170 demanda de atendimentos oriunda cIa emergência, que não havia sido prevista no contrato,

171 o que gerou um custo a mais. Visando contcrnar essa situação foi decidido em reunião com

172 participantes da Fabamed, SESA i3 c F:C:PS que visando minimizar esse prejuízo, o hospital

173 forneceria tais insumos. A despeiW de te'mos apresentado essa defesa, os auditores não a

174 acataram e nos convocaram para reunião na Superintendência de Atenção à Saúde - SAIS

175 quando nos foi proposto possibilidade de parcelamento desse débito. Fizemos a proposição

176 de pagarmos em 120 parcelas, o que não foi aceito pela Superintendência da SAIS. Por conta

177 disso, em 20/05/2019, solicitamos que nosso pleito seja remetido à Procuradoria Geral do . '
, ._- .?

178 Estado - PGE para possível deliberação sobre as parcelas e também sobre (j valor do cálculo ..f,,", ,:K/)
bd

179 da referida divida. d) Ações Trabalhistas - Atualmente temos 02 ações trabalhistas uma -·""

u ão 180 aguardando execução no valor de R$ 7.511,76 (sete mil, quinhentos e onze reais e setenta e

2'%: 181 seis centavos), conforme cálculo feito por caiculista da Assessoria Jurídica da Fabamed e a

, ,, .i!t 182 outra aguar:ando penhora ck, te::enc ,it! A'úm±ção do Endereço da SEDE - Essa mudança é , '

ZZ9= 183 necessária visto que a Fâbanwd zn'orma-se sediada na Rua Dr. Osvaldo Ribeiro, ,

184 198, Empresarial Mar à Vista, saia SOl - Ondina, Salvador/BA, CEP- 40 170-080, não restando

."az A í'
a Dr. Osvaldo Ribeiro, 198, Empresanal Mar à Vista, saia 501, Ondina sgf'?g , SS?' 'l? ,7q-q80 \ (.,,N' "·
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185 mais nenhuma atividade de Kòcs"77ã :.í. E,·:::'C.·:u anterior. Ess% mudançd6kendé¶Eço foi " " "
'""" f l186 ratificada pelo Conselho Curad+ f) ç..açã9 das filiais: Unidade:":~endi&új de

187 São Caetano e Centro de Saúde Maria Conceição Santiago lmbassahy - Èstá'&S,realizando

l
188 ações com vistas a regularizar as atividades nas mesmas perante os órgãos de fisca|i'z;¢ão dos

189 entes governamentais, a exemplo das Secretarias de Fazenda Municipal e Estadual, Vigilância

190 Sanitária e SUCOM. A Unidade de Pronto Atendimento de São Caetano está situada na Rua

191 Ana Mariani Bittencourt, s/n, São Caetano, Salvador/BA CEP: 40.391-320 e o Centro de Saúde

192 Maria Conceição Santiago lmbassahy, está íocalizado na Rua Marquês de Maricá, sIn Pau

193 Miúdo, Salvador/BA CEP: 40.310-000. Os conselheiros autorizaram a criação dessas filiais,

194 bem como a criação de CNPJ para cada uma delas. g) Autorização para a venda do Terreno

195 - Dr. josé Carlos Raimundo Brito propôs aos membros do Conselho Curador a venda do

196 terreno da Fabamed, sittjàcicj Aci L3téàmimtc latdim Encantamento, np 10, quadra 20, Rua j,

197 atual Curva do Vinícius, subdist"iíc ¢ü 'tapüã. 5alvador/BA, inscrito no Censo Imobiliário

198 Municipal sob o n9 17.703-2, con' a finalidade de aquisição de outro patrimônio em área

199 onde possamos instalar a Sede da Fabamed. O local onde situa-se o terreno é uma área

200 residencial e muito afastada do centro da ciciade, totalmente inadequada para a construção

201 da Sede da Fabamed. Esse terreno, além de não gerar receita, ainda nos dá despesas com

202 IPTU e vigilância, no montante anual de aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

203 Além disso, por funcionarmos em sala alugada, temos despesa com aluguel da ordem de R$

204 27.180,00 (vinte e sete mil, cento e oitenta reais) por ano. Diante do que foi exposto, e com

205 o compromisso de aquisição de novo patrimônio para instalação da sede, os Conselheiros,

206 por unanimidade, aprovaram a venda do terreno. h) Autorização para antecipação de

0 207 recebíveis referente a 01 mês Ge q:µ&, ¢"Amíea+o/crédito rotativo - Sr. José Saturnino

208 Rodrigues propôs que o sse! i an'ecipação de recebíveis equivalente a 01

'A( .

209 mês de cada contrato, o que dá em tor sO de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil

,r210 reais). Afirmou que não se trata de empréstimo e sim de antecipação a ser feita pelo b'n'c' Líl1/)

. 211 para fazer frente às despesas de cada contrato, que será repassado automaticamente para o u" , G-'"" '
< E-. "'

& ,212 mesmo quando do pagamento da nota fiscal do serviço prestado. Daremos ao fundo garantla

o ' X Q13 do Contrato de Gestão do Centro de Saúde Maria Conceição Santiago Imbassahy, com isso, o i "\
i!!

14 mesmo nos repassará R$ 1.OOO.OOO,OO (um milhão de reais) que utilizaremos para paga' "' \

T"u'q 15 folhas de pessoal e honorários médicos de todos os contratos. ,
W y"Ni . ·" r16 i) Situação do Empréstimo contraído junto à Credmed - O Conselho Curador deliberou que , \,

O GS ' '

l "
' LJ

,,, ?ua Dr. Osvaldo Ribeiro, 198, EmPrr-".:m: :.':.,; '.':': i ,..!m -S:. .jndina ylyag. l a cep: %j7o 080

, i ,1' Tel: 713Q!4 Z-té? k' "T"- l _42Iu'd ' , < . "& · '.
' '\ L— "( 'f """' " ' ""jp. r ° ck l

l, l ? -,íj '"' " "' "t'. "'S' "'JL,-."" '. ft ' "\%Í','%ãK
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217 tratará desse assunto em reunião específica, que ocorrerá imedküamente a^a'-presente

218 reunião. Nada mais a acrescentar, foi encerrada a presente ,,:,:r;%,,%'"i;:"4lN?)

219 páginas e 221(duzentas e vinte e uma) tinhas, tendo eu, Edileni Xa ' c s sant&j.
K ' ' t. " C',^

220 --:9—· '7 ,,jue a àecre"ariei, lavrado a presente ata, qije-%ai por

221 mim e por todos os presentem mh::ha:j¢

Conselho Curador:

.P

Dr. Antônio Carlos de Sales Nery . .-:.á , - '

Dr. Cesar Augusto de Araújo Neto ._ " _ _ ,, l c,) ""i|,,jl:,g(,)1""

Dr. Gílson Soares Feitosa '""
.====-.--

Ora. Heloísa Helena Fernandes G da Costa i ', i' Lè'='

Dr.jairo josé de Farias Simões ., . · . ..:..>·—--
"" ' . 'J

Dr. jorge Eduardo de Schoucai(jambe!çe -- _ —=: A'É=l""'" ""'=

Dr. José Carlos Raimundo Brito -~—"~L"i
<"

N. .G~ ' &. ..:T '"

Dr. josé Siquara da Rocha Film: ,_ _ , . ' t, .? ·'..--=:" """

Dr. Renê Mariano de Almeida l, th. j' - -
E I

Dr Roque Salvador Andrade SIva ' LL( ,(' t c"" '" ·"' ""'{e"

- ""

rConvdados Especials . " \ ,
, -Iv'""" l

d

. 5·

ÊDr. Antônio Eduardo de jesus junior
I' I 11 —

, f. . . ; mDr. Maurício Batista Nunes t u 't. ' . !L!= ' '.'" '-'C" ;;" " '\
=:, ..%""" ' ' · """Y, ' "

% ,

Dr. Otoni Raimundo Costa Filho ·-'-'- n-¥";"=·í"i"" :: -:"Jb.,

Dr. Paulo André jesuíno dos Santcs ji- - -. :=(Y: ti :""""i',"| ""1\ ,:'

"' \ C

Demais convidados

Sr. Adelir Detofol "'" ·'"
.,.... :..^ '-

l

t r ' l :' ,
.

Sr. josé Saturnino Rodrigues ".., k :..

Sra. Maria Helena Rodrigues Fernandes L\<-<- g ';,' Ni '

SS F;. "g; ',%mj j,©'" i.' :, "' 'á'·.":' ':,"'RC- l A' tf eS'":a') ,e.,. :""""""'
."F " ' ' . ' .' ':','Í;',>!G', bl\509:ê ,,,__\ 'K.~,,., ' "." ,.,,,z>

Rua Dr. Osvaldo Ribeiro, 198, EmprèSáríâiMar'à Vista, sala SOl, Ondina Salvador/BA CEP: 40.170-080

Tel: 71 3014-244 3 e-mail: admi'll$t!%nvomakameur4

·agrnaü8dé98 ' AUTENT|CAçAO
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GOVERNO DO ESTADO DA BAH A
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

: SUPERINT. DE GESTÃO DOS SISTEMAS E REGULAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE"-W- DIRETORIA DE CONTROLE DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

@ " - Atesto para os devidos fins, que a FABAMED - FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E
C

ê ' EXTENSAO NA AREA DA SAUDE, inscrita no CNPJ sob o n" 05.413.531/0001-20, com

Ê ® V® sede na Rua Dr. Oswaldo Ribeiro, 198 - Ondina, Salvador, Estado da Bahia, realiza, desde 28
à
:! S de maio de 2015 até a presente data, prestação de serviços assistenciais no âmbito do

n - ° Ê S'stema Único de Saúde SUS, pela integração à rede regionalizada e hierarquizada do
" " D LIX

!!'? "i " :" Sistema na forma do Plane Operativo (PO), através da Gestão, Administração e

i ;j; ! } Operacionahzação dos Serviços Assistenciais Hospital Santa Rita, localizado na Rua São

! João sIn, CEP: 47.100-000, município de Barra/BA sob Contrato n° :1/2:15; Termos

xô Aditwos ao Contrato 01/2015: n° 1° 2° 3° e 4° e Termo de Adesao n 59/2018 ao2 D cg <

:S ii Credenciamento n° 002/2017, , cumprindo metas qualitativas e quantitativas dos

9y
=CXc' r "'

, Atendimentos ambulatoriais, de média complexidade;

jl

· Internações hospitalares, em regime de urgência e emergênci% 24 horas diárias, 07 dias da seman:

l essas compostas de 42 leitos distribuídos em Clínica Médica e Clínica Cirúrgic&

t\, \' , {\tè' SalvadorALde ./'!NJLj de ZQèCj

LÜ

brc'úe N'"'s & A""'
iíj^

Naia Neves de Lucena
òeLÜce«b

Ce Di,etoraD'CON_

N:,:ãpj?::6!3

ilk ,. !2" Ofício de Nntas Concdçào Gaspar '

. RuaT,,Titóm d(,.Am&µ.1,'222- Pkuba C 382939

CP$J eNj '

. ' it CEP41&30-544) - Sah'adar - B.·rom:éo dex"'"' Fonm (7lk3¢136-850u - E-mail: 't:'"- >'."'I vH1ICÁiI -LW¶4

3b:.:'. «-.'v":W " 'e- ,,=-Z'c
.- iúj NEVES DE LUCE . .... . . .. .-- ,, . "g" , ," W. . ,

·".· '.""·" ' '" ' " "' ' ' " ' " " ' ' ' ' " ' " "m .- . ..,. . .-,. . .. .,., .
.", $Wador, 2 Abril 2010.
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CRA-BA
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CERTIDÃO DE RCA N" 00028/2021

Certifico que o atestado anexo refere-se ao RCA de n° 091119. datado de 29104/2019;

resguardando-nos de qualquer ato que venha a ser apurado que desabone ou comprove a falsidade

do referido atestado registrado neste Conselho em nome da empresa FUWDAÇÃO ABM DE

PESQUISA E EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE = FABAMED, CNPJ 05.413.531/0001-20, situada

' Ca R BAEPENDI, %° i 62 - Ondina - Safvador - BA - CEP: 40170070, cadastrada nesta Autarquia

Federal sob o n" 02175, tendo como Responsáveí(is) Técnico(s) O(S) ADMINfSTRADOR(A) MARIA

HELENA RODR1GUES FERNANDES - CRA-BA N" 05389 e o(a) ADMiN1STRADOR(A) JOSÉ

SATURNINO RODR$GUES - CRA-BA N" 09140. Salvador, aos 12 de janeiro de 202'1 (12/01/2021).

VISTO:

Adm. Sandra Cime Áspem Portek
Gerente Executiva
CRA-BA n° 1.504

Adm. Gei'son da Silva Dias
Chefe do Setor de Fiscalização e Registro

CRA-BA n° 5.018

L Esía cerôdào tem validade de 6 (seis) meses.
Válido até: 12/07/2021

iii)
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://cra-

bamplanW.net.br/seMcosOniine, informando o número de controle:

57Mí891&39A5bm14&ai42102f64ed
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HUMANOS E DESENVOLVIMENTO

SOCIAL

· 'q';j '3.í3s"" cm í ';· m.
RESUMO "DO SEGUNDO TERMO ADITiVO AO CONTRATO N' 00212020
Processo: 082.1735.2020.0005275-33. Contratante. O Estado da Bahia.. através da SecteWia de Justiça, Direitos Humanos e
DesênvoNiménto Social - SJDHDS. Contratada: BANCO DO BRASIL SIA., CNPJ n', 00,000.000/0001-91, Objeto: prorrogação do
prazo do Contrato n". 002/2020, cujo objeto consiste na prestação do serviço bancário pa'a pagamento de auxMo financeiro em
favor de indivídu95 Infectados com o novo coronavírus, que aceitem ser hospedados nOS Centros de Acolhimento e
AçompanhamemQ Clínico do Estado da Bahia. Prazo: O4(quatro) meses, tendo como termo inicial o dia 01/0212021 e temo find
em 31/05/2021. Vabr Total Estimado do Contrato: R$ 30.000.00 (trinta mil reãis). Base Legal: art. 140, j| da Lei Estadual n°

9,433/05
·:./7 '"'· ·,,.', si' E :Z':'.Sl ': :.' .": J"

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

·#E G.E1#5U4616##5 5O(j"i'j"

RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIçO (APS)

APS MODALjDADE FORNECEDOR OBJETO VALOR ASSINATURA
(RS)

27. 01 lnexgátMddae Empresa Gráfica 1. CERTIFICADO R$ 26/01/2021
/2O21 da Bahia - EGBA DIGITAL, e - CNPJ A3, 1.024,90.

iCP- BRASIL -AC RFB.
2. CERTIFICADO
DIGITAL. e - CPF. TIPO
A3, lCP- BRASIL.
3. CERTIFICADO
DIGITAL. e - CNPJ Al.
1CP-BRASIL-AC RFB

'#E GB#5Q4fíiW55(íft3ü'>

SECRETARIA DA SAÚDE

·=.G.B#504796##5502/9>
GABINETE DO SECRETÁRIO - GASEC PROCESSO N°. 019.5149.2020.0121130-86, TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO
QUAKTTTATNA N'L 00812021 AO CONTRATO N° 014/2016. CONTRATANTE: ESTADO DA BAHIA, através da SECRETARIA DA
SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA-SEAB/FESBA, CNPJ N". 05.816,630/0001-52- CONTRATADO: CS CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ N". 33.833.880/0001-36 OBjETO: Fica acrescido 01 (hum) Posto de Reoepção ill, 44 hs com
20% de insalubridãde. Diurno para o Cemitério Quinta de Lázaros - CELAZ, no valor total de R$ 23.241,81 proporcional até o finai da
vig do cOntràb em 31K)7/2021. correspondendo a, aproximadamente, 0,09% do valor mensal do contrato. PREÇO: O valor
men . ssa de R$ 4.104-608,05 (quatro milhões, cento e quàtro mil, seiscentos e oito reais e cinco centavos) para R$ 4.108.147,88
(quatro milhões, cento e oito mil, cento e quarenta e sete reais e oitenta e oRo centavos)- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UG: 003-DG,
PIA: 2841, E.D.: 33.90.37 e Fonte: 130; DATA DA ASSINATURA. 27/01/2021 Dr Fábio Vilas-Boas Pinto. Secretám Estadual da
Saúde.
-#E.G 3#504 796##55;:)27g r·
"#E G 8#5048ç)4##5Êyj228--
GABINETE DO SECRETÁRIO - GASEC
RESUMO DO 2" TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO N" 020/2019.
Processo: 019.12684.2020.0090572-16- CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA através da Secretaria da Saúde do
Estado da Bahia CONTRATADO: REALIZA CONSTRUÇÕES LTDA. OBjETO: Aditivo de Valor de RS 246.665,1O(duzentos e
quarenta e seis mil seiscentos e sessenta e Cinco reais e dez centavos). O valm do contrato passa a ser R$ 2.771.549,05(dois mifhcjes
setecentos e setenta e um mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinco centavos). Assinatura :26/01/2021.

'È?-',". G

"í.'E .G.2#5' ,'#5550365'>
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA

SUPERNTENDÊNCLA DE GESTÃO DOS SISTEMAS DE REGULAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE- SUREGS
RESUMO DA PUBLICAÇÃO DA DISPENSA EMERGENCIAL - CONTRATO N° 006/2021 PROCESSO: 019.8841.2020.0144495-22
CONTRATANTE: Governo do Estado da Bahia, atràvés da Seaetaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB. CONTRATADO:
HOSPITAL SANTA RITA/FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE-FABAMED, CNPJ n°
05.413.531/0004-72. OBjETO: estabelecer relação entre as partes para a prestação de serviços de saúde que dispunham de Leitos de
Unidade de Terapia Intensiva (UT1) e Leitos de Clínicos, visando atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, visando
o enfrentamento da emergência de saúde pública de wnportãnáa internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de
2019, com a ampliação do número de pontos de atenção exclusivos para âtêndimento a casos 5uspeitDs ou confirmados de COVU) 19,
na foma do plano Operativo - SUS. VALOR MENSAL ESTIMADO: RS R$ 452.571,00 (quatrcjcentos e cinquenta e dois mil e
quinhentos e setem e um reais). VALOR TOTAL ESTIMADO RS 2,715,426,00 (dois milhões e setecentos e quinze mil e quatrocentos
e vinte e seis reais). PA- 10.305,313.5370 l 10.305-313.5366 F- 100 l 130 l 281 l 286 l 686- ED-3.3.90.39. UG: 3.19.601.0006.

http://diarios.egba.ba.gov.br/htm1/_DODWL_contratos.htm 28/01/2021
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: l ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

. SECRETARIA DE SAÚDE
,

" ,=9

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

. Atesto para os devidos fins, que a FABAMED - FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E

EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE, inscrita no CNPJ sob n° 05.413.531/0001-20, com sede

na Rua Baependi, 162 - Ondina, Salvador, Estado da Bahia, realiza, desde 31 de

dezembro de 2019 até a presente data, prestação de serviços assistenciais no âmbito

do Sistema Único de Saúde - SUS, pela integração à rede regionalizada e hierarquizada

do Sistema na forma do Plano Operativo (PO), através da Gestão, Administração e

Operacionalização dos Serviços Assistenciais Hospital Municipal de Simões Filho,

localizado na Avenida Washington Luís, S/N, Estrada de Candeias, no Município de

Simões Fiiho/BA sob o Contrato nQ 0189/2019-PMSF. Cumprindo metas qualitativas e

quantitativas dos seguintes serviços:

· internações Hospitalares em regime de urgência e emergência 24h diárias, 07

dias por semana, essas compostas de 63 leitos de internamento, 11 leitos de

observação adulto, 02 leitos de sala vermelha, 06 de observação de pediatria

incluindo 01 leitos de parada, distribuídos em C{Ínica Médica, Clínica Cirúrgica,

Ortopedia, Obstetrícia e Pediatria.
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lridan Brasile'ro Costa C); . jg !1

Serretária de Saúde do Mún'c'pio de Simões Filho " j}

" - @ "

Av. Washingten Luiz, Sn - Estrada cíe Candeias - Simões Filho
CEP: 43 71'0-000

Tel PABX (71) 3296-8500
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CERTIDÃO DE RCA N" 01009/2020

€)

Cerüfico que o atestado anexo refere-se ao RCA de n° 078, datado de 11/12/2020;

resguardando-nos de qualquer ato que venha a ser apurado que desabone ou comprove a falsidade

do referido atestado registrado neste Conselho em nome da empresa FUNDAÇÃO ABM DE

PESQAjtSA E ZXTEWSÃO NA ÁREA DA SAÚDE - FABAMED, CNPJ 05M3.531/0001-2C, situada

na R BAEPENDI, N" 162 - Ondina - - Bahia - CEP: 40170070, cadastrada nesta Autarquia Federal

sob o n° 02175, tendo como Responsável(is) Técnico(s) O(S) ADMINBSTRADORA MARIA HELENA

RODRhGUES FERNANDES - CRA-BA N" 05389 e do(a) ADMIN6STRADOR JOSÉ SATURNBNO

RODRSGUES - CRA-BA N" 09140. Salvador, aos 11 de dezembro de 2020 (11/12/2020).

VISTO:

·-iá4'.
F

Ac'rn. Sandra Cimé Áspera PoRela
Gerente Executiva
CRA-BA n° 1.504

A u.

' 'l
l
d

Adm. Gerson da Silva Dias
Chefe do Setor de Fiscalização e Registro

CRA-BA n° 5.018

Esta certidão tem validade de 6 (seis) meses.
Válido até: 11/06/2021

C EL IAI

m

Cl " "
çú

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://crà-

bà.implanb.net,br/semimsOnline, informando o número de controle:

8858e99d-b3064c7b-8af0-58A)ef5c86c3
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EXTRATO (CONTRATO N' 0189/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO'
í.4 Y

CNPj: 1 3.927.827¢ 0001 - 97
EXTRATO DE CONTRATO q "

" ! Processo n° 4207/2019 Contrato ri° 0189/2019-PMSF Chamamento Publico n' 001/2019 Contratadc

FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENSÃO NA ÁREA DE SAÚDE - FABAMED CNPJ/NF n
' 05.413.531/0001-20 objeto: o presente CONTRATO tem por objeto estabelecer o compromisso entre as pâhè:

para o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde, no Hospital Munícipe
de Simões Filho, em regime de 24 (vinte e quatro) horàs/dia Valor Global: R$ 42.720.000,00 (quarenta e dol:
milhões e setecentos e vinte mil reais).Vigência: 24 (vinte e quatro) meses Data da Assinatura 27. í2.20V

l Dotação Orçamentária:
i UNIDADE GESTORA AçAO ELEMENTO DESPESA FONTE

! 1201 2022 33.50.39.00 0114 e 6102

,.mit Simões Filho-Ba
' l """""""

h

EXTRATO (TERMO ADIT6VO DE PRORROGAçÃO DE PRAZO DO CONTRATO N° 0030/20¶8)
i

! PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
y - CNPj: 13.927.827/0001-97

i EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL

' ' Processo 12853/2019 TERCEIRO ADITAMENTO ao Contrato n°. 0030/18-PMSF Pregão Presencial: 009/201i
i Contratado: COOPERATIVA DE TRABALHO NAS ATIVIDADES DAS AREAS DE SAUDE PROMÓçAO Dk

í desenvolvimento humano - coonectar cnpj: 04.615.440/0001-04 objeto: Prorrogado por mais 01
; (seis) meses Período: 30.12.2019 a 30.06.2020 Valor: R$ 10.494.000,00 (dez milhões quatrocentos e novem, i

quatrc mil reâis) Data da assinatura 27.12.2019 Dotação Orçamentária:
' UNIDADE PROjETO/AT|V|DADE ELEMENTO FONTE

'201 2021 33.90.34.00 /33.90;39 0114-6102
_2Ci 2024 33.90.34.00/33.90;39 0114-6102
'ZUi 2025 33.90.34.00/33.90;39 0114-6102

201 2U22 33.90.34.00/33.90:39 0114-6102
0 Simões Filho - BA
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yn âi ·ALVADOR ""2

&= C À D R' ~ E' Z " PREFEiTURA
" Q' m " ft n g õ Secretana!E'É ^'E > 9 da Saúde

I!) j'!j))- - '""'""^"""°""'",
. ê 3ÉÍ ATESTADO DE.C,A,PACIDAD,E.T,E,C,N,I,C,A

@·'. I!mâBi C?

. " ; u' ® "'A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS, com CNPJ n°. 13.927.801/0005-72,

situada na Rua da Grécia, n° 03, Ed. Caramuru, Comércio, Salvador/Bahia, atesta para os

devidos fins que a FABAMED - FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENSÃO NA

€, ÁREA DA SAÚDE, inscrita no CNPJ sob q n° 05.413.531/0001-20, com sede na Rua

E

Baependi,162, Ondina, Salvador, Estado da Bahia, atua desde 26 de setembro de 2018 até a

presente data, através do Contrato n° 067/2018, no Gerenciamento Complementar com o

Poder Público Municipal na Unidade de Saúde Maria Conceição Santiago Imbassahy,

estabelecimento de saúde que presta atendimento emergencial em: Clínica Médica, Pediátrica e

Ortopedia em regime de 24 horas diárias, 07 dias da semana, e atendimento ambulatorial de

especialidades e Procedimentos Odontológicos em regime de plantão de 12 horas diárias, 07 dias

da semana, bem como ambulatório de especialidades em Clínica Médica, Pediátric%

Ginecológica e Odontológica, em regime de 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira,

cumprindo metas qualitativas e quantitativas de atendimentos ambulatoriais e de urgência e

emergência.

A Unidade de Saúde Maria Conceição Santiago Imbassahy dispõe de 21 leitos de observação,

assim distribuídos em 06 leitos adulto masculino, 06 leitos adulto feminino, 06 leitos de pediatria

e 03 leitos de sala vermelha.

)|E||'))!l)!) =j')°::°"" -,
m m : W "<" K È z. > í Leonardo Silva Prates 1

, ,n
: · W i Secretário Municipal da Saúde ·"

ití|'!:"i j!!!! K--ãjg
,

'--""'Ia' g;9
È8 f ::"' i r' , Qè 4"j\ s í;g3 t jjÇ\ l'

'":. " :)i:j:) "' ¥¢:::::'""" >§V"
.N'jN ..Ú,, °q, Rua da Grécia, 03A, Ed. Caramur0- Comercio Salvador - BA - CFP: 40.010-010

" ';s" : : N! -' "55 (71) 3202 -1011 l Fau: +55 (71) 3202-1106 I Sitê: http'/'/wwwsaude,salvador.ba.gov bt'" -® :,é" : l
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CER11¶6ÂO DE RCA N" 000291202íí

Ceriifico que q atestado anexo refere-se ao RCA de n° 156/¶9, datado de i2f09/2ê'i9;

resguaráando-nos de qualquer ato que venha a ser apurado que desabone ou comprove a Tatsidade

do referido atestado registrado neste Consefho em nome da empresa FUNDAÇÃO ABM DE

PESQUÉSÀ E EJCTE%SÃO t?âA ÁREA DA SAÚDE - FABAMED, CNPJ 05M3.5.3¶/00W?=26, situada

n- 4 8AEPENDé, N° %2 - Ondtm - Saúvadéw - BA - CEP: 40170070, cadastradz nesta Autarquia

Fe erai sob o n° 02'¢75, Eendo como Responsável(is) Técnico(s) O(S) ADMiM8STRADOR(A). MAFUA

HELENA RO'DRÒGUES FERNA%DES - CRA-BA %° 05389 e o(a) ADMàNãSTRA3OR(A) JOSÉ

SATURNEWO RODRIGUES - CRA-BA N° 09¶40. Salvador, iaos ¶2 de janeir@ de 2OM (i 2/01/2021).

VISTO:

Adm Samku Cimé Áspera Poàtek
Gerente Executiva
CRA-BA n" "í .504

Adm- G;eg'Son âa Sákb'a Dias
Chefe do Setor de Fiscalização e Registro

CRA-BA T7° 5.018

Esta certidão tem validade de 6 (seis) meses.
Válido até" "121€'7/20¥

A autenúááade do documento pode ser conferida no site http:ücra-

baimpkntanetbr/seMcosONine, informando o número de controle:

3d623e34^c6a492m7aÜ-33m5í'ee4bt!
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RESUMO DO CONTRATO IJE GESTÃO

m m
' E:":'- S i .Z: '"?"M5 CêEWO CONTRATO N" 38¶12020

'ç ce egostode 2020. PROCESSO n' 1083012020
DEjETO: CCMt'3tMãO de entidade quahficãda üjmej QrgamzKãQ SGc:à\ lOSt oara Muar m

LEONARDS $iúlA PRATES . . - - " i s de saúde nçj Centro de
7f·,nicípat da Saúde PlanejamenW, OperauonaHzaçao e Execuçeo das acoes e sew Cci

Marta Conceção Santiago tmoassahy (16") a UnieNóe Gripáno.

RESUMO DO 6' TERMO ADITNO AO CONTRATO N" 05112016 VALOR GLOBAL: RS 11.509.691.76 (onze miçPões eiumhent:j$ e nave mil setscenros e novei
reais e setenta e seis centavos).
DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA: pmjetos/Mividades ¶0.302.0016.24¶400 10.122.0002.263000: E

"u:zs H: '2áC2/7C1b 3.3.90.39: Fonte de Recursos 0,1.02. 0,2.7 4, 0.1.91.
t: =":"EATC: presseRe $ mgtb:j- '·:j:ma de arreita, 3cordzm 3s pames em prorrogar de De5pe5a

: :1$ pres:«àô m séró.«s em

2xçepcíçnàí. par mais aã (Ee$genia e quatroi dias, PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de ¶80 (tento e Qjtenta)dias,¢ontado:
:q." ".i;:G em LL81"7/2GZCi e térmirm em iO!Wi202O. oermtneends a valor mensèl estimado de RS de sua assmatura, .

" " CONTRATADA: FUNDAÇÃO ABM DE PESQUSSA E EXTENSÃO NA ÁREA DA SAUDE - FAJBAMH
7íé.GG¢.5Ô (setecenm e auerma e oito ma reêisÍ.

:Tà" E:J WAMÉNTÁRLA Pmjew Atrv'dede :o-m.wm ZàWjC!, 10.3Cú ['GC2.2 32'K)D: Elemento de CNPj: 05m 3.53' /0001-20

:'zã;mee 3i 3.%-3C:Fonte de 2ccw¥ds e.t 02 O.Z.':t c : 91 DATA DA ASSINATURA: 12/08/2020

ish - ínmium de Gestêc e XumeMMc AMPARO legal: Le: Federal n" 8,666/?3

ri.E%.57Q/0001-33 RES"CNSAVEL LEGAL' josé Carlos Raimundo Brito

m": DA ASSiNàTUB C7/Q7t2020, Salvador.19 de agosto de 2020.
LEGAL' paule Brito 3imncoun

Salvador, 20 de de 2020.

LEONARDC SILVA PRATES

Secretarca Municipal da Saúde

LEONARDO SILVA PRATES

Secretaria Municipal da Saúde

RESUMO DOTERMO DE APOSTILAMENTO N" 032/2020

RESUMO DO 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 152/2'314

1JBJET(J. Para a mchjsào da Elemento de Despesa para q exercuclo orçamentaréo de b

CÜN'QÈNIC, rotroagindo seus efeito$ a18 de Agosto de 2020.

PROCESSO: N" 278Q1202Q CONVÊNiO _EMPRESA_ ELEMENTO DE.DE,5F

[q CONTRATO: Pelo presem lermt ne mslher 'c:—e riu é :-*::2- ;mrr:çm . SANTA CASA DE MISERlCÓRDIA DA Bahia - l 3.3.50.43

eqç T30 (conto e trintai aias. corn !r.i:iç em 3E ;g Z:Z:· e ex:ep:lomt 006/2020 l HOSPITAL SANTA IZAB.EL
:ermamcendo e vaor mensal a RS Ur?.997.é7 :;w:: ::eem s :,:we mi T:va:mc5 1É

5 £ct0 re*is e 6C$$M¶t0 e sete CEMEVX!. A$4PARCJ LEGAL: Lei Federal n" 8.666/93 e Lei Municipal n' 4,484/'?2_
ujtação orçamentária: pmjt¢: Al:vicSsóe iü.XZ.:W: C.ZLC40è: áe Orta DA ASSINATURA: 20/08/2020

:Xspeee 3.3.90.39: Fonte de Rccweqe GJ.Q?. Q.z.u % ·3." ;'. AS5¢NM.EONAROO SILVA PRATES

c3:ütratada: 16E - lnstFEuto do Gestão e Secretário Muntcipal da Saúde ·

CNPJ ri.E58.570/0oW-33 ,

[jata da AS9NATUAA: 2?/06/?020. Salvador, 20 de Agosto de 2020

RESP3NSÁVEL LEGAL- Paulo Brito Bittenmurt JERÔNIMO SOUZA DE CERQUEfRA '

Coordenador

SBlvador, 20 de açciste cíe 2320

AijTOR1ZA¢ÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM
LEONARDO S1LQÀ ?RATE5

S«mtariz M|jni:kpa cie Saúde Cbjstd: Material£ e eqwpamentcs para uso méchco Monlo(ógtccj vetermaricl

PROCESSO: 3235/2019

" AFM N': 9028/2020 -RS 1.3U,99 - DATA DA ASSINATURA: 12/08/2020
RESUMO DO r TERMO ADITIVO AO CONTRATO M' 099/20u CONTRATADA: SUPREMA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PRODUTOS 0{JONT. EIRELI

CNPj: 28.820.255 /0OOT -J O
WOCESSO: N" 2779/2020

CCI CONTRATÓ: PElo presente termo 0 na melhor forma de direito, resaWem p'orrogar q prazo de PRAZO: MEDIATO
víqèmcia óq contrato origsnal. por mais 72 {setêttt8 e emis) cm, em caráter excepemal com inicio em AMPARO LEGAL: Lei Federal n" 8,666/93, MuMctoal n' 4,L84/?2 d Decreto Muniupal n" 10.267/

:"FS,5:"2lj20 e té:mirio em i0l091202(1, DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA: Pmkto Atividade: 251)1 - Elemem ac De5pesb5: 44.90.52 - Fort
MTACÈC' c-qc4MENTÁR[A; Ptolelo AlNtdade 10.302,CQ02.23?900. 10.302 .DJ 16.24¶400: Elemento de racurso 002 (Ree. de lmmstos e Transferência lmpasíos - Saúde).

l t-tuçtse 3.3so.39:Fom de Reçurscis 0.¶,02.0.2 'Ik e t).! ?2
:LmrRÀTAoA: IGX - lfwtitutc de GC$?B0 Xumanizzç5a SMvêcSOr. I'? de ?çc5tà de 2C20

, :fq"j: !¶.858.570/00Q¶ -33 PALOMA MENDES MENDONçA
:.=. Dá ASSINATURA: zGj0602020. Coorde
' ESPJQSÁVEL GGAL: Feulo Brito âlttençourt

i RETIFICAÇÃO DO RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇC
Saivadqr. 20 de ggçsto de 2020.

' Retifmçàc de Pubâeaçàc Bo RESUMO (JO CONTR4U) ?E IJE SEAVIC13S HF 365/2

LEONARDO Silva PRATES publicado no DOM n" 7.734, de 24 de julho de mo. oágir.ã 13,

Sec"ttc"ie YuniapelCa Salde Onde se Lê:

l CONTRATO N" 36512020

l '7ESU¥C QC' r TEPN,U AhlT!Vt) ACI CONTRATO N" ?Ol)l2016 ,,m_,,,

i
'MCESSC: ".' í:"" Z: í: CONTRATO N" 356/2020

I . " ""'·":p";í ""=ae""e :t"": :t —e.:::" 's-m a :csgwct q prazo de
' ""' "" " " -- ' .s " Seivado'. 2!J de ?iqc$ts d% 202C,

t = :z":m:: :" z:" à . 5f:$t:e e =' l Bçu.am czráter excepclanal.com início em
i = :' :::: LEONARDO SILVA PRATES

, ::'"ü:!; :?1.:4'E'."Z: :- :-; Z-: à- :z:e " :.3:utuà3z?-?c'. '0.3(12,[)ci o.2L940Ej: Elemento Ge Seçretàrie M.unicipatde suoe
:s "s:.-a:s :.'.:Z :.Z-:z ;.i.9?.

:: ""=:-' í?!' m:"z": E 'ãákjàE' . ",·
e i

, ""; "' " .: tt F $ lj " jm'h Jr . .m ' "
l Ft r ?"" : W ·

i '!2'"C'· SS'Z. =:"~. Sm: Z"": S'!ter:m'1

AUTORIZAçÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

: S$.-m:", ZS [ã zçcs:t de Zà??.

AFM N': 2tj2(j0(1&999
mEáNAAD0 SILVA PRKTES Kl' DO PROCESSO: ici: 77/2019

Zz:"mr.e MíjMcça; çk SUde CONTRATADA: BI COMERCIO e REPRESENTAçÃO EfRELI



s""k GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
2" Secretaria da Saúde do Estado da Bahia

Superintendência de Atenção integral à Saúde
Diretoria de Gestão da Rede Própria
Diretoria da Rede Própria sob Gestão Indireta

==a
c'a SS"

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a FABAMED - FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E
EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE, inscrita no CNPJ sob o n° 05.413.531/0001-20, com sede
na Rua Baependi, 162 - Ondina, Salvador, Estado da Bahia, realiza, desde 24 de agosto de
2018 até a presente data, Operacionalização da Gestão e Execução das Ações e Serviços
de Saúde da Unidade de Pronto Atendimento - UPA de São Caetano, estabelecimento de
saúde Porte l, que presta atendimento em Clínica Médica e Pediátrica, em regime de 24 horas
diárias, 07 (sete) dias da semana, cumprindo metas qualitativas e quantitativas de
atendimentos ambulatoriais e de urgência e emergência.

A UPA de São Caetano dispõe de 12 leitos de observação, assim distribuídos:
'4.. a) Observação Feminina: 03 leitos

b)Observação Masculina: 03 leitos
C) Observação Pediátrica: 03 leitos
d)Atendimento ao Paciente Crítico: 02 leitos
e)lsolamento: 01 leito

Salvador, 26 de agosto de 2019.

"'CUt— (&l®llU-Ç \Ji!jkk) FbduAµ't
Viviane Chicourel Hipólit Rodrigues

Diretora da Rede Própria sob Gestão lndireta/DGRP/SAIS/SESAB

C
m-© R,a T«mono do Arnàpá n" 220 ç£!=±.Ç_EZ

" "' ' pijuba CEP 41830 540 iãm"' "=C"'~
- '·R n'' t ,,k.,, ;,;;,,w SaNadoí4A-Fone (7') 303S-8500

"

© .

,,0,., á 4çi FMP" ;

" °" =0 por"SEMELHANÇA a(s) firma(8) cb" e 'JS:'C-;,%n ,,,

.

IVIAME CHICOUREL HIPOLITO RODRIGUES. · · · 'A úg, ""C.7,,

. . . . ·· · ·· ' ' '° "% QíÇ>g '"a"'
·" .' eaMador, 28 osto de 2019

'Em Teg, __ da Vetíjade El, '
~N'"i%NDERsoN òe jESUS souza-
-:e }ÉBescrevente-adjsgsdo: 1598.AF997748:1 -Valor: RS 5,00

'"|Con$uke em' \N~MAl'$,t)r/aljtgr|gç!gaçLe

":,);
E

ÉR

C

4' Aventda 400. Plataforma 6. Lado B - Centro Admir '.

Tel 3115.4168/4174/4388 - Fax 3371 3237 E-mail: Sê:

" 39 TABELIONATO Amid. Tmcredo Neves, 163? . EdMkb sMvadtx mde
Wmo

Cjminm das res - SaNador/BA -CEP: (71) 3QI4-6817Ú? d - oTRsLjatÊE' G

A"rENTIcAçÀo

Co'.fere com a onginaj a min ' esen'ado
S¶iavador/BA. !0 de e L'í d 2021
Em Test. Verd
MIMARA R JESL"S SILVA m: i , "®
ESCREVE E
Selo: 1603 'l-S- V r. RS 5,4"
Consulte ern 'www tiba Iús Wà'jtetüt.: dòck
Tx Fsc r$¶ 85 FECXJM:$u 7 ', F MPBA "$w.j5 MFGE R"$: Ü" ·

DM R$0.¶0 ® '



- -. ccEg
Conselho Regional de Adrmnís." 1"4 l .l ,

c)S6term CFA/CW6 tem como rNssâo pcomve' ò GCncta da Mmnist'açío
vaborüando as compecencüts µdhs9onús. d ·.ubtentdbthckKKF

chis co ckvmvcNkm·nto do p,:1·,

CERTIDÃO DE RCA N" 00030/2021

Certifico que o atestado anexo refere-se ao RCA de n° 042/20, datado de 22/07/2020;

resguardando-nos de qualquer ato que venha a ser apurado que desabone ou comprove a falsidade

dcj referido atestado registrado neGte Comelho em nome da empresa FUNDAÇÃO ABM DE

PESQUISA E EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE - FABAMED, CNPJ 05.413.531/0001-20, situada

G na R BAEPENDI, N" 162 - Ondina - Salvador - BA - CEP: 40170070, cadastrada nesta Autarquia

Federal sob o n° 02175, tendo como Responsável(is) Técnico(s) 0(S) ADMINISTRADOR(A) MARIA

HELENA RODRIGUES FERNANDES - CRA-BA N" 05389 e o(a) ADMINISTRADOR(A) JOSÉ

SATURNINO RODRIGUES - CRA-BA N° 09140. Salvador, aos 12 de janeiro de 2021 (12/01/2021).

VISTO:

Adm. Sandra Cirne Áspera Portela
Gerente Executiva
CRA-BA n° 1.504

Adm. Gérson da Silva Dias
Chefe do Setor de Fiscalização e Registro

CRA-BA n° 5.018

Esta certidão tem validade de 6 (seis) meses.
Válido até: 12/07/2021

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://cra-

ba.impknta.net.br/seNmsOnline, informando o número de controle.

e28e229bMbdAf34455bb4bf4706f9c3
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^=_ ^= y"' HOSPITAL SANTA IZABEL j

Santa Casa de Miseríc&cÜa da Safiia

,}

KE k cQj ,/1µ\?)

Rua dá Misericórdia 11° O6,yrimeiro andar (Praça dá Sé CONSELHO REGIONAL DEADMINISTRAÇÃO

DA BAHIA. CRAIBA.
C.Cj.C '5.153.745/OOO2-49 O presente ATESTAjjQ/DECLARAÇÃQ

é pane mtegrante da Certídào. l \,

Salvador, O6 d3 junho de 2oog n' ,)¥1 , de Bls l czj l
j '

expedida poi este Ccnselhc. ,
Salvador, iF' l G'j l, t3 .

Adm. Gérson a Dias'

:
AAT'ESC1+ADO "e'eSetotdeFisc ' eRegistro

ÇR4-AA

Atestoyam os devidos fin' que, JOSE SAATURNINO RODRQÇ'UES, CIPF n° 286.338.307-

8 7, CIRA n° 914O, exerceu a jünçáq de Diretor Mminístratívo Financeiro no HospitalSanta

iza6e( (Santa Casa de Miserícórdíà), no yerúdo & 01/04/1996 a 15/05/2OO9 sendo o

referido Hospítat&tado de 505 (eitos. Exercendb as sqµintes atíin"&úGs:

2° 1'AEEUONATO 1Ai NOTAS
' A,UTENT\CAÇÃO

CCestão Mminístratíva e Financeira : con,'ere cot.' dr!"' Ê k "
F F ¶

t

, , . l!, ,1"\ ?(1:8 ' ·Acompan/iamento dos mvestimentosJínancaros

Controladona de indwadores epldemloíoglcos eJàiancaros SelodÉ"A

4j '-"àáá ," "
, , . AutcnticaCjestão do !1Ucursos Humanos com o quadro dê 4.2ooJüncimarios

2425.AB882602-0
CCamuM q wh em

Màcíonamento comylanos de saúdeyrivados

Re(acionamento com as Secretarias L Saúde db EstaíÍo e Município
á

Macíonamento corn Fornecedores e CBancos
%" mg$?

10° TaboHonato de Nota8 de Salvador BA ?,±;-""., ·:
Avonida princ08a babel, n' 225 - Barra >'g
Bd' Rommary Carvalho Muniz -(71) 3036-8£ : 4 ,a

1jla>" :Euu~ Re'onheço po' 'em'""y'¢a\s)flrma(') (""' T

(" " r

RUEIEM DE OLIVEAFY,/MIRANDA. -. F È · ¶r · ÀÉ 'A"' '." ' "

Ru6em de O.ívara Mi a · · ' ' 'k hÀ' ' ' ' ' "' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' "Ü)" " ,é: :+;,., ==!":
sdvador'"r , 24 deSetembro de 2013 9"·, ::f"<' - 'Z~ ':4~'

q.Em Test°, '".,àa vec&e. :' " ""4·"' '-.

Superíntendàite Mmínístratívo Financeiro K..-l . escrevente ( "MARIÁ CARVALHO NEY DOS SANTOS , l 4..,." ..·

Em,i,mentos RS 3,10j

, .

,,,,,. , C/,

'Y """ l'",,""' ./j(.lÁ,, ,,·' '"A'í

( \Ç: A l j?, -L q ' ·$ '-l
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CERTIDÃO DE RCA N° 00003/2021

Certifico que ü atestado anexo refere-se ao RCA de n" 039/13, datado de 25/09/2013.
'esguardando-nos de qualquer aêo que venha a ser apurado que desabone ou comprove a
falsidade do refertdo atestado registrado neMe Conselho em nome CÍO(âj
ADMIN1STRADOR(a) JOSÉ SATURNINO"RODRIGUES, CPF N°: 286.338.307-87. siWàdo(à)

na K T EN FERNANDO T1jY, N" 56A - ap 1203 - Pituba - Satvador - BA - CEP: 41830498
cadastrado(â) nesta Autarquta Federai sob o CRA-BA n" 09140. Salvadot, aos 12 de janeiro
de 2021 (i2/01/2021)

VISTC'

0
Adm. Sândre Cirne Aspera Portela Adm, Getson da Silva Diás

Geente é xtmAiva Chefe ck Seuv de FNca&zação e Reglgr('l
C:RAA3A n" 1 5114 CRA-BA n' 5918

"..ta ceniaào tem validade cie 6 tseisj meses.
Váltdu ate 12107/2021

m^ an tkx.t.mmHc uock 5t% aMcMa nu site nttp //'cTà-["zIma. '='"
=', «É.3n8inm manelo nÈjmeuj de cAMwt¶e

Ê m~$b<6eµ44t8~b5b4427a69b~
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Salvador, 02 de janeiro de 2015

Declaramos para Os devidos
Rodrigues, CRA 9.140, inscrito
Hospital Ana Nery no período
2015, nomeado no cargo da
oelas seguintes atividades: '

l fins, que o Administrador José Saturnino
no CPF sob o N"286.338.307-87. foi Diretor no
de 16 de outubro de 2012 a 02 de janeiro de
SESAB - Coordenador Ill, sendo responsável

G · Gestão Administrativa
· Gestão de Pessoas
· Gestão de Suprimentos
· Controles estatísticos: resultados de clientes e contratos

C) Hospital possui 247 Leitos, distribuídos da seguinte forma:

07 leitos de UTI Geral, 09 leitos de UT! de Pós Cirurgia Cardíaca, 08 leitos de
Unidade Coronariana, 07 leitos de UTI Pediátrica Cardiológica e 09 leitos de
Unidade Intermediária, referenciada em cardiologia. Os demais 193 leitos de
enfermaria são distribuídos entre as especialidades de cardiologia, nefrologia,
vascular, clínica médica e cirurgia geral.

Referência em:

Cirurgias Cardíacas;

€, Cirurgia Vascular;
Transplante Renal, Cardíaco e Pu!morar;

Serviços de Hemodiálise/Terapia F!ena1 Substitutiva, com 29 májuinas
funcionando em 03 turnos.

Serviços de Medicina Nuclear, Hemodinâmica com 02 salas, Ressonância
Nuclear Magnética e Tomografia 128 canaig"9#\ ENO\KS ® -
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( 'z moito de rca n" 00044/2021

Certifico que q atestau ,m±xo refere-se ao RCA de n° 087118, datado de 2(1/07/2018,
resguardandô"nos de qUE1kliíef ato que venha a ser apurado que desabone ou a:mprove a
falsidade do refet ifx' atestado registrado neste Conselho em nome do(aí
ADMINISTRMjOR(ã) JOSÉ SATURNINO RODRIGUES, CPF N" 286.338.307-87,

domicíhado(a) na R TE'4 FERNANDO TUY. N° 56A - AP 1203 - Pituba - Salvador - BA -
CEP: 41830498 cadas:' 'c'j'à) nesta Autarquia Federal sob o CRA-BA n" 09140 Salvador.
aos 01 de fevereiro de J;j"i (01/02/2021).

::. e.i..3 í emkjào tem validade de 6 (seis) meseSk

0 'jálido atê 01/08/2021
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CERTIDÃO DE Açuyo tEcnicoRE PESSOA FÍSICA

CAT N" 0044 l 2020

CER'I'iFICAMOS qise Om Alesíacjos de Capacidade Técnica régístradus átravés dos RC à
cel'li|kadu5 nesta AWaiqúia F'edcral (em (k (a) AdnkimstradLFK" (a) &su'iminado (â l
amo r«ponsáve1 peia nnplantàção e execução destes serviços listados ncsta Cenidào.
CE RJ"1 F K' A MOS ainda. que prestação dm serviços especializados ern'ü!w g
fornecimento de mão-de-obra e enquadra-se na áma de Administmçã9 e Seleção de
Pessoal, conforme previsto na alioea "b" do Art. 2" da Lei 4.769/65, c calx .It)
Adminisuador a execução de trabalhos e serviços fios campos da Adminístraçào. visando (y
controle da quali&ide e a excelência m pres%açãQ de serviços, Èst& Certidão é composta
pew (f3 (três) páginaB. Salvador, aos quatorzíes dia¥ do mês de outubro zno de dois mil
e vinte (1411 0/2020). ."ii'"l ,',','/$////,'//'/./,.'/í///' """",'.':','i.r'",",'/'/i'í'S//',",'// l,'-' ,',.'1' ,.' ".",','/,'1"' .W/:'/f'/','r ""(ç":',"' ', .' " ,'

0 PREBF ISSiONAL : JOSÉ SATURNINO RODRIGUES

TÍTL-LO : ADMINISTRADOR

DATA REGISTRO : 01/02/2%3
CRA-BA N." : 09140
TIPO DE REGISTRO : Principal

'NúSiÈ"iiõNSRCÃ""'"" """"" "' """ """ " Õ3Cí9'
DATÂÍ5Õ"REG[STRO 25/09f'Z0|3
CONTRATADOF. "", " "" JOSE SATURNINO ROÔRÍGUES",
CONTRATANT'g MNTÃ CASA DE M|SER1CÓRDIA DA BAFÍIA i
NATUÀEZA DOS SERVIÇOS

j

\ :ERY1ÇOS DE íGSESSORTA ADMIN1STRA1"IVA, NO-XL:RCÍCIO DA FUNÇÃO DE DIRETOR AljMtNlSi RATIVU
FINAN "FIRO DO HOSPITAL SANTA IZABEL (SANTA CASA

DE MISERK'ÓRDIA). NO PERÍODO DE 0li(Ní )% a I
15/0$/2009, ONDE EXECUTOU AS ATIVIDADES DE: GESTÃO
ADMjNjSTRATNA FTNAN(EIRA; ÀCOMPNHAMENTQ íms

INVESTIMENTOS FINANCEIROS; CONTROLA[jQRíA DL:
1Nr)tc:ADoREs mDEMK)L£'JG1COS E FTNANCEIROS: ,

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS COM O QUADRO DF i
4200 FUNCjONÂRIOS: RELACIONAMENTO COM PLANOS

l , DE SAÚDE PRIVADOS, RELACK)NAMEN7 E) COM AS ,
:vECRETAR1AS DE SAÚDE FO ESTADO E 1U) MUNICÍPiO E ("7'

i - _—
\ _ REL ACjONAMÊNTç) COM FoRNEcF.DçjR,ES E BANÇOS~.V GENCIACONTR, TU , . _ " __9E j5/ãSZzÕÕ9

[S!:i\ijiíADE dos servços "

_,_ . ,,_ , sXÍisEAEôwA

cat Nb' 0ul41202o - Adm, jós saturmno rodrigues - cra-8a n" mm - pí3. t "'""
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l Nt'MER6"o RCA l "'"""""""""miniim
DATA DO REGISTRO 2Õ,'07'2Q[x :
C(jNTRAT^IX) '" JOSÉ SATURN ,'n RODRifA_E.S

, CONTRATANTE HOSPITAL ANA, NRY"
l N U1JREZA lXjS SERVIÇOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMTN1STRAT!\'A. N()
l EXERCÍCIO DO CARGO DA SESAB - C'OORfjENADOR Ill ,

l ONDE EXECUTOU AS ATIVIDADES DE: UESj Ao '
ADMINISTRATNA: GESTÃO DF. PESSOAS. GES 8(") DF

SUPRIMENTOS E CONTROLES ESTATÍST1C'OS·

RESULTADOS DE CLIENTES E CONTRATOS
"C'ihiÊNCI^ coNiuií) " De l6'lW20l2 Á 02,'01'2015
R}ua1jdade dos serviços " sat1sfatô.r!,a_

: "Numero do Rç_a , """'""""" 103/18'
l DATA 'Nj"RÈGIsTRo " !&'®,'2018
l CON I'RKEADO KJSÈ S^TURNINO RODRJGUES
! CONTRATANTE SESAB - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA l

· NATUREZA DOS SERVIçOS SERVIçOS DE ASSESSORIA AFNVHNISTR ATIVA. NO
EXERCÍCIO DO CARGO DE SUPERINTENDENTE DE

GESTÃO E REGULAÇÂO/ SL'REGS SENDO RESPONSÁVE1

0 i PELA GESTÃO ATRAVÉS DE ACOMPANHAMENTO DE
METAS DE PRODUÇÃO DAS UNIDADES HOSMTALARES.i

GERIDAS PORORGANIZAçÒES SOCIAIS E PRIVADAS COM
l REAÇÃO FORMALIZADA COM A SESAB. ,
! VIGÊNCIA CONTRATO DE 02/01!20!$ Ã 3|/0$/20}(}!
|QUALIDADE DOS SERVIÇOS SAIJSFATÒRJA l

_— _ , _~=m_.
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0 Esta Certidãü é váàida por 6 (sás) meses
Válid2 até: 14/Ç)4/2(12$

D

' "'""~"=~""'^"'"·"_·
ZAT RF CKhW2020 .. Adm. lOS SAT ROORLGUES ·- c=T==7'Q'"t"""'""' "" ""_'

m



l

AYErlba Tünmd0 jm - EdNdo ma - Nnm
" 3q TABELJONATO Omtnha d., Árvam .$àNàdo·/»- CEP: 4L$2O-915

C' ("®. D AS

¶< Ta hão ei \'úej da Silva Reis
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' da Verdade
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Santa Casa de Xísericórdía dá 3a/íía C;"", b;í ,%/Ibb

Rua dá Xíserícórdíá n°o6, yrimeiro andar praç'uâeg S

C.CC.C 15.153.745/OOO2/49

Salvador, lO dê maio dê 2ooçl

© ATÊS1"ADO

Atestamos para os dèvidòs jinns que, DR JOSÉ CARCOS RAIMUNDO ZRITO,

CRM n° 4503, C?JP 1"3.973.935-49. EXERCE A jWMÇÃO DE COORDENAçÃO
DOS SER"VIÇOS DF 3{EMODINáMICA/CARDIO£OGI31 Im=vENcToM'sTÁ

deste Mospítal(Santa Casa dê MíserícóraCia), desdê o ano dê 1998 até a .presente

data Sendo o jeferidÒ MospítaCdotado dê 505 lèítos.
,1,/// A :"/'"\ "l,)

""t , L '"L.
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Ru. Ad Barr-u u Ch.mt (ha abr Sah dor BA CEP 4ã

Tel: Í7[.i M34.5Z(iO
;. .. E-m Al: In rc]a.nm,br - Siie: tn

- Reconheço por SEMELHANÇA à(8) firrnâ(s) de' i Í
- ' [LocdoEj C'] -JOSE SATURNINO RODRIGUES. , , . . , · "

. ,'- ::::: : :: ::: : : : ""·'···:::|S
Salvador, 28 de Dezembro de 2018,
Em Test° , .4~ da verdacle AY'-' "'

· , ALEXAN&H1 PLlClO GONÇALVE A CUNHA+
- ESCREVENTE

?" . Emd: R$2,06 - Tx,Ftsc, R$2,24 - lotai R$4,30 & a I
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Qú,s

ATESTADO

C

Atestamos para os devidos fins que Calixto Santos Silva, CPF nç!

857.337.415-20, CREMEB nç' 18.709, é prestador de serviços da FABAMED

desde 31 de dezembro de 2019, com carga horária de 44 horas semanais,

exercendo o cargo de Diretor Técnico do Hospital Municipal de Simões

Filho, localizado na Av. Washington Luis, s/n, Estrada de Candeias, no

Município de Simões Filho/BA, sob o contrato nç? 0189/2019-PMSF.

Cumprindo metas qualitativas e quantitativas dos seguintes serviços:

· Internações Hospitalares em regime de urgência e emergência 24h

diárias, 07 dias por semana, essas compostas de 63 leitos de

internamento, 11 leitos de observação adulto, 02 leitos de sala

vermelha, 06 de observação de pediatria, incluindo 01 leito de

parada, distribuídos em Clinica Médica, Clínica Cirúrgica, Ortopedia,

4.y Obstetrícia e Pediatria, totalizando o quantitativo de 83 leitos.

' ': -\ ® " ·"

-: u:', it uj$àNado 13 de janeiro de 2021.
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Praça 7 de Novembro,359 - Centro. Simões Filho - BA l CNPj.: 13.927.827/0001-97 A?
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CERTIDÃO DE DIRETOR TÉCNICO

Certifico, para os devidos fins, que o estabelecimento HOSPITAL MUNICIPAL DE

L SIMÕES FILHO, Nome Fantasia HOSPITAL MUNICIPAL DR EDUARDO ALENCAR,

CNPJ 13.927.827/0001-97, Registro N" 5608-BA, sito AV. WASHINGTON LUIS, SIN, na

cidade de Simões Filho, funciona sob a direção técnica do(a) Dr (a)CALIXTO SANTOS

SILVA, csE=g=, desde 30/07/2020 até a presente data.

Salvador, quinta-feira, 12 de novembro de 2020.

\,w A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Conselho

Regional d e Medicina d o Estado d a Bahia

(http:/Mebsemc.cremeb.org.br/homeNeMicaAutenticidade), através do código:

7e3c21b8-cbc0-4ff7-a384-dcOdc5df4d60

l

l
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coNmRATo DE PRESTAÇÃO DE SERVIçOS

cáC7

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviço, de um lado, como
CONTRATANTE, e assim aqui denominada, a FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENSÃO NA
ÁREA DA SAÚDE - FABAMED, entidade de direito privado, de caráter científico, cultural e

assistencial, sem finalidade lucrativa, destinada ao ensino, a pesquisa, gestão e prestação de
serviços na área de saúde, inscrita no CNPJ sob o nQ 05.413.531/0001-20, neste ato representada
na forma do seu Estatuto Social, por seu Diretor Superintendente, Sr. JOSÉ SATURNINO

RODR¢GUES, inscrito no CPF sob o nQ 286.338.307-87, brasileiro, casado, administrador,
residente e domiciliado nesta capital, na Rua Tenente Fernando Tuy, apto 1.203, Residencial
Morada do Parque, Pituba doravante denominada CONTRATANTE e, de outro, como
CONTRATADA e assim ora denominada, MASCARENHAS SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA,
pessoa jurídica. inscrita no CNPJ sob o nQ 19.754.528/0001"84, por seu representante legal,
CAUXTO SANTOS sjLvA, inscrito no CPF sob o nQ 857.337.415-20, brasiteiro, ca3ado, médico,
residente e domiciliado nesta capital, na Rua Salgueiro, nQ 379, Apt 1304, Patamares, CEP: 41680-

,~ Ill, peio que resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas e condições
seguintes:

CLAUSULA PRõMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços médicos como Responsável
Técnico (RT) no Hospital Municipal de SimÕes Filho, localizado na Av. Washington Luís — S/N,
Estrada de Candeias, Simões Filho/BA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA YIGÊ%CU1

2.1, O presente contrato vigorará pelo período de 30 dias, a partir da data de assinatura do

mesmo.

Parágrafo Primeiro - O prazo de vigência poderá ser prorrogado pelas partes mediante termo
aditivo a ser celebrado antes do seu término.

Parágrafo Segundo — Vencido o termo final definido no caput sem que se tenha procedido ao
G aditivo contratual, fica automaticamente prorrogado o presente contrato nas mesmas condições

anteriores.

CLÁUSULA TERCE7RA - DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

3.1. a CON¶RA¶ADA prestará os serviços referidos na Cláusula Primeira exclusivamente,W2r meio
de seus sg&ios identificados no An,e,x,oj,d,est,e.contrato, utilMndo-se os equipamentos e materiais
que se fizerem necessários ao atendimento dos pacientes, disponibilizados pela CONTRATANTE,
respondendo solidariamente pelos eventos danosos provocados, em decorrência da execução
dos seus serviços.

CLÁUSULA QUARTA -DO VALOR DO CION1'RATO

4.1. a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, mensalmente, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil ,

reais). """""'" "

l., ij =='*="" ""
.-C-- ' 't". "" '"" "

Rua Baependi, 162, Ondina - CEP: 40.170-070 Salvador - BA Tel- [71] 3014-2443
E-mail: adminiStratiyo@fabamed.org.br
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CLÁUSULA QUUWTA - DA FORMA E PRAZO DE PAGAME'Pd7ú

5.1. Todos os pagamentos serão efetuados pela CONTRATANTE, por meio de depósito na conta

corrente de titularidade da própria CONTRATADA.

5.2. Após a emissão da respectiva Nota Fiscal peia CONTRATADA, que deverá ocorrer até o

décimo dia do mês subsequente à prestação do serviço, por meio de correspondência com o
devido protocolo de recebimento, a CONTRAVAÕWTE terá um prazo de 30 (trinta) dias a partÍr do
mês subsequente à prestação do serviço para efetuar d pagamento respectivo, estando a
observação do prazo para pagamento condicionada ao cumprimento da presente obrigação pela

CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESFOFVSAB¶UDADE5 CON7RATUAIS

6.1 - DA CO%TRATADA:

6.1.1. A CONTRATADA obriga-se a executar todos os serviços relativos ao objeto pactuado, de

comum acordo com as diretrizes especificadas e desejadas pela CQ%TRAYANVE, a serem
" DEFH'UDAS EM PAUTA DE REUNIÃO entre as partes, e dentro do fluxo desejado pela

CONFRATANTE,

6.1.2. A CONTRATADA desempenhará os serviços indicados na cláusula primeira com diligência,

perfeição técnica, dentro dos preceitos éticos, observando a legislação vigente e as normas
técnicas dos órgãos fiscalizadores, resguardando os interesses da COWRATANTE, sem prejuízo

da dignidade e independência profissionais.

6.1.3. Em eventual caso de bloqueio de agenda (viagens, participação em eventos profissionais,
etc), a CONTRATADA deverá informar a CONTRATANTE com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias, sob pena de ser obrigada a cumprir a escala pré-estabelecida.

6.1.4. A CONTRATADA compromete-se a manter sigilo sobre todas as informações que lhe forem
confiadas pefa CONTRATANTE ou às quais tenha acesso em razão dos serviços ora contratados.

6.1.5. Em caso de rescisão contratual, a CONTRATADA obriga-se a assinar distratG dentro das
condições ora acertadas.

C 6.1.6, A CONTRATADA é a única responsável por todos os encargos trabalhistas, prevjdenciários,

acidentários e fiscais, inclusive adicionais de periculosidade e insalubridade, relativos aos
profissionais destacados para a prestação dos serviços ora contratados, ficando assegurado à
CONTRATANTE o direito de regresso na hipÓtese de vir a ser demandada para responder pelo

pagamento de obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo de liquidar perdas e danos.

6.1.7. Prover os meios necessários a fim de acautelar danos e afetar a segurança na realização

do objeto contratado, ficando reservado à CONTRATANTE o direito de descontar de quaisquer
créditos da CONTRATADA a quantia necessária ao ressarcimento de tais prejuízos comprovados,
peb que deverá manter-se eficiente e vigilante.

6.1.8. Comprovar, quando solicitado, seu reguiar funcionamento, inclusive perante os órgãos de
cksse e/ou Órgãos públicos que exerçam fiscdização e controle sobre a CONTRATADA.

6.1.9. Se, em descumprimento das obrigações estabelecidas no item acima, a CONTRATANTE for
envolvida em quaÍquer demanda, processo, reclamação, queixa, multa ou cominação aplicada
por qualquer dos Poderes públicos, ou por fiscalização de qualquer natureza ou outro tipo de

Rua Baependi, 162, Ondina - CEP: 40.170-070 Salvador - BA Tel- [71] 3014-2443 "?, .' ' ".,
AUN=fé'"j '"""""'"'"'"""°"""":°":" "g'-'d·6) :í
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ação judicial ou extrajudicial, assistirá à CONTRATANTE o direito de reter pagamentos devidos à

CONTRATADA, até o montante do débito, ou cobrar da CONTRATADA to valor das referidas

obrigaçõe5, consideradas, desde já, divida líquida e céria.

6.2- DA CONTRATANTE:

6.2.1. Fornecer à CONTRATADA as instruções necessárias à regular prestação dos serviços ora
contratados, munindo-a dos esclarecimentos que se fizerem adequados.

6.2.2. Remunerar a CO%TRATADA pelos serviços prestados, na forma e no prazo estipulados
neste instrumento.
6.2.3 A CONTRATANTE, quando do pagamento das notas fiscais emitidas pela CONTRATADA,
deverá reter e recolher aos cofres públicos os impostos e as contribuições devidas, em razão da
prestação dos serviços aqui pactuados, ressalvadas as isenções decorrentes da Opção do
SIMPLES NACIONAL e da DECLARAÇÃO prevista na IN RFB nZ 971/2009, que deverão estar

anexadas à Nota Fiscal emitida quando do faturamento mensal.

CLÁUSULA SÉ77MA - LM sUBcÍoNmTAçÁo

7.1. Os serviços ora pactuados deverão ser executados diretamente pelos sócios da
CONTRATADA, sendo vedada a cessão total ou parcial da execução.

CLÁUSUU OUTAVA DO W%CULO E COWDQçÕES

8.1. A CONTRATADA reconhece, desde já, a inexistência de qualquer vínculo de emprego com a

R"O%"KMYANTE, mesmo os de natureza solidária ou subsidiária, ficando, para íssd, a cargo da

CONTRATADA a programação de seus horários e dias de trabalho, para e realização de suas

atividades. ,

8.2 O presente contrato não determina a exclusividade da CONTRATADA com a CONTRATANTE,
podendo esta realizar quaisquer outrOs trabalhos, desde que não conflite com a execução dos
serviços objeto do presente contrato. l

CLÁUSULA NONA- DA RESCISÃO :

9.1. O presente instrumento poderá ser rescindido:

9.1.1L. A qualquer tempo pelas partes, Sem qualquer ônus, mechante pré-aviso de 30 (trinta) dias;

9,1.2. Se qualquer das partes ceder ou transferir o presente contrato a terceiros, sem a prévia
anuência da outra parte, por escrito;

9.1.3. Na hjpótesE de perda do direito de gestão da Unidade pela CONTRATANTE.

9.2. No caso de rescisão contratual oripinacia por qualquer das partes, a CONTRATADA obriga-se

a fornecer à CONTRATANTE todos os documentos e materiais que estiverem em seu poder, no

prazo máximo de oz (dois) dias contados da ciência do pré-aviso ou da assinatura do distrato,

sob pena de pagamento de multa diáçia etiuivalente a RS 500,00 (qulnhen'tos reais).

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DàSPUSIÇÕES GEõUUS

10.1. Qualquer alteração ou acréscimO deverá ser realizado oor meio de aditivo contratual.

"AtnÊmk'@;""

,d; 162, Ondina CEP, 40.170-070 Salvador BATeí- [71j 3014 2443 , ,
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lO.Z. A tolerância da CONTRATANTE em face de eventuaí inadhnplêncla da CONTRATADA não
implicará perdão, nem acarretará alteração ou novação deste contrato, podendo a obrigação

vencida e não cumprida ser exigida a qualquer tempo, inclusive com a imputação da multa.

10.3. Na hipótese de ser necessária a majoração dos valores contratados, a comRA1FADA deverá

apresentar sollcitação prévia para a apreciação e anuência escrita da CONTRATAfdTE. No silêncio

da COWRATANTE, considerar-se-á tacitamente rejeitada a solicitação formulada pela

CONTRATADA.

10.4. As partes declaram, nesta oportunidade, que não mantêm qualquer vínculo empregatício
entre si, pois os serviços aqui ajustados serão prestados sem qualquer subordinação jurídica,

cabendo apenas à CO%TRATA%YE, em face da própria natureza do negÓcio jurídico crã firmado,

exigir da CONTRATADA o cumprimento, na integra, do quanto pactuado neste instrumento.

10.5. Este contrato não gera qualquer relação de exclusividade, podendo a CO%TRATAN1FE, a
quaiquer tempo, contratar terceiros para desempenhar serviços ÍguaÍs ou semelhantes, seja

individualmente ou em conjunto na busca dos objetivos.

10.6. Os casos fortuitos ou de força maior serão excludentes de responsabilidade da

CO%¶RATANTE e da CONTRATADA à luz da lei civil, desde que não afetem a presente
contratação de forma a inviabilizá-ia, temporária ou definitivamente, total ou parcialmente.

10.7. Por motivos de força maior, conforme determinado no Código Civil Brasileiro, entendem-

, se todos os fatos, mesmo que de terceiros e advindos de ato governamental, imprevisíveis ou,' inevitáveis, cujo acontecimento não seja devido a comportamentos ou omissões a ela imputáveis
e que, pela sua natureza sejam por si só capazes de impedir o cumprimento das obrigações

contratuais, devendo comprovadamente exorbitar ao controle da COMTRATADA.

10.8. Os casos de hnpossibilidade sobrêvinda por causas não imputáveis à CONTRA¶ADA, apenas
serão aceitos se a CONTRATANTE coqwnicá-ios imediatamente à CONTRATADA, pôr meio de
carta registrada, antecipada por fax sÍ{njje ou correspondência eletrônica (e-mail), que chegue
ao destino dentro de um prazo máxirrio de 48 horas, contados da data do acontecimento dos

eventos.

10.9. Comprovados esses eventos, ccÁforme sua natureza e duração, a COIUTRATANTE poderá
conceder uma prorrogação dos prazoS contratuais ou antecipar o término êiQ contrato, a set'
critério. ,

10.10. Fica proibido à CONTRATADA efetuar qudâuer despesa em nome da CONTRATANTE,
salvo mediante autorização expressa da mesma, por escrito, sendo, portanto, vedado qualquer
pagamento extraordinário sem o seu [wévio consentimento. Os recursos recebidos por conta e

ordem da COMTRATANTE para pagamfmtos de custas e despesas eventuais deverão ser objeto
de prestação de contas dentro do prazp máximo de 48h do recebimento dos valores.

10.11. Todas as comunicações entre |as partes, referentes à troca ordinária de informações,
poderão ser antecipadas por fax síniile ou correspondência eletrônica (e-mail), devendo o
respectivo original ser seguidamente rÇmetido por via postal ou pessoalmente.

10.12. Este contrato representa a tQta|idade dos entendimentQs mantidos pêlas partes com
relação à matéria nele contida, sucedendo todos e quaisquer entendimentos anteriores, escritos
ou verbais, e prevalecendo sobre qualquer outro documento ou anexo que com ele conflita.

7":

NO l't , , 'bPPendi, 162, Ondina - CEP: 40-170-070 Salvador - BA Tel- [71] 3014-2443
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CLÁUSULA DÉC7MA PRM/?ETRA - DA CO%FàDEWC1AUDADE

11.1. A CONTRATADA, ciente da responsabilidade profissional gerada pelo relacionamento com
a CONTRATANTE, compromete-se a preservar sempre o sigilo profissional.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DO FORO

12.1. Fica eleito o foro da Comarca de Salvador, Estado da Bahia, que será competente para
dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste contrato, com renúncia a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

12.2. E, por estarem, assim, justos e contratados, é firmado o presente instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, depois de lido e achado na presença de duas testemunhas que também
o subscrevem, para que produza seus jurídicos efeitos.

I

C Salvador, 31 de dezembro de 2019.
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CPF: 286.3J8.387-87 '

TESTEMUNHA l: l

Nome: i
CPF: '

CONTRATADA: ^<>"" ' .Z
_ _ , =,="""" n1 Z t~"""

Nome' c'yjx«j,SÀTis silva

CPF: 851.337AÍ5-20 . , ' ""
, ' ":{b"·y'' .¥1

" " 4

TESTEMUNHA 2:

Nome:
CPF:

t >
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A%EXO
SOdo da MASCARENHAS SBLVA SERYICOS MEDICOS LTDA:

í. CALIXTO SANTOS SILVA, CREMEB n' 18.709.

°""a

©

- 3·71ABELIONA,D ~d,,~m, % m.
' DE NOUS -'EF:41S'O-9Í %%")&' ?
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L -'- "ui T. Si. da '. erdade.

LUC !NEÚJZ SILVA NASCIMEN ro ®
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SESAB - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA ÍAHIA

HGRS - HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro para fins de direito, que a Senhora Shirley Oliveira Batista, CRA
09160-BA, no período de 28/02/2015 a 15/12/2016, exerceu o Cargo' de
Diretora Administrativa desta Unidade, sendo responsável Delas seguintes

. atividades:

Gestão Administrativa

¢y " Responsável pela gestão do departamento de compras/materiais.

Controles estatísticos: resultados de clientes e contratos.

Gestão do Recursos Humanos

Relacionamento e subordinação direta à Secretaria de Saúde do Estado da
Bahia - SESAB

Sendo o Hospital Geral Roberto Santos, uma unidade de grande porte e de
referência estadual, com perfil de média e alta complexidade, voltada ao
ensino e pesquisa, com oferta de 700 leitos de internação, 44 leitos na
Unidade Semi-intensiva, 63 leitos de Unidade de Terapia Intensiva, 600
consultas ambulatoriais/dia e atendimento de Urgência e Emergência para m
Hemorragia Digestiva, AVC, Cirúrgica e os outros, por classificação de risco- -'A

E

O Hospital Gera Roberto Santos HGRS atende as segu',t,,

i

especialidades:
Angiologia, Cardiologia, Ginecologia, Obstetrícia, Neonatologia Pediatria, "; íj"
Urologia, Cirurgia Geral, Neurologia cirúrgica Neurologia cI'n'ca, Nefrolog'a ! : !

uadulta e pediátrica, Endocrinologia, Coloproctologia, Infectologia, ti z ' tj o . : ·-
De!m?to|ogia, Gastrologia, Geneticista, Oftalmologia clínica, Oftalmologia Ê ! I % S : '
cirúrgica e Odontologia. : j,! Êã:

: '"'""'°' '""""'""°'"':", :.W,

:ii
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DA BAHfA ·CRA1BA.
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CRA-BA

K~mnçakj

Conselho Regional de Administração da Bahia

O Sktema CFAJCRAs temmissão µcxnover aCênciada AdminjstrKão
vàorizando as conux!!téncias pcohsskn&. a sustentabilidade

das orgmNzações e odesemmdvirmnto do pais.

CERTIDÃO DE RCA N" 00122/2020

Certifico que o atestado anexo refere-se ao RCA de n° 101/18, datado de 17/09/2018:
resguardando-nos de qualquer ato que venha a ser apurado que desabone ou comprove a
falsidade do referido atestado registrado neste Conselho em nome do(a)
administrador (a) SHIRLEY OLIVEIRA BATISTA, CPF N": 947.775.195-20, situado(a) na
R PARAMBU, N° 467 - AP 1408 - Santa Teresa - Salvador - BA - CEP: 40265060

C cadastrado(a) nesta Autarquia Federal sob o CRA-BA n° 09160. Salvador, aos 26 de

outubro de 2020 (26/10/2020).

VISTO:

,'0 f

l

Adm. Sandra Cirne Áspera Portela
Gerente Executiva
CRA-BA n° 1.504

Achn. Geison da Silva Dias
Chefe do Setor de Fiscalização e Registro

CRA-BA n° 5.018

Esta certidão tem validade de 6 (seis) meses.
Válido até: 26/04/2021

~

® "'a
~ l

0

®

A autentiddade do documento pode ser conferida no site http://cra-

ba.imNanta.net.br/servicosOn|ine, informando o número de controle:

31a1dc38-54bd44414d37-9081e169e9e6

":,;3
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

ATESTADO

d

Atestamos para os devidos fins que SHIRLEY OLIVEIRA BATISTA, portadora

da CTPS nQ 2188275, Série 001-0, CPF n" 947.775.195-20, CRA - Conselho

Regional de Administração nQ 09160, é funcionária da FABAMED desde 01

de fevereiro de 2020, exercendo o cargo de Diretora Administrativa do

Hospital Municipal de Simões Filho, localizado na Av. Washington Luis,

s/n, Estrada de Candeias, no Município de Simões Filho/BA, sob o contrato

nQ 0189/2019-PMSF. Cumprindo metas qualitativas e quantitativas dos

seguintes serviços:

C

· Internações Hospitalares em regime de urgência e emergência 24h

diárias, 07 dias por semana, essas compostas de 63 leitos de

internamento, 11 leitos de observação adulto, 02 leitos de sala

vermelha, 06 de observação de pediatria, incluindo 01 leito de

parada, distribuídos em Clinica Médica, Clinica Cirúrgica, Ortopedia,

Obstetrícia e Pediatria, totalizando o quantitativo de 83 leitos.

Salvador, 13 de janeiro de 2021.

lridan Esiieiro Costa

Secretária Municipal de Saúde

Praça 7 de Novembro,359 - Centro. Simões Filho - BA l CNPj.: 13.927.827/0001-97
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Esta é a sua Carteira de Trabalho e Previdência ' U':ê ": ::'"- " 5ECRET'-&!!, [í :'OilT1CAS IJE EM?iiFGCl E smm
Social - CTPS, documento obrigatório para o l "

k;:o=°naq: '""'q""' "mprego ou ativida'" , CARTEIRA DE TRABALHO Ê PREV1DE,NCIA S011A! i!
) E

Nefa deverão ser registracSos todos O's dados' i r'CpASE? l j;

do Contrato de Trabaiho, elementos básico, ! r "'"' 127 . 75908 . 06"5 i
para o reconhecimento dos seus direitos perante " 1——-_~_w_f Ie
a Justiça do Trabalho, b"em como para a ,' núme8"d "' '- ——> 5ÉRíE —-——-, . - l:f á
obtenção da aposentadoria e demais benefícios l l. ": . ji'
previdenciários, garantindo, ainda, sua habili- ! [ 2188175 001"0 :: BA
tação ao seguro desemprego e ao Fundo de l, · _ J! !: . À
Garantia do tempo de serviço - FGTS. "" " '"" ' '"""""" " jl'

O conjunto de anotaf5es contido neste 6 SL£jL1 LCe^>Á~~ Ek>£=~ J l :
documento e o seu esta o de conservação, ! " _ __

__ , ___ Biespelham a conduta, a qualificação e as atividades ' ' . ", "- _ .m": . " "' " " " " it:
g t'f.) I!:!.rL.4? , .profis$lonals do seu portador.
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' ' mPela sua importância, é seu dever protegê-la e - : i !
.cuidá-la, pois aiém de conter o registro de sua vida ,' , L
' . . E :profissional e a garantia da preservação e validade í l

de seus direitos como trabalhador e cidadão, l . -'
tcontribui para assegurar o seu futuro e o de seus ' 'àN qS' i l

. . . ,dependentes, tenao validade, também, como , l l ' '
t Hdocumento de identificação. ; ', — l ' i ü
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CONFECCIONADA COM RECURSOS DC) : ' i J , 'ii'

FAT - FUNDO DE AMPARO AC) TRABALHADOR.
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|'8 CONTRAIO DE TRABALHO l ' l CONTRATO DE TRABALHO " l !
¢ÈJ Fundação ABM de Pesquisa e Extensão ewregadoí.

í' na Área da Saúde - Fa barned """""""'"""""'"""""""'"""~""""_"""""'"'"··-··-··_·—··--·--·--·--·-··-..-- :

CNPj: 05,413.531/0001-20 CGGCPFKH !
\

4, Endereço: Rua Baependi, 162, Ondina, " end&eç0 ...—.—·—··—···-··-··—·—··—"—_'"'"'"'"""""' :

':.: Salvador/BA CEP: 40. 170"080 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ' í
UF .......H. i

!' i Cargo: Diretor (a) Admmistrativo (a)
esp. do estabelkjmenk) -;

: u" 4

,i CBO Nq 1231"05

. CARGO ....,,~,,,~ ~,,, ,,,,,_, .,. ,L EiS Data de Admissão: 01 de fevereiro de 2020

,~.~Remuneração Especificada: R$7.500,00 " " !1
,' (sete mil e quinhentos reais) por mês. : cata DEADMISSÂ0 DE_^,.~DE19._ r
'is "' REGIAM) N RSlFKjU

K
fÈ" 'l Cibek 'i' ;odh '
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FUNDAÇÃO ABM FA8AMED ' . ·—'"_''"""'"-·'""··· ;j

r ·,' È·: MIA DE SAlàA...,,...,~,,~, DE .,.,~...~.....,.....,,,.,.,.0£ 19~...~.. wouÁm....~~.... DE 19,w, !-2
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

C

Cv

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, celebrado,

de um lado, pela FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE -

FABAMED, com registro no Cadastro Nacional de Pessoa jurídica (CNPJ) n"

05.413.531/0001-20, com sede nesta cidade do Salvador, Estado da Bahia, na Rua

Baependi, 162, Ondina, CEP: 40.170-070, neste ato representada legalmente pelo

Presidente o Dr. josé Carlos Raimundo Brito, brasileiro, casado, médico, portador do

RG nQ 1491133074, inscrito no CPF sob o ng 123.973.935-49, residente e domiciliado

na Rua Waldemar Falcão, torre B, apto. 1402, Horto Florestal — Brotas, nesta Capital,

CEP: 40.296-700, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado a Sra.

SHIRLEY OLIVEIRA BATISTA, brasileira, união estável, administradora, CPF

947.775.195-20, RG. 0571369049, residente e domiciliada na Rua Parambu, 467, apto.

1408, Ed. Residencial Santa Tereza, Salvador/BA, devidamente inscrita no CRA-BA sob

riQ 09160, doravante denominada CONTRATADA, estabelecem as partes, de comum

acordo, as seguintes disposições:

Cláusula Primeira: o objeto do presente Contrato é a prestação de serviços da
CONTRATADA à CONTRATANTE, visando prestar assessoramento dentro da sua área
de atuação profissional, na qualidade de Gestão de projetos na área da saúde, na
elaboração de projetos, execução de serviços e atividades que visem o cumprimento

estatutário da CONTRATANTE.

Cláusula Segunda: A CONTRATADA cumprirá suas atividades sempre que for solicitada,
assegurando ao CONTRATANTE sua experiência e formação no seguimento de gestão
de unidades de saúde, podendo assumir atribuições gerenciais na execução dos
projetos vencidos.

Cláusula Terceira: o presente Contrato vigorará pelo período de 06 (seis) meses,
iniciando em 03 de Julho de 2018.

Cláusula Quarta: fica estipulado que a CONTRATANTE pagará mensalmente a
CONTRATADA em caso de êxito nos projetos a importância inicial de R$ 2.000,00 (Dois
mil reais), com previsão no projeto trabalhado que tal valor poderá ser estipulado
acima do montante supra referido.

Cláusula Quinta: o CONTRATANTE propiciará todas as condições para o bom

desempenho da CONTRATADA. ,

,
j.-"Cláusula Sexta: Todas as informações técnicas dos serviços prestados não poderão ser 'l

repassadas a terceiros pela CONTRATADA, nem utilizadas para projetos pessoais. " """" " ' "

Rua Baependi, 162, Ondna CEP 40 170 070

Savad,, gj\ ) ç" ":4 /'.tã

Tel.: 71 3014-2443 e-mail: administrativo@fabamed.org·b (. ,,c'.jm
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Cláusula Sétima: A CONTRATADA poderá ser responsável técnica de outra empresa a
qualquer momento, estando a CONTRATANTE obrigada a informar previamente os

projetos que participará em nome da CONTRATADA.

Cláusula Oitava: Os documentos da CONTRATADA só poderão ser utilizados com
previa autorização, devendo a CONTRATANTE informar via email com prazo de 02 dias

antes da data prevista para o projeto.

Cláusula Nona: o presente Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes,
desde que haja a comunicação formal no prazo minimo de 30 (trinta) dias, anteriores

ao destrato.

Parágrafo Único. A empresa apenas poderá destratar o presente Contrato se estiver

rigorosamente em dia com os honorários profissionais do Contratado.

Cláusula Décima: caso sobrevenham pendências a titulo de honorários devidos ao
Responsável Técnico, por ocasião do vencimento do contrato, estipulam as partes de
comum acordo que o contratado terá direito a uma multa equivalente a 5 % (cinco por
cento) podendo o profissional executar o CONTRATANTE, uma vez que este
instrumento é título executivo extrajudicial, na forma do Art. 585, inciso II, do Código
de Processo Civil.

Cláusula Décima primeira: as controvérsias originadas do presente contrato serão
resolvidas de acordo com a legislação em vigor, ficando eleito entre as partes o Foro
da Comarca de Salvador-BA, para dirimir eventuais litígios acerca do contrato,
podendo ser resolvidos, também, por meio de procedimento arbitral.

E por estarem justos e contratados, subscrevem o presente em três vias de igual teor e
forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

C
Salvador, 03 de j ho de 2018.

"
" "0"

Dr. Jo s Raimundo Brito
Fundação ABM de Pesquisa e Extensão na
Área da Saúde - FABAMED

SAJJt~m 'Q-Á:— q3c=

Sra. Shirley Oliveira Batista
CRA/BA nQ 09160

:"""' ^jj) '
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Rua Baependi, 162, Ondina - CEP: 40.170-070 - Salvador - BA
Tel." 71 3014-2443 e-mail: administrativo@fabamed.org.br
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G Atesto que a Fundação ABM de Pesquisa e Extensão na área de Saúde - FABAMED é

empresa gestora do 16° Centro de Saúde Maria Conceição Santiago lmbassahy através do

contrato n° 067/2018 e que Zorflmar de Santana Teixeira, CRA-BA 29527, CPF

716119J05-91, exerce a atividade de administradora, desde setembro de 2018, no Pronto

Atendimento e no Ambulatório Maria da Conceição Santiago hntiàssahy, localizados na Rua

Marquês de Maricá sIn, Pau Miúdo, Salvador.

E

O Pronto Atendimento funciona 24 horas por dia, 07 dias na semana, com uma equipe de 02

médicos clínicos, 02 pediatras e 01 ortopedista, possui 06 leitos de observação masculina,

06 de observação feminina e 06 de observação pediátrica, além dos serviços de farmácia,

serviço social, Raio X, laboratório de Análises Clínicas, ambulância e refeitório.

O Ambulatório funciona de segunda à sexta-feira, das 08 às 17:00 h, e oferece consultas

com médicos clínicos, pediatras e ginecologistas e odontólogos. O PA e o Ambulatório

realizam mensalmente mais de 7.000 (sete mil) consultas. As duas unidades possuem 163

funcionários e 120 médicos.
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Gerente SMS

Matricula 987939
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RUA DA GRÉCIA. 03A, ED. CARAMURU - COMÉRCIO - SALVADOR - BA -CEP: 40.010-010
TEL + 55 (71) 3186-1000 l FAX +55 (71) 3186-1106 l SITE: HT1pwwwvv.sALDEsMyADoFLBA.G(N.BR
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Atestamos para os devidos tins que ZOKTLMAR DE SANTANA TEIXEIRA. portadora.
CTPS 7798778 Série DOl, CPF 716.1 19..105-91 foi colaboradora desta instituição lotada na
unidade MATERNIDADE JOSÉ MARIA DE MAGAHÃES NETTO unidade com 220
leitos, incluindo 10 leitos' de UTI adulto e 20 leitos de UTI Neonatal, de 11 de Julhc de 2006
até 20 de Janeiro de 2017, com carga hor.'i'ia de 220 horas mensais, onde exerceu o cargo de
Assistente da Gerência Administrativa e Financeir& tendo respondido cumulativa e
interinamente pela Gerência Administratim e Financeira durante o período de agosto de 2016
até janeiro de 20 l 7.
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"' CONSELHO REG|Ot¢ÀLDEADMIN|STKAçÃO

DA BAHIA ·CRA/BA.
O presente ATESTADQ/ DECLARAÇÃO '
éPartemtegrante da Cêrtidão,
N' &LL ,d, /3, 'jg , 2ct8,
expedida Fmfé$té Conselho.

'a'vador, .I,? l ac'|sj, A
Adm. Gérson ' vã Dias
ChefeSctwde ' Registro

CRA/BA N . 18

Atesto que Zorilmar de Santana Teixeira,
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CRA-M 29527, CPF 716119405-91, exerce a atividade

V.r

de administradora, desde setembro de 2018 no Pronto Atendimento e no Ambulatório Maria

da Conceição Santiago lmbassahy, localizados na Rua Marquês de Maricá s/n, Pau Miúdo,

Salvador, através do Contrato nQ 067/2018 - Gerenciamento Complementar com o poder

público Municipal.

O Pronto Atendimento funciona 24 horas por dia, 07 dias na semana, com uma equipe de 02

médicos clínicos, 02 pediatras e 01 ortopedista, possui 06 leitos de observação masculina, 06 de

observação feminina e 06 de observação pediátrica, além dos serviços de farmácia, serviço

social, Raio X,laboratório de ArlálisEs C'iMuc, ,moulância e refeitório.

O Ambulatório funciona de segunda à sexta-feira, das 08 às 17:00 h, e oferece consultas com

(b, médicos clínicos, pediatras e ginecologistas e odontólogos. O PA e o Ambulatório realizam

mensalmente mais de 7.000 (sete mil) consultas. As duas unidades possuem 163 funcionários e

120 médicos.

%c,- Salvador, 20 de agosto de 2019.

%',K«a?,,,,,,,,,,m,,,,,
Gerente Adm. Financeiro da Fab:med

CRA-BA 5389

açjLLm ,&
CR.p, -f5t't B)'" 58

Rua Baependi, 162, Ondina - CEP: 40.170-070 - Salvador - BA
Tel,: 71 3014-2443 e-mail: administrativo@fabamed.org.br
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Conselho Regional de Administração da Bahia

' OSMemaCFA/CRAs tem(omjfm$àou àCièmiada
vabckandoas c~éfKid$p¢drsgcmab. asustemdmidade

das~uN3e5ecKksemmM~mdepMs.
· q

CERTIDÃO DE RCA N" 00121/2020

Certifico que q atestado anexo refere-se ao RCA de n° 083/19, datado de 13/09/2O19;
resguardando-nos de qualquer ato que venha a ser apurado que desabone ou comprove a
falsidade do referido atestado registrado neste Conselho em nome do(a)
ADMINISTRADOR (a) ZORILMAR DE SANTANA TEIXEIRA, CPF N°: 716.119.405-91,
situado(a) na RODOLPHO COELHO CAVALCANTE, N° 1175 - Armação - Salvador - BA -

C,cep: 41750166 cadastrado(a) nesta Autarquia Federal sob o CRA-BA n" 29527. Salvador,
aos 26 de outubro de 2020 (26/10/2020).

VISTO:

Adm. Sandra Cime Áspera Portela
Gerente Executiva
CRA-BA n° 1.504

Adm. Geison da Silva Dias
Chefe do Setor de Fiscdização e Registro

CRA-BA n" 5.018

Esta certidão tem validade de 6 (seis) meses.
Válido até: 26/0412021

A autenticidade do documento pode ser confUda no site http://cra-

bajmµanta.net.br/serv7cosOn|me. informando o número de controle:

21a134034cd9A2K-a624-19a8fe032244
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l SANTA CASA DA BAHIA

HOSPITAL MUNICIPAL DE SALVADOR

l VEREADOR ZEZZU RIBEIRO SN

BOCA DA MATA 41345100
"Dp" P » i P

Salvador- BA

CARGO: GEREK""E R'?MNISTRATMO E
=-3: 14§1Nince|rú

DATA vjt 02/04/2018 ,
RE- : 0019102

REMUNERA O ESPECIFICAM: RS 9.200,00

C N E DUZENTOS REAIS

n Casa de Misericórdia da Bahia
X

DA'^ ^m'da&'µ'AA
lj.:]CA~... .

Santa Cam de Misericórclia da ím
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Instituto Médico de 6estão Integrada

U
.--

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

C

Atestamos para os devidos fins que a empresa ZIRCONIO SERVIÇOS

MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GRUPO SOCIEDADE SIMPLES, CNPJ n°

29.564.405/0001-34, através do Dr. Thiago Lopes Rios, portador do CPF sob n°

024.771.605-75 e CRM-BA sob n° 26.948, prestou serviços ao Instituto Médico

de Gestão Integrada na condição de Responsável Técnico Médico e

Coordenador Médico da Unidade de Pronto Atendimento - UPA Paripe 24h, Tipo

Ill, situada à Avenida São Luiz, sIn, Paripe, Salvador-Ba, CEP: 40.810-630, no

período de julho/2016 a maio/2019. Ademais, atestamos que não houve fatos

supervenientes que desabonassem sua conduta técnica e profissional, prestando

seus serviços dentro dos padrões de qualidade e desempenho e cumprindo com

suas responsabilidades contratuais de modo satisfatório.

Salvador, 27 de agosto de 2019.

C)
C"

Aluísio e'da Santos
Superintendente

Representante legal
Instituto Médico de Gestão Integrada - IMEGI

'L::; ,p "j'4°
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ATESTADO

C

Atesto que Thiago Lopes Rios , CREMEB-BA 26.'948, CPF 047.476.147-96, exerce

atividade de Coordenador Médico, desde junho de '2019 no Pronto Atendimento e no

ambulatório Maria da Conceição lmbassahy, !oca!!zado na Rua Marquês de Maricá

sIn, Pau Múcio, Salvador, através do conú"âtQ n° 067,'2018 - Gerenáamento

Complementar com o poder Público Municipal. i

O Pronto Atendimento funciona 24 horas por dia, 07 dias na semana, com uma equipe

de 02 médicos clínicos, 02 pediatras e 1 ortopedista. possui 06 ieitos de observação

masculina, 06 de observação feminina e 06 de observação pediátrica, além dos

serviços de farmácia, serviço social, Raio X, laboratório de clinicas ambulânáa e

refeitório.

O Ambulatório funciona de segunda 2 sexta-feira, das Q8h às 17h, oferece consultas

com médicos dínicos, pediatras, ginecologista e odontologia. O PA e o ambulatóíio

realizam nc'rTna|mente mais de 7 000 (sete mil) consultas As duas unidades possuem

163 funcionários 120 médicos.

C
Salvador, 19 de novembro de 2020.

" Qm "r: nC£"
g m

MARIA HELENA RODRIGUES FERNANDES
Gerente Administrativo Financeiro - FABAMED,
CPF. 538.341.945-49.

Rw Ari rs - . - Sdlmdor- BA -CEP: 4ãt57-300
Tek:(7(u034-5200
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16" Centro de Saúde Maria Conceição Santiago Mbâssâhy
Rua Marquês de Maricá. sIn, Pau Miúdo· CEP 403 (O-DOO. Salvador (BA)
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Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviço, de um lado, como CONTRATANTE,
e assim aqui'denominada, a FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE - FABAMED,

entidade de direito privado, de caráter cientifico, cultural e assistencial, sem finalidade lucrativa, destinada ao
ensino, a pesquisa, gestão e prestação de serviços na área de saúde, inscrita no CNPJ sob o nQ 05.413.531/0001-
23,, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social, por seu Diretor Superintendente, Sr. JOSÉ

SATURNINO RODRIGUES, inscrito no CPF sob o n9 286.338.307-87, brasileiro, casado, administrador, residente
e domiciliado nesta capital, na Rua Tenente Fernando Tuy, apto 1.203, Residencial Morada do Parque, Pituba
doravante denominada CONTRATANTE e, de outro, como CONTRATADA e assim ora denominada, ZIRCONIO
SERVICOS MEDICOS ESPECIAUZADOS EM GRUPO SOCIEDADE SIMPLES, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob

o 29.564.405/0001-34, por seu representante legal, THIAGO LOPES RIOS, inscrito no CPF sob o n°
024.771.605-75, brasileiro, solteiro, médico, residente e domiciliado nesta capital, na Av. Alphaville, Edf.
N ztura, nQ 855, Torre B, Apto 108, Patamares, CEP: 41301-110, pelo que resolvem celebrar o presente contrato

mMiante as cláusulas e condiçÕes seguintes:

'L

€

àAusULANUMEIRA-Do'&jÈTo'

1_1. O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços médicos como Responsável Técnico (RT) no
16° Centro de Saúde Maria Conceição Santiago 1mbassahy,.localizado na Rua Marques de Maricá s/n f Pau
Miúdo, município de Salvador, Estado da Bahia.

CLÁUSULASEGUNDA-DA VIGÊNCIA 'I: Í!Í l ii M' '! :SàS!.í

2.1. O presente contrato vigorará pelo período de 180 dias, a partir da data de assinatura do mesmo.

Parágrafo Primeiro - O prazo de vigência poderá ser prorrogado pelas partes mediante termo aditivo a ser
celebrado antes do seu término.

Parágrafo Segundo - Vencido o termo final definido no caput sem que se tenha procedido ao aditivo contratual,
fi' a automat'camente prorrogado o presente contrato nas mesmas condições anteriores.

e , k I .-WYjK:" : :· 3xi MW . . .. k .

3.1. A CONTRATADA prestará os serviços referidos na Cláusula Primeira exclusivamente por meio de seus
sócios identificados no Anexo l deste contrato, utilizando-se os equipamentos e materiais que se fizerem
necessários ao atendimento dos pacientes, disponibilizados pela CONTRATANTE, respondendo solidariamente
pelos eventos danosos provocados, em decorrência da execução dos seus serviços.
3 2. A efetiva prestação dos serviços objeto deste contrato somente ocorrerá após o escalonamento mensal
dos plantões previamente elaborados pelo Coordenador Médico, que poderá variar em quantidade a
deµender da necessidade do serviço. A eventual inexistência de escala para um referido mês não induz à
rescisão contratual, exceto pela manifestação expressa e inequívoca das partes contratantes, tampouco enseja
o pagamento de qualquer quantia quando não houver o efetivo serviço.

ÇLÁUSULA QUARM -DO VAtDR DO ; .I

4.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de 16.000,00 (dezesseis mil reais) pelos serviços
prestados.

clá®la'quinta-da forma EpRlqgó'DE.NMgümig'

5,1. Todos os pagamentos serão efetuados pela CONTRATANTE, por meio de depósito na conta corrente de
titularidade da própria CONTRATADA.

5.2. Após a emissão e envio da respectiva Nota Fiscal pela CONTRATADA, que deverá ocorrer até o décimo dia

do mês subsequente à prestação do serviço, através de e-mail ou correspondência com o devido protocolo de

· recebimento, a CONTRATANTE terá um prazo de 30 (trinta) dias a partir do mês subsequente à prestação do

Rua Baependi, 162, Ondina - CEP: 40.170-070 Salvador - BA Tel- [71] 3014-2443
E-mail, administrativo@fabamed.o'g·b' g ,á i a1deà
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Serviço para efetuar o pagamento respectivo, estando a observação do prazo para pagamento condicionada
à-j cumprimento da presente obrigação pèk CONTRATADA.

€j

Cláúsulá=à

6.1 - DA CONTRATADA:

6.1.1. A CONTRATADA obriga-se a executar todos os serviços relativos ao objeto pactuado, de comum acordo
com as diretrizes especificadas e desejadas pela CONTRATANTE, a serem DEFINIDAS EM PAUTA DE REUNIÃO

entre as partes, e dentro do FLUXO desejado pela CONTRATANTE.

6.1.2. A CONTRATADA desempenhará os serviços indicados na cláusula primeira com diligência, perfeição
técnica, dentro dos preceitos éticos, observando a legislação vigente e as normas técnicas dos órgãos
fiscalizadores, resguardando os interesses da CONTRATANTE, sem prejuízo da dignidade e independência

profissionais.

6.!.3. Em eventual caso de bloqueio de agenda (viagens, participação em eventos profissionais, etc), a
CONTRATADA deverá informar a CONTRATANTE com antecedência minima de 30 (trinta) dias, sob pena de

set obrigada a cumprir a escala pré-estabelecida.

6A.4. A CONTRATADA compromete-se a manter sigilo sobre todas as informações que lhe forem confiadas
peia CONTRATANTE ou às quais tenha acesso em razão dos serviços ora contratados. '

6.1-5. Em caso de rescisão contratual, a CONTRATADA obriga-se a assinar distrato dentro das condições ora

acertadas.

6.1.6. A CONTRATADA é a única responsável por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, acidentários
e fiscais, inclusive adicionais de periculosidade e insalubridade, relativos aos profissionais destacados para a
prestação dos serviços ora contratados, ficando assegurado à CONTRATANTE o direito de regresso na hipótese
de vir a ser demandada para responder pelo pagamento de obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo de
liquidar perdas e danos.

6.1.7. Prover .os meios necessários a fim de acautelar danos e afetar a segurahça na realização do objrjo
contratado, ficando reservado à CONTRATANTE o direito de descontar de quaisquer créditos da CONTRATADA
a quantia necessária ao ressarcimento de tais prejuízos comprovados, pelo que deverá manter-se eficiente e

vigilante.

6.; 8. Comprovar, quando solicitado, seu regular funcionamento, inclusive perante os órgãos de cIasse e/ou
órgãos públicos que exerçam fiscalização e controle sobre a CONTRATADA.

6 L9. Se, em descumprimento das obrigações estabelecidas no item acima, a CONTRATANTE for envolvida em
qualquer demanda, processo, reclamação, queixa, multa ou cominação aplicada por qualquer dos Poderes
Públicos, ou por fiscalização de qualquer natureza ou outro tipo de ação judicial ou extrajudicial, assistirá à
CONTRATANTE o direito de reter pagamentos devidos à CONTRATADA, até o montante do débito, ou cobrar
da CONTRATADA o valor das referidas obrigações, consideradas, desde já, dívida liquida e certa.

6.2 - DA CONTRATANTE:

6 2 l. Fornecer à CONTRATADA as instruções necessárias à regular prestação dos serviços ora contratados,
munindo-a dos esclarecimentos que se fizerem adequados.

6.2.2. Remunerar a CONTRATADA pelos serviços prestados, na forma e no prazo estipulados neste

instrumento.
6.2.3 A CONTRATANTE, quando do pagamento das notas fiscais emitidas pela CONTRATADA, deverá reter e
recolher aos cofres públicos os impostos e as contribuições devidas, em razão da prestação dos serviços aqui
pactuados, ressalvadas as isenções decorrentes da Opção do SIMPLES NACIONAL e da DECLARAÇÃO prevista

na IN RFB nQ. 971/2009, que deverão estar anexadas à Nota Fiscal emitida quando do faturamento mensal.

Rua Baependi, 162, Ondina - CEP: 40.170-070 Salvador - BA Tel- [71] 3014-2443
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CLÁUSULASÉTIMA -DA SUBCQNTRATA* :j ;j iàAi

7.1. Os serviços ora pactuados deverão ser executados diretamente pelos sócios da CONTRATADA, sendo
vedada a cessão total ou parcial da execução.

E

CLÁUSULA QITAVA -.DO VÚVQULO Ec¢iNFv~üàüé'í.íugiãaÊt jj5'. ;jt' -q

8 Z A CONTRATADA reconhece, desde já, a inexistência de qualquer vínculo de emprego com a
CONTRATANTE, mesmo os de natureza solidária ou subsidiária, ficando, para isso, a cargo da CONTRATADA a
programação de seus horários e dias de trabalho, para a realização de suas atividades.

8.2 O presente contrato não determina a exclusividade da CONTRATADA com a CONTRATANTE, podendo esta
realizar quaisquer outros trabalhos, desde que não conflite com a execução dos serviços objeto do presente

contrato. .

CLÁUSULA NONA -DA RESCISÃO ã;j É! i'i ii ' "%

9.1. O presente instrumento poderá ser rescindido:

9.1.1. A qualquer tempo pelas partes, sem qualquer Ônus, mediante pré-aviso de 30 (trinta) dias;

9.1.2. Se qualquer das partes ceder ou transferir o presente contrato a terceiros, sem a prévia anuência da

Dutra parte, por escrito; "

9.1.3. Na hipótese de perda do direito de gestão da Unidade pela CONTRATANTE.

9.2. No caso de rescisão contratual originada por qualquer das partes, a CONTRATADA obriga-se a fornecer à
CONTRATANTE todos os documentos e materiais que estiverem em seu poder, no prazo máximo de 02 (dois)
dias contados da ciência do pré-aviso ou da assinatura do distrato, sob pena de pagamento de multa diária
equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais).

ÇLÁUSULADÉCIMA -DASL?I$K)SKÕES!GENÜ$ ''

i.ai. Qualquer alteração ou acréscimo deverá ser realizado por meio de aditivo contratual.

12.2. A tolerância da CONTRATANTE em face de eventual inadimplência da CONTRATADA não implicará
perdão, nem acarretará alteração ou novação deste contrato, podendo a obrigação vencida e não cumprida
ser exigida a qualquer tempo, inclusive com a imputação da multa.

10.3. Na hipóÍese de ser necessária a majoração dos valores contratados, a CONTRATADA deverá apresentar
solicitação prévia para a apreciação e anuência escrita da CONTRATANTE. No silêncio da CONTRATANTE,
considerar-se-á tacitamente rejeitada a Solicitação formulada pela CONTRATADA.

13.4. As partes declaram, nesta oportunidade, que não mantêm qualquer vInculo empregatício entre si, pois
os serviços aqui ajustados serão prestados sem qualquer subordinação jurídica, cabendo apenas à
CONTRATANTE, em face da própria natureza do negócio jurídico ora firmado, exigir da CONTRATADA o
cumprimento, na íntegra, do quanto pactuado neste instrumento.

l·j.5. Este contrato não gera qualquer relação de exclusividade, podendo a CONTRATANTE, a qualquer tempo,
contratar terceiros para desempenhar serviços iguais ou semelhantes, seja individualmente ou em conjunto
na busca dos objetivos.

H).6. Os casos fortuitos ou de força maior serão excludentes de responsabilidade da CONTRATANTE e da
CONTRATADA à luz da lei civil, desde que não afetem a presente contratação de forma a inviabilizá-la,
temporária ou definitivamente, total ou parcialmente.

ID.7. Por motivos de força maior, conforme determinado no Código Civil Brasileiro, entendem-se todos os
fatos, mesmo que de terceiros e advindos de ato governamental, imprevisíveis ou inevitáveis, cujo
acontecimento não seja devido a comportamentos ou omissões a ela imputáveis e que, pela sua natureza
sejam por si só capazes de impedir o cumprimento das obrigações contratuais, devendo comprovadamente

' exorbitar ao controle da CONTRATADA.

Rua Baependi, 162, Ondina - CEP: 40.170-070 Salvador - BA Tel- [71] 3014-2443
E-mail: administrativo@fabamed.Qrg.br l-)té ! l? " Página 3 de 5
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lj.8. Os casos de impossibilidade sobrevjnda por causas não imputáveis à CONTRATADA, apenas serão aceitos
se a CONTRATANTE comunicá-los imediatâmente à CONTRATADA, por meio de carta registrada, antecipada
por fax sImile ou correspondência eletrônica (e-mail), que chegue ao destino dentro de um prazo máximo de

48 horas, contados da data do acontecimento dos eventos.

lj.9. Comprovados esses eventos, conforme sua natureza e duração, a CONTRATANTE poderá conceder uma
prorrogaçãO dos prazos contratuais ou antecipar o término do contrato, a seu critério.

10.10. Fica proibido à CONTRATADA efetuar qualquer despesa em nome da CONTRATANTE, salvo mediante
aAorização expressa da mesma, por escrito, sendo, portanto, vedado qualquer pagamento extraordinário sem
o seu prévio consentimento. Os recursos recebidos por conta e ordem da CONTRATANTE para pagamentos de
custas e despesas eventuais deverão ser objeto de prestação de contas dentro do prazo máximo de 48h do
recebimento dos valores.

10.11. Todas as comunicações entre as partes, referentes à troca ordinária de informações, poderão ser
antecipadas por fax sImile ou correspondência eletrônica (e-mail), devendo o respectivo original ser

seguidamente remetido por via postal ou pessoalmente.

10. 12. Este contrato representa a totalidade dos entendimentos mantidos pelas partes com relação à matéria ,
nele contida, sucedendo todos e quaisquer entendimentos anteriores, escritos ou verbais, e prevalecendo
sobre qualquer outro documento ou anexo que com ele conflita. ,

CLÁUSULA DÉCIMA PR1M¶RA,DA cQNgL?ÈN¢IÂÜ~q!!'t: Z,!':'

11.1. A CONTRATADA, ciente da responsabilidade profissional gerada pelo relacionamento com a
CONTRATANTE, compromete-se a preservar sempre o sigilo profissional.

aÁUsULADÉcIMA SEGUNDA-DO F(mill j;lj

12.1. Fica eleito o foro da Comarca de Salvador, Estado da Bahia, que será competente para dirimir quaisquer

questões decorrentes da execução deste contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que
V

seja.

12.2. E, por estarem, assim, justos e contratados, é firmado o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, depois de lido e achado na presença de duas testemunhas que também o subscrevem, para que
produza seus jurídicos efeitos.

Saivador, 12 de agosto d 20.

ICNTRATANTE: '

Nom J SÉ SATU RODRIGUES
CPF: .338.307-87

CONTRATADA:

Nome: THIAGO LOPES RI S "
CPF: 024.771.605-75

TESTEMUNHA l: TESTEMUNHA 2:

Nome: Nome:
CPF: " CPF:

23'/<L-

Rua Baependi, 162, Ondina - CEP: 40.170-070 Salvador - BA Tel- [71] 3014-2443
E-mail: admini$trativo@fabamed.orR.br
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L- . ANEXO l

Sócio da Z1RCONIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM GRUPO SOCIEDADE SIMPLES:

l. THIAGO LOPES RIOS, CREMEB n9 26948.

ü

222 2- " _

, j-""

" L>"
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, MOOS DAS ASSINATURAS F"*' :L
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r" EntWade. FUNDACAO BM DE PESQUISA E EXTENSAO NA AREA DA SAUDE- FABAMED l

, Penodo d3 EscmumçM OvD1Q019 q CNPj: 05,413.5311UO0'1-2Q
Numero CÍp Orlem 7(1 L U'fQ 21 ' l j, ,

, .. .

rs das Assmatwas cia EscMwãça, :fg'|" 'ê" " ;} ""jt'"""",;iz '

"·'t'.' S.';' %à r :1C " :J

QüaWNàção ¢Q~náme ccmtadot

Tipo do Certifkadc P05&% Fi$" n

cpf Cnpj e,29 2ge, m- ":'

'4 ' de Sene ijó Certihcado 1474B23Ct554292t45/5

Nome do SigmtMo adela de TJífOL.629266249'f2

AutoMade cMifkMcm Emisscxa ac tnshruto 'ena©oln HEB G3

Va|ídad8 26T)i ?'i,ov2o2i

Quaitfiçação çíü ProcurMo' !

Tipo do certmcam pessoa F19ç2

CPF CNPJ E-?'í 2t3E m '2

n' ao Sene Clo Certktcado 4ç' à26€à3à '1?641 794 14 7482301554292 |4575

Nome do SígnatáM Ai)El ifá IJE !OrOL'62926624972

l

Autohdâde CMflaackm Emisscm ac insM,to µtwcon RFB C93

, - .. - .. ,,.n 26,U1,20!8 25/Wl2021
-, ,iS:'..µ

D l
'í.
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Este relatóno foi gerado pelo Sistema pubhcj de Escritumção Digrtaí Sped
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' ADOS DAS ASSINATURAS

' Enbdade: FUNDAMO DE PESQUISA E EXTENSAO NA AREA DA SAUDE- FABAMED ,

, Peri%o da FscriKâração 01/01/2019 a 1/12/2019 C'NPj: U5.4¶3.531MX)i-2Q ,
l

! Número de 'Miem do Livro 21 l

i
Ê

Ijdos das AssirMuras da Escntwação

Qualificação do AwnaMe "esma juncír te-cNpj ou e Pii

Tipo doc«mciado Pessoa jujá

CPF ,' CNPJ 123 'm 93£ÁB

n ac Serie do CCMKMO TNzs3404&3g~g?f 9

{
Nome do SignãtàM' ' uni'acao Afim de pe8qu$sa e extensao na area da sAs)541353tccxjlm

O

AúhíMade Certfcadota Emksora ac sol l" µukkm

'. .zm:ííiE ·"1 ' ' ;'j ' .·' ..t "à'FZQ022

..._._. ,... ._
Este reíat6no foi geraào pelo Sistêmà públicO de Escrituração Digita| - Sped
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,MINISTERK) IIA FAZEN[JA !
jsEcFlETARIA DA RECEITA FEDERA DO BRASIL
jslsTEMA PUBLICO DE ESCRITURA AO DIGITAL - Sped Versão: 7.0.6

—- · ·· -r··- · ···· —
RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAçÃO CONTÁBIL DIGITAL

1DENTIFICAçÃO DO TITULAR DA ESCR flÀçÂD ,,.-,; ', "'
NIRE C , J

íj5 ¥1 '.' 53t .'0(jOi-20
t

NORAÉ EMPRE SARIA!.

t·UNOAÇAç) ABM ')Ê r EXIENSAQ N AHEA DA SAUC6E - FABAMED

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAçÃO

FORMA DA ESCFUTURAÇAQ CONTABIL PERlOCiO QA ESCFlfTURAçAO

D Lm"d rjka'lç)

NAWREZA DC) LIVRO l !'1KjMERO DO LIVRO

µv'c1 ç!!qnç! .._ _. -..__,.....__ __ . -_ -..------.... ....-J.. --. __ _ ,..,___._.._,_ 1'21 __.. ._ _. .,.__ _
!IDENTIF1CAÇÁO DO ARàtjfVO MASH}

gt DBj2,8t .BF.AF".3F.cG..9.E.DD.,4c.D5.27.e.6F.76 2E.FF,RE.OQ_ . . ., . __ ,. _,,... ,

'=:=T"' '. ^"" '·' '"'% "' '"^"· ' " '.I
"' ' ' '"d F·· r F- .'\ ,i , ;", ' '

d, .. , &. , _ ,. ., á . · .g - ". :-.- · . . .' '

çíjntãODT 629266U 7'2 ADEUR DETOFOL, 40m668127m'!794 26/0U2018 a, µ74mo;55Qm'5 25,01/?021 Não

529266ZM "2 AD'ELJR DETOFOL. 794,' 629266?4972 '4748Z301554292145 26'fl201B
·F5 ?"1h2ü2t! FUNDACAD ABM DE

PESQUISA E 15253404i6m531w1 06^2/20t9 a SmPe)sm,k1 lu'.tí ca liZ-CNPj ,,,, ,,.Pj} 0$4 !353m) i20 EXTENSAQ NA AREA 9 OBt2'2(R2

l DA sAg54f353[0«)?20

NUMERO DO RECIBO: Escrituração recebda vta Internet

81.DB 12.81 6F.AF 3F.C6.9E,DD. pelo Agente Receptor SERPRO
D5 2799.6F.76.2E.FF DE.OD-5

em 24X)7,2020 às 10.46:02
D F9.AF.76.35.9D,27.EO.D5

; 20.7C.12.C2.E5.26.65.67

Conwoera-se aut0micaKk) Cl fiVfç} contAbl a que se e este umbo nos tomos do Decreto n' 9.555'20¶8. dSpensandtrse cjuaF»e' OíjitFà f:wra
de FMC rerábcs compêova 8 autenh
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íl TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENi"O Y""

í
Entidade: FUNDACAO bm DE PESQUISA E EXTENSAO NA area da SAUDE - FABAMED

pertocio cia Escntueaçào 01/0!/2019 3i/12/20t9 CNPJ. 05 4!3 531,0001 20

Número de Ordem do Livro 21 "g
' 'E

.

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresariâl rjncjacaq abm de PESQUtSA e e.xtensaq na area da sauoe fn3amed

NIFIE

i

CNPJ Q5 413 53\,tjOOtM

Número de Ordem 21

Natureza do Livro um Diário

0
Municipio salvador

Data do arqwvamento dos atos
constituúvos 2íwfl/2çm
Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade stmples em .
scmedade emyesátia

baía de encerramento do exercício SQCi l ·' '2 2u'4

CIuàntidaae total de Inhás do arqurvo
dgítal 'H(j4

. ·Ç. ""l i.'...'i,'gí' i eg mERNm*~~m" úi;'-
Nome Empresarial FijNDAcAõ abm de pESQUisA e extensad na area da saude - fae3amed

Nâturezâ do Livro 1.nyq Dtàm

Número de ordem 21

Quantidade total de hnhas do ârquivo
d|gita|

S0 Data de l ü' Li! c!M4

íjata de termmr', ' 3i"2.2cü9

—- í
Este documento ê parte integrante de escnt ração cuja autenticação se comprova pelo rembo de numero
81 DB 12 81 6F AF 3f CB 9E.DD 4C.D5 27 6F.76.2E.FF DE,OD-5, nos termos do Decreto n" 9 555/2018

Este rêlatòrio foi gerado pelo Sistema púbticb de Escnturação Dtgital - Sped
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DEMONST AÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ©%SS )

l Entidade, FUNDACAO BM DE PESQUISA E EXTENSAO NA AREA DA SAUDE - FABAMED
' Período cia Escrituração. (j1'Ot/2Ô19 3i-'12/2019 Cnpj: 05.413 531/0001-20

i Número de Ordèm do Livro 21
l Período Selectonado 01 de Janetr de 2'019 a 31 Dezembro de 2019

l

Desçnção SâidQ aMerior Saído aWd

ÁQicMa RS S 231 .86 AS " :120.30

Ciufras FNceiuisí RS 5 t7EL% rs .Rêt3Ô

Mmnmraeao ; RS 53M r$ 0,QÇ)

R9cjc¶ws ProjtRL7s ' RS i3 319.~,01 RS 2? 703 006,75

Rema projeto Ambulawm RS RS 0,00

ReMw NcjWd iNESS FS 6t6.542,¥ RS O.OQ

Rácaàa PMiatna- HGFIS RS 3 RS 2.m.m,o4

FoWl Barra FIS 3.tzzm,» rs 4 4q6+,6¶

Receita proje!os fjÍvcf8Os RS 124 934J C) RS Q.(X)

Rec¢m UPA são CNmno RS t 531 2NM FIS 4 $53 &ú$.32
0 Fíec€Ntã f6 Centro de SauC F1$4.181 .076.83 RS 15822 781.¶5

(-) (-) Deduções cia - ¶6 RS ¢0,00} RS 124.680.36]
C»wo

Rocêda RS i3325 ¶75.87 RS 27. ?07 335 QC

( cusW5 com pragam RS (9 208 1%M) RS ¶Sfí

l FÊÈít?AS NEF RCMiC)G1A ' RS (l AS (0.00)

í-} iNSS NEêROLOGIA FIS (U6,2¢1) RS

l ,! FG7 NEmcj. OG|A RS (S4GL7€, AS U (jot

l nis t,SÔU1A NÊS ROLOCiíA l AS (17,83) Fis [G CIC')

í ) bàkEinpS - AmWíatono ' FU (l !.573,M) H$ (ii? í55,5$Z|

(-p 13" SàWkj - AmtxMcmo RS (l 429.17) r$ Ado)

vaie trmspoete R$â00 RS 563,06

Refemes FIS (2,163N) FiS
í

l mmmcm ' RS rs {2-82&q3)

ç-} fgts - AmbiMtono RS (1.31 i,m RS {l ~76)

ê-) Pis &FOíNã AmtxMtorm RS (1«99) FÍ$ (i35,85)

l-} AmtMatcMc RS (4278,10} RS (l 350,57)

f } inSS cx: Ferias RS (6L64i RS (3&9.%

i-é Fgta S/Prow$âo çèê! Fems ' RS (1906) rs

( í Pcovesao '3" Sakaino l RS (|78.64j rs ii amg5)

t ' rnss S/Psousao cie i3 Smno ' RS ¢4€.24\ m (=1n

FQIS Sipromao dê i3' Saianc F1$ (143Ch h$ (t 55757]

F' Pis S'FWvt~ Be Fenas ' RS ¢2.-38t RS ti3.®}

i-) PiS S/PnDvEsBo cie 13 ' SâWxj RS (¶,?8) RS (32Ab)

{ ) Cu8os (3etais Apli¢alcbs ! f1$ (4 404,'t2) ias (0.0CJ}
J_...._

Este documento e parte mtegrante de eschtu o cuja autenticação se comprova pelo recibo dê numero
81 DB.12.81 6F AF 3F C6 9E DDAC.D5.27 9 .6F 76 2E FF DE 00-5, nos termos do Decreto n" 9 555/2018
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l
Versão 7 Q 6 cio Visualizador l Página 1 de 8

F
i

' 'S 7

n



~Q:

L

l
l
i

_..-...,,...,......,...-_._

DEMONST ÇÃO DE RESULTADO DO E XERUC K-'

r__ Entidade: F'UNDACAO DE PESQUISA E EXTENSAO NA area da SAUDE fabamed

, Período da Escrituração. 01/01,/2019 a 1/12/2019 CNPJ 05,413.531!0001 20
Numero de Ordem do Livro 21

l "eriodo Selectonado 01 de janwpcj de 2019 a 31 ck Dezembro de 2019

i Y r ' b " ' m' ' .Ç"" ' G "L: - -

Descrição . ',:':' ,; ,..,,=5':,, ;""' ?:' Fz smo ahjâl
AmbuWono

f-} SALAMOS - NESS RS RS (ORO)
i

(-l FEFUAS tNESS ! RS f14.49j RS tO,C0)

( .l iNSS - MESS RS (i 235. 14} RS (0,CQ

l 'l f'GTS iNESS RS {174.50) RS it3.tB}

íj"lS S. '"OLHA INESS RS (49 489 RS (Ô ÇíCn

(-l CUSTOS GEHAiS
APL1CA£'JOSANE SS RS (2'2.2U.H) ElS Iú

( j TARIFA BANCARIA RS (¶899.66) RS [QAjOj

l-) PROVISÕES DE FERIAS RS (¶9&163.24) RS \0,(1'0)

(-j Simms - p~rm , rs (1.483222,Bn fis q.338.624.77)
0 ( ) Admneí Nmuttkj Pediatria ) RS RS 10.00)

(-l ln$alutncm0 - P8¢Hãttia ' RS (a.848,10) FIS (q DO}

(a 13" Saiano - p«mms RS (231 .853.56} RS t0,CX)l

l-) OSA - PechaArA RS (267,700,22} , RS (0,OCl}

í.: Fenas PMlatm . RS µg3.437,52) RS {231 .253 881

Ç') (-l Rccupw¢o D«sçmas l RS 3&0847,23 RS (0-001

l
i I Á,Ltmlto CcCcM pmza:na l RS (984.W RS {1 925 t61

i-t Verbas pedmltm RSl17=71\ RS 132 ('{x'm:

Yam retgicac- AS om RS 30'175

; l lnSS pecNarría ' RS (700'.933.¶7) RS (f.?TÉ.81 l

Ú ,$ Fgts · peckêma RS (1U.(Xj8.3O) RS (:E¥5.061 !4)

l-, Pis pg~m ' RS (24.725rm) RS (23.M1 20}

(-j Itk$3 S/PrcMsao tie Fur$as RS ®316,81) RS (59-¥7 72)

(-) Fgis de Fems RS (2570,89) RS (18.50CLO6)

{.j óe 13" Sakwio FS >.¶02,04) RS (173,438,17)

l-! Swrowsao de '13' smâm rs (6237,€1) rs (44m5.?91

(-b Egts S/PntMsao Be 13' Saiam RS (1.9q&17) W(t3 875,04}

Ê..í pás sAm)vlsao a Siúana RS (241 ,02) RS (t 73à.69)

t ) Pis SsPFow$ao de Fenas RS (321.351 rs (2 3!2Ab

0 I-) Custos Aplicados ap%Èam8 HGFIS RS (48=,34) RS (0.001

Í-) Tantas Bancams RS (222,40) R$ {0,00)

t-j Sakims . Bswra RS 635,M} FIS (976 578 31)

í ) M1ght@ rmwmo Bânà RS è:8.046 52) RS (Q(X)|

""'--"""-"t— " ----"--'-"-'·---·--—- -—--·---"' ·-··------·-- --—-----·-·-·-··-' -··--—-- ---- - -· ·· --
E ste documento é pane integrante de e$cntufação cuja autenticação se comprova pelo reabo de número
Bi DB 12 91 6F af 3F C6 9E DD 4c D5 27 q9 6F 76 2E FF DE OD-5. nos tetmos do Decreto n° g 555/2Oi8

Este reiatório foi gerado pelo Sistema Pub|t4 de Eschturação D(gital - Spea
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DEMÔNST ÇÃO DE RESULTADO DO EXER¢Í 1¢'

"'=a===""_==="" _ - ===.' '""''."'''Êntídade FUNIjACAO Abm DE PE?SUUISA E EXTENSAO NA AREA DA SAUDE - FABAMED

Penodo da E«rituraçào 01.1)1,2019 a |W12.'20iS CNPJ 05.4Í3.531iC)001.20
l

Numero de Dedem do Ln1(j 21

Período Seíecionado Qí de janem de 2019 ia 31 de Dezembro de 2019

lL__
ç'o m ""

. ,

Í ' 'sdd(yµMsmr SâddONà

(-j Ba à RS (l 1â.559,25,1 R$ (fjdXj)

l.) 13" Saiano- Berra RS (114.424,67J R$ (0.001

(.l voms Ekm RS (8.20039) RS

t-) V&0 Etanspr1e - Ekím RS (3,5?2.90) RS êoiáòí

1,· j t·: Rh . 'wauào d%p9$3
.::M'$$aal Gana RS t4U958,67 FiS tO

1·! Fersas Ê3at<a ! AS (227,122.47) HS {106 $n7 93)

'·'1 Nmas Extras l RS (Z? ,%Q.953 HS ©.DO)
Ê

(-,1 Dm - Basra RS (4202m) RS (0,001

l j ínss Bam RS (327M&40) RS m 396,H}

0 (-3 Fgts Hana RS (104.170.25) RS (117 350.42}

(·1 Rescsao - Barra RS (2.588,84) RS 1¶ ?¶8,84)

l-} PiS Slfo1n& -Bamá RS (!3 ¶3t.27) RS no 86?,061

1·} Ifks6 S:Pwvisâo de Ferias RS (4.643.00) RS µ5275,65!

( ) Fgls Fems RS (l ,435,24) RS

( j PKMS»O de 13" Sawm RS (13 455,38) RS m 2ã3.44}

(-j lnss S/f'íWh$&o 13" sakmo RS (3.482,25) RS m t56.67}

' j S/Pmwsaü de t3" Saiano FiS (l 078,43) rs íGms.z9i

i-h Pis S'Prowsao a Fenas Í RS (1?9.4t\ H$ {t9Eí9.3&

t-i Pis sí/pumsao de 13' Saiano l RS (134,55) RS (802,CRí

ç') Gums Gecm ANmebs Fíúal "
Barm l RS {G85,41f.8ü) RS fà0(jj

(-) Serwaa m%lco FU Ram ! RS (Q,%) RS (ti"' ê3 202&
Ê

(..è Tarif» f3anmias AS (s ?21.(m AS {ti '51..253

1·} juros ei multas RS comi HS{il366 12)

t-) Juras a MtMas aam ' RS (¶55,29j rs (t(j5,%1

(·) setvms m wcMtus pj E$m1& RS (Mo) rs (7 332,64j

1·} Scnbçqs ac WUMroés PF - &am RS (O.¢K» RS t! 7,42Cj.OS)

{-) Aqua RS EO,D0) RS 1337:32)

(·1 Eneuµ ENt6 {0.00) AS (%.103,341

(·1 Ak:guws RS 10,0'0) RS (ZN 55Q,(x)j

0 l-l ~10& AMMMíd« R${0.00) RS (4t.198,96j

l-) Matenai ac RS iO,Ot3) RS (l s52.70)

t-) CombüstNcM$ e Lu=çam3s RS 10,00) AS (5 295,%1

1·) NWeml de umpeza m {O,®) AS (4 75?.82)

._._. _-_.,.,..,. .._.._ ,, ,........-....__ ,..... .. ...._._
dàcümento è parte irítegrame de escritu ção GujíZ autenticação se comprova pelo ecubo de numem

81 DB '? 81 5F af 3F CB 9E DD 4C D5 27 g 6F 76 2E "F.DE 0>5 nos termos do íjecret<j n" g 555o'2CUS

Este re:atono foi gerado pelo Sistema Público de Escntutação Digrtal - Sped
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DEMQNST AçÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
'""_" ==='==.,_ ——'""" "' ""' '"'"'"'?"'" " "'"""·'·-·""""'' ' 'T" " ' "Ü u¶' :'1 "' ¶ d' i'

Enbdade: FUNDAMO BM DE PESQUíSA E EXTENSAO NA.AREA DA SAUDE . FAÉ3AMED

Peno® da Escmturaçào a1.:01¢20tg a 1,12i2019 Cnpj: 06a13 53i.'®0i-20

Numero de Ordem do Livro 21

l F'eriodc Selecionado ()1 de Janetm de 2U19 a de Dezembro de 2019

'"""": :'".,, . Saidoamm
f-) Manukmcau RS (àOO) RS (3 389.43j

( j Ccmmcao e Hanspom R$ (Cj,00) RS t«,tZ1

4-; Nk%camemos RS (0,00) A$ {89 604,72/

ii Mawnai dEt m µtmenta i FiS IÔNI FIS (%,342,441
à

í·í Gases Mecmnais RS (ON RS (12 30QOQ)

|·1 Saíarm UPA AS (339.816.44) RS tf 323,057.Q2j

t-) Mlkmnu Nowm - upa RS (4.04523) AS (0,00)

l ) maWMclada upa RS (16.934.94| RS {QOO)

: b 13' Same: - Upa ÀS liS 700.48) RS

( l Verbas UPA (I .56822) RS 15 9€2.233

t-j vaH 1'rànspM* ' UPA RS M.97$,42) RS 9$5R$)

l ) Crochê UPA RS (332.581 AS (3 (m281

l-) vãi8 Ali~nta£aei . UPA RS (44),EH RS (DAD}

t-) Fma$ UPA AS (44.m,48) RS (i3.411,04j

(·) Dm upa RS (704,37) rs emi

l-) mss - UPA RS M2%72.07) RS (299.448.74?

l'g Fgts- UPA RS (31 N6,35) RS {l It 449jEj

t l Fglts Ré$dsac - upa RS (981 ,32) AS (l l .Q47.75)

l-) Pis S/Folha . UPA RS 14D96,1C) RS {13 583,E7J

i-) hiss S/P«msoes de Fcpgh5 r$ (&932,13) RS {38.071 ,t4ji

l S/PFóvi$om Forias FS 11.86484) RS M,07822)

1·} PKwtsae de 13' Sawno RS (l ?,481,05) FIS ("t ¶0. 555,50)

í-3 ãh88 SjF'1UVMG de f3" SMMo FãS {4.524,10) RS (2Eí 5513 M)

í· ? S/pmws&0 ¶3' SiMrb RS 11 :3%.4gl N$ {8 82S.39}

{-è fus 5,íptomm F0k&% l RS (319,66j RS j147L£,7j

1·j pis Ssprowsüo De 13"' smná rs (%23) rs l? \q3.3qj

(·1 PKMSàO CIG toms RS (UM) RS ms 87254)

t.·i Custas Gct&¢8 A=a!dos UPA RS 1731 ,356,47) AS (O,®}

ç l Sennco ~ícq PJ UPA RS {0,00) RS (l 634.Q9,%)

t TarlWs E3ammnas ' RS {33$Z7OJ RS (t 1 .427,Qgl
0 l ) jtms a KKMS UPA its (O.®}

RS (23.327,49j
(·1 %NKX)$ de tèrCêtKN PJ - Pj RS (0.00) RS %351
(-l Sm'Nos de wrçekos PF - UPA t

i RS (0.00) RS (75Q,Clà?
(-'l Aguá l FIS (0.00) RS (40.54&2?)

FI

,...._.Este dceumento é parte integrante de 'esctitu ação cuja autenticação se comprem pelo recibo de número
81 DB 12 81 6F AF 3F C6 9E-DD 4C D5 27 ij 6F 76 2E FF DE 00-5 nos termos do Decreto n' g 555/2018.

Este tetat6mj itfi gerado pelo Sistema pUbhcd de Esenttuação D1gÉ!a| - Sped
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DEMONSTR ÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

i Eniidàde HjNDACAO BM DE PESQUISA E EXTENSAO NA AREA DA SAUDE . FAEJAMED

l Período da Escriturâção. 01/01/2019 a 1/12/2019 CNPJ'. 05.413.531/000! -20

Número de Ordem do Livro: 21

i »enodo Selecmado O \ de Jãnéiro , b 2Oi9 a y de Dezembto de 20 19

Descrição ta ' , ... S.ajQc' antwiòt Saldo atua

j-y Ene:gíâ aíewca RS {q,oo) FS {BI 34.3 d4j

ç·) Alugums MXII RS m,895.001

H akimenudoi& R$ (0.®1 RS (€3.i2s.cm

1l-) Matenai dê RS (O,®) RS M,350,53)

ç-) GombusjNef$ e Wtzrümmes RS IP,®) rs mmain

{··1 Maerial de ljmp&za RS (PRO) RS

(··j 'TolMkjne RS (0,00) as ('.mm

I-} EMenâl de manwemm RS (D,®) R$ f1

1·) MedCmontos RS (490) FIS (i589U,ZQ

(·) E&ítMai cjb µáente RS (0.00) RS (iof
CV l-) m%idmis

PRO) RS (SQ UKL'W
ç l SMâtNsS e ntdeneem gm¶t!u RS RS (3.94 1 m 5,23)

¢·) verbas resâ$Gtm - ie cemra RS (0,QOÈ RS 12@.ê37 .Ni

l l Yale l'àM@Me iS FIS (23.3%,321 RS [5&.5 80.58)

{-j AuMic: c:sche 15' RS (¶,521,52} RS u

t ·} vale allmeMacm RS (QEK)) RS (1 500.0Q

i..i iNSS · :g° FS (22 'lsg.%:l a$ ra3:." 2&2,%}.

á..l Fç3 rs . 'W' centm ·F!$ ç33A93,75) RS t%2-í%.u:

ç..: FGTS cmèm RS (151&53) RS 134946.8¶)

Ç-) PiS Sr FOLHA .. W CENTRO RS (2394,12) RS mm2.26)

1·) NSS SI YQVIW de (1&741,84) RS n13.05(j.25?

1·1 fgts si WçNi&ao CRi fimas " RS (5.793,46} FIS (34 .945,91)

í') PrMsâo 13" sàksi'o RS (54-313.67) ElS (327 610.34)

1·j NSS si prav~ f3" mÈsm RS Ü·-125,77) (84 R7,$1)

É-] FGTS $1 13" g·F1$ (¶1.275,7'Q} RS (*.209,44]

j.] PES provtsai Hi" sàlaM RS (543,14| H$ (l t.802 551

ç ) PIõõ Sn do (anaá Rs (3z.@36.03} rs (4 36&.24i

{.j PftjwSâO tk' toms rs íòmi rs j43(í 823,9à)

1··} CuMw geras ?6"
txm!tü R$ ¢719 028,2F) RS

O Ê·í Scnkx) meaco p.! RS (O,tX)j RS t6.338 €32,82i

1·:' TaKa$ Bwmas i rs jã-mm rs 133.448,38)1·| jutos mum RS (11.W,84) RS u26 CXM.29j

(··) Setvms tmeim pj RS (o.®) FIS (5ê3 149,?2i

(-i Servms de Wgemdb PF RS (0,0Uj R$

E ste documento é pane integmme de escritur çao cuja autenticação se comp'cwa pelo reciba de número
81 db 12 81 6F af3f C6,9E.OD,4C 05.27.9 6F 76 2E FF DE,OD-5, nos termos do DèCrêto n" 9 555/2018

CE$ec rêlatóno Fo! guado pelo Sistema públtccjk Escnturação Djgjtal - Sped
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DEMoNsTRjçÂo DE RESULTADO DO EXERCICKJ

"
EntAade' FUNDAMO M DE PESQLHSA E EXTENSAO NA AREA DA SAUDE - FABAMED

! Período da EscMuração: 01,'01/2019 a U12/2Ot9 CNPJ: 0541353 1/000 1-20

l Nümêro de Ordem do LivrO' 21
I Período Selecionado: 01 do Janeiro e 2019 a 3t de Dezembto de 2019

ÉJêàlà= :"·':z;Ni:!:! '7 :'8': 'sadQ am
i- :1'

:·1 E.mtgia H$ (í),q0p RS ?QEi.Er2)

I-} Aúgu(Ms l RS Ç{}.QQ1 RS l 3F38£3,

(·1 Gcrc%$ ahmmtíms RS (9901 RS N42 &58291

(.§ Matetiâí é& ElS RS $S7 W4X)Gt

[··1 ComWsmew e íubúfi¢amg& RS (P.GQ) RS CM.63ã6€:

{-t Mawnap de FIS (ã®) RS n

(-l Toletõne RS (O.®} R$ {\tL4% 4'6)

l-) de maníMncã0 RS (DAG) RS (28,i% 3?1

l e transporte R$ (CLIX)) FIS

0 (·) NNdicamoms RS (0,00) RS (X2 380,93}

(-k Mai&al do uso no p&¢iente RS ¢Ç).00) RS (200 868,69)

ç.} Gases

. R$ (RÃQ) H$ (76 533,Q6jLimo Brúíô RS 4.m,g79,73 RS i.$48.&M,33

ç') Admániwa¢tvas FiS (543A19,22J RS (6(J8 57g,$¥g)

l-) VERBAS RE$C3$ÓRIAS .
NESS RS (3206.69') RS 1Q(KÍ)

{.i aux11 io chelqhe l RS 154.·34} rs fÇl [jç.j

,., í (st Z, 'NÈÈíS RS I:3,?r&24., FiS It)

I-i VALE ~SPORIE FIS n RS i3 ?$' Zfj',

I-} SALÁRIOS .RS 73z'usí

. t-l iNDEN1ZAÇÕE$TRA&ALHKSTAS PROUENOS FIS ROO} H$ 12.8 i(Xíà9,

Í-) VERBAS RESCIS¢)R1A$ FIS (O.ÇJQ) RS t' ..381

f-) ASSfSTÉNCíA MÉ[mA E

soceal rs (37o.zo) rs (4em}(-j VALE ALMENTAçÃO GERAL , RS (1ê.%0,88) RS W7,0S5,Bi)

{·1 AUXIUQ CRECHE RS (OM) AS

t-) ANUÊNIQ FIS RS (0,éiÕ}

í-} 13° SALARIO RS (2A.754,831 RS (Q,®J

{-l FÉRSAS ' RS (55,950,%} TiS (QM)

(-I SENTENCAS JUDICIAS
'FW3ALHÍSTAS RS (91113.Q5) RS ÉQ ÓÒ}

0 1-9 Apa rs Mi.5?8,83j ElS 10,00)

1·j NSS RS (79595.53) RS 1µ.419.4n

l .I FC'YS sás: (19,374.54? R$ nazs2,559

1·) PiS sá K)lha ElS (2A21,87) RS 11 .54¶ J?2)

,.. MUjGüÉiS de máqunas e: rs (56sm) h$ m-um

Este documento é patte 'ntegrante de escritu ' ção cuja autemicação se comprova pelo recbo cie número
BI db 12 81 6f AF 3fc6 9E.OO,4C.D5 27 9 6F,76.2E ff DE.OD-5, nos termos do Dkreto n" 9.555/2018

Este relãtóno foi gerado pelo Ststema PUbá' de EsMtutação Sped
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DEMONSTÇAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICK)

l Entidade, HJNDACAO DE PESQUISA E EXTENSAO NA AREA DA SAUDE - FABAMED

, Período da Escnturâção' OVO1/20i9 a 1/t2j2019 CNPJ 05 41 3.531!000í -20
: Numero de Ordem do Livro 21

' período Selecionado- O! de Janek de 2019 a 3! de Dezembro de 2019

Descnçào ota SMcmmí

E FXíipAMENTOS

( l TWofóne RS (0.0'0) RS (276 IE!

(-) ALUGUÉIS DE íMÒVEtS RS (7.396.38) FIS j35 W7 BC!

l-) ALUGUÉIS DE MÁQUNAS E
EmuÊpAMENTos RS t284,0?) RS (3.001 ,ú5)

!.1 tPTU RS (t3,830.€3j RS :'f1

l ) OU'! ROS iMPOSTOS E MXAS ' PIS [2.Q5i,7'€'! RS '¶1) á%

l-) MULTAS 3E MORA RS 10.00) RS (43,Y.t}

(.) TFF RS (3.045,261 HS (T 9?EL'WI

t ) 1HRF S' APLCACAO
HNANCEIRA RS (0.141 fiS lO.txji

0 ( ) VIAGENS TERRESTRES RS (O.®) RS (5333.00)

t-) HOSPEDAGEM /REFE1ÇÕES RS (13CJ.OO) RS (DAI)

Í-) CONDUÇÃO/TRANSPORTE RS (1M1.89) RS

l-) DEPRECIAçÕES E
AMORTIZAçÕES RS (5&664,40) RS (IB 462,¥)

(-) ENERGLA ELÉTRICA RS (2282,00) R$(t0 ¶35,69)

í-) jURDíCAS E CARTÕRLAIS m (3.442.f6Í RS {S 903 ¶3j

( ) MANUTENçÃO DE BENS i Fl$?(om) RS n a9,93]

(·1 DESPESAS LEGAJS E
jul»cjAlS RS (om) RS (1.351.75}

(-J MATERIAL DE uso E
CONSUMO " RS (0.00} FAS (677.63)

(-l TELEFONE RS (4.t34.®) PS {9 E563."â)

1·) COMBUSTÍVEL RS (ti t.49j RS (4 6Si3.2?i

l-) DESPESAS POSTAIS E l
TELEGRAFIçAS RS (376201 RS í"2;

í-) CONDOMNK) RS (5.750.$0) RS (I L782 971

(-j ASSOC1AÇÂO DE CLASSE RS @.%0,99) RS (2 235.35}

(-) LANCHES. REFEçÕES E
AGLIA WNERAL RS (4.106,05) RS (9.%.64j

(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO RS (4»7,m FiS (5.043.37}

f-) DESPESAS COM EVENTOS RS (350.00) RS (1.979.%í

(-l MATERIAL DE HK31ENE E
LIMPEZA RS (459,52) RS (4F4 BC)

0 ('l GESPESAS COM PROJETOS RS @."7%,80) RS (44 OS)
(-j SERVIÇOS PRESTADO$ POR

P,3 RS (26876.6i) rs (174 349.09i

f-) BRINDES RS j768,00) RS (&Ô7.52)

Ç.) COPIAS E AUTEN"MAÇÕE$ m (!.527,35) RS ís¶ 99)

Este documento e pane mtegrante de escntu ação cuja auténttcaçào se comprcwa pelo necibo de numero
e' DB,12 BI 6F AF 3F C6 9E DD 4C D5 27 gp 6F 76 2E FF DE 00-5 nos termos do Decreto n" 9 555QOi8

Este reíatório foi gerado pelo S{stema Púbhc de Esctituraçào Digitai - Sped

Versão 7 Q 6 do Vtsuaüzador Página 7 de 8
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L,, DEMONST AÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍC|O

m','.":'. . . 'zu: .' ..,. ,, ..__.i-::...i.-::.:.:::::-:.'.::::-'::::-l Etihdade FUNDACAO BM DE F'ESQULSA E EXTENSAO NA AREA DA SAUDE - FABAMED

: Péhodo da E$c1 ifuíaçào 0U0U20i9 a 1/12/20i9 c'Npjí 05 .113 531'(MjQí 2£'

Número de Ordem do Livro. 21

· Período Selecicmado 01 de jammjda 2019 a de Dezombm dê 2019
l

D~çãQ "'H '1?à ,':'..
b ; f SàKkAWai

p) UUTRAS FS FIS It H4AZ)

t-) SERVIçOS PRESTADOS POR
P F RS RS 13 72Q W)

(-l NTEFINET FIS (216,T5) R$(1

l-) CENS EJE PEQUENO VALOR RS (3285,18) FiS

l-) PROWMODE FERIAS RS (ãoo) RS

l-l NSS S/PROV15AQOE FEFNAS RS (0,00) FIS

(-} FGTS &áPRQVtSAO DE
FEFUAS RS ¢D.0Qi RS (I.G¶9.0G|

Ç ) PRCMSAQ 13 SN-ACUO AS (O %} FiS t3 553 '{},
E

k} INSS S,'PROViSAà 33

0 SALARK) {¢,ÚÓ} Fj$ j2.m'z.3ti)
fçits 5:'pfkjvbsao ia

Salariq as wmí fis (76424i

(.l PS SiPROVISAO UE FERiAS RS fCLOO) RS (i7't,%)

(-l PfS $iW4OVFSAO FIE t3 ,
SAtAMj RS ©.(IQ) RS (9'1,$5|

C-) QWmas AS (à4A56.04} RS (339-32¶ .84)

(-j jUROS E MULTAS
PARCE~ENTO RS (6:977,29) RS (7G.856.7t}·

É-J EESUONW UONCEDtWS RS (O.(X» RS (52.293 4!)

(·1 JUROS E MULL ms RS (14.22Q,Q3J RS (57

(·, JURQ$ Cont A GARANTiM RS µm,721 RS (2 307.'V3)

{ ) DÈSPESAS aANcAFNAs 'RS RS (149.570,31}

F} JUROS Si EMPRESIMO RS (0.0ü) RS (243.96)

A~m Fkmnçmras

.
FIS 2.448,31 R$

otmçh5 rs qcki rs 6'ã63

·Ràs0$ de A~=s RS 2m7.97 h$ CCX:

REmd.$'ApiGacm$
Omos RS Cl,34 O DD

Rocz@a de @Àca¢ao ma+ra í r$ am hs i;o

Resultado cipemcmai liqúho l RS 3.44¶ RS %1.0¶7 53

Arms 1H R$ 3 44 1 552,78 F1$6GLO¶UK)

LUCRO LK>UiDQ DO EXERClCío FIS 3 $4 1.552,N RS ÕIjS 01 7,83
i

D 'q

i
i

Este documento é parte tntegrante de eàcrrtur ção cuja autenticação ss comp'ova pèiQ íeabo de núrnero
8¶.DB 12.81 6F AF 3F C6.9E,DD 4C D5 27 9 .6F 76 2E..FF DE OD-5, nos termos do Decrêto n° g 555/2018

Este relatõno fot geracjo pelo Sistema Púbílcotde Es¢r|{uraçãee Dtgttãt - Sped

Versão 7 O 6 do wsuahzàcKM"
, pàgma 8 CIe t3
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! Entidade. FUNDACAO BM DE PESQUISA E EXTENSAO NA AREA DA SAUDE FABAMED

Período da Escrituração: 01/01/2019 a ütb2Qi9 CNPJ. 05.413.531/0001.20

Núme«i ac Ordem do Livro 21 }

Período Selectonad9 (}\ cie janeiro e 20'9 a :$f de Dezembro de 2019

m DeímiçàQ Nota smwi~ , Fírlak
ATIWJ R$ 862 wom RS 16 95AJ

ATWQ ORCULANTE RS ?mt412,51 RS ¶3 3 75 72âZ'A

Circulante R$ ZW.752.74 RS ¶3 375,72%,22

[jSPON|vE|, RS 480.tsom FãS 23ã639.79

CAIXA RS 61.165,33 HS cm

Caixa ' r$.61.1&,33 rs tujo

Cwxa FIS t.%0,(X) R$O,00

Fundo F«o . &edo RS &~ R$P,tX:

Fm - ewm riS 5l32sm rs om

0 Fwu3 Fixo - Upa 5&0 CMWno RS IA13,QO R$0,®

BA .as CONTA MOVH\AENTO - Sede RS 9.%6.% RS cl®

BANCOS CJON7A MQViMENTQ 0.9%,·28 R$ om

Mnco CC i3305-¶ - Sede RS RS CUD

CANCO CONTA MOV1MENTO.PNO,JETOS RS 1.$7$,e? RS [J.QD

RANCO CONTA MÔVNENTO
PROjETOS RS 575,87 RS Ü£U

Banca CC f9337Q · Mrra RS %7,53 RS q (X)

Barm Ha9esco CC 5 :'39Eí-t UPA S&q
RS 0.96 RS

Bamm CC 26615.9 16 Cwm

. . . R$.6iG$B R$à,O0APL 1CAçÕES F iNANCE IRAS - ADM . RS X.62?',07 RS f),(X1

APUCACOES FINANCEHAS ADM ' R$ RS (J.®

Sanco GHEOMEQ - CQma Capmt RS 19A6452 RS 0.00

Bmco BmesGQ CW mos-' WGacao R$'iã¶W,65 RS cm

APL1CACOES f fnANCEèRAS-pRDjETOS RS RS cm

APLCACOES FINANCERAS -
PROjETOS RS 368.'86,N H$O.00

eu~ credemei) - Mirá (CoMa
captalj RS 1 ,599.92 RS CL®

Bamm !ÍlaMsstm Cta 5 Y39â-' UPA Saij
1·1$ R$ O.GO

caíxa Fis a,ao rs 5() 2&' db0 SEUE '

RS om r$ 9 474 34

Caixa · sèc3c ' RS q,u) AS l 1òEi.t.3

F1%¢\ Sède RS om RS S 366,?'

Este documento e parte mtegrante de escntú ao cuja autenticação se comprova pelo mdbo de número
B1.DB 12 BI 6F af 3F C6 9E DD 4C D5 27 9 6F 76 2E FF DE.OD-5 noa termos do DeaMo n' g 555/2018

iEste reiatóno gerado peio SÉstema Pubh¶ de EschMação Dighal - Sped

áVer$ào 7 O 6 do V|$uahzadcy : Página 1 de 23'
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BALANÇO PATRIMONIAL
i
...'.'.'..'.'.'.'..-' '..=e..'.:=" " " _ :., EntAade FUNDACAO BM DE PESQUISA E EXTENSAO NA AREA DA SAUDE - FA8AMED l

i
i Período da Escrituração: 01/01/2019 a Ill 2/2019 CNPj: 05.413.53f/0001-20 i

Nú~o de Ordem do Livro 21

Período Selecionado" 01 de Janeiro 20t9 a 31 do Dezembmde2019

l
i...........................-_ '":':'" '.""' Nata Sãlido -"ti' $àá, Fkiàl'

13AÀRA l AS om RS 37 3?3 74

HMo Fixa · Bana FIS om f1$ 37.373 u

UPA SAD CÁÉTANO R$OAJQ RS 3 4i3 CO

Fm - upa rs l).® InS 3a u nu

BANCOS CONTA MQVMENTQ RS om RS Si .6fA.89

sede rs em h$9&89E3anm C«>P«MvO do B~È - CC f8320.2
·Séde RS &00 RS %,#

BARRA RS 0.00 FIS 61 04@,0'7

- CC 19337.2 Bwa ASEIA) R$61949,87
0 upa - sad caetano h$ 0.00 rs im

Mme: Stàdêsc» - CC 5?39M UPA R$0,00 RS L®

Z6" CENTRO DE SAUCE R60,00 R$5t8.23

cc 2Ém5-g - 16 ~0 rs om rs 518,23

APLIGACOES DE LíQUlfXZZ (MEDIATA ASCA) rs tai 710.72

SEDE RS om RS

H±"m GrMmed - Cmta capm · Sbq0 H$·Q,00 RS qg 4e"á 42
h

Cancã Ekaciesm - Gê múàs.t 'é3+ i r$ aoo rs í? 'it)2 4Eí

Banco CC 1a32ck2 i
$®e ! R$Q,(X) RS 353.%

E3ARHA FÍ$0,(X) RS 1.#9.92

Banco amém . Biam R$0.00 ElS t 599R2

UPA - SAD GAETANO R$Õ.CK) RS ?2 7QQ(N

Ekanoo CJC 5=-1 UPA R$Q,00 FS S2.=D2

CREDTF(JS . RS 9.WL7&9.46

CLENTE'S A HECEBER RS RS M24-427,31

PROjEU) NESS RS RSV.®

Rmdacm ,kise sHem m 36ô.ck) rs ONU

Cbmes G*d RS 42s.m,w rs am

0 CONTRATOS PRÓjE ro DIVERSOS

l
RS 124.%4.10 RS (LCKj

â$sqc|&= das pbneiras Secias . RS iX 934 fi(9 FIS 0.%
í

FJONTHATOS FIUAL CARRA ' FÍ$ f PSKLBT5.45 r RS ã(xi

hAumupa E3am i AS RS D 0¢

Este docúmento é pane integrante de escntáção c'uja autenticaçãa se comprova pelo reabo de número

81 DB 12,81.6F AF 3F,C6 9E DD 4C 05 27 1 6F 76 2E FF DE 00-5, no8 termos do Dêcrêlo n" 9 555/2018

Este retatóno fol geràdo pelo Sistema Pübiio¶dê Escritwação Wita| - Sped

V'er$ào 7 0.6 do \hsuâhZador Págm 2 cn 23
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Entidade FUNDACAQ M DE PESQUISA E EXTENSAO NA AREA DA SAÚDE - FABAMED

Período da EseMuração' 01101/2019 a W12/2019 CNPj: O5.413.53¶/0D01-2U

l Número de Ot'dem do Liwà' 21

, Período Seleáonadcí Q1 do Jãneiro e 2019 a 31 dê Dezembro de 20i9
l

,=:,-'- " ' '.' ;g'- -':' . .I KKM 'à~ENNMN,

:S

CONTRATO FEMATFUA HGRS 'Kj6,9'$7.72 RS O OU

FuMo Estaam de SAuC BQ Estat$o da
AS RS ü.%

CONTRATO PROJETO UPA SMj l
CAETANO i RS M.394 80 FAE {j,Ç)0

F miáo Eshaduat ¢gy Saw % Eswjo da
0àN# , % 54 3¥ 80 A$ .I W;'.

CDNTRA"O ü3 CENTRO DE SAUDE ' HS 2 202.591M RS 1).!][)

Funda Mumpw de Same Rs 2.2w.sgr m rs elqq

sede Eíscm rs .n
cmm f1$o,qq rs @335y33

T" RSI),® RS 3 @2.E6$,H

"rmttaUas cQçm Nxjeir Publico Mumcápâl -
&a«a R$Q,00 H$3 4CU¥$5.¥

UPA

. RS 0,00 AS m Q 19Cantratmí cnm FbcM PuMco E~ual ·
UPA RS 0,0¢) RS 9K).588.I9

ztr CEtVTRQ DE SAUDE R$Õ.0Q RS ?,833. 1(16,M

comam oMn PutM» NkànWpd -
C%tntra , R$OA0 RS 2.833.Tçl6,µ

pÊljiATRLA R$O,00 RS 794 719,21

mm Poder Esw¢bài - l
mom 794,74921

AOsAN7AMENTQ A TERCEIROS RS 228 ©B,28i RS 759 úi'5AN
$

ADU\NTAMENTt) A FORNECE IJORES ' H$ RS am

AGAR Mechem , RS 1.735,73 RS O.CK)

RS RS (LOQ

mwmmom a f·'«nec%wes - Bana i RS 130»7,u h$ ç,aj

AMANTAMENTOS E ANTECIPAçÕES
SALARWS RS &*Ô,22 RS 0.00

Marmm~ dê sauim RS l402.29 rs aoo

Adiamamen!g de RosMsm R$6.g77m RS QDO

SEDE RB 0,00 FiS 4$4

4& $CQEC RS QNQ RS 454 (»4 fiZ
0 BARRA RS om

RS 30$.0&1.64
Aam$memo a Fomeçeck~ · EW'a RS O,® RS 30t$,060.64

GRECMTOS RECUPERAVE'1$ FS 4Á»te RS om

CREDiTOS A COMPENSAR RS €904.® RS om

Este documsnto ê parte intègrante de e5cnmçào tzuja autemmçào se comprova pelo mcibo 'Gê número

BLOB 12 y 6F AF 3F C6.9E DU 4C D5 27 99.6F.?6 2E F'F DE.OD-5, nos termcs do Dsrxeto n" 555/20i8

Este relatório ÍÔk gemdo pelo SÈstema Púbhco kie Escrituração DigM!- Sped

Versão 7 O 6 Visuakador i página 3 de 23
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BALANÇO PATRIMONIAL

: EMdâde' FUNDACAO BM DE PESQUISA E EXTENSAQ NA AREA DA SAUDE"- FABAM'ED

, Petiodo da Escrituração 01.'01,'20i9 a ¶,12"2Q 19 Cnpj: ü5
Numero de Ordem do Livro 21

Penodo Selecionado' 01 de Janoiro je 2çlí9 a 31 de DezemMo do 2019

'.' :'".' :,:",_. NM,·,',,',"it '!',!"l "~Hmm I iài"

INSS a Compewsar RS 433,44 R$0,00

1hf'i¥ a Hempetaí RS 3 57UM RS om

AÍj|ANTAMENTO A EMPRE.GAíjOS j: RSQ,1X) RS 45.-06q27
I

SEDE ' R$Q,00 RS 4Õ,44@,Èi8

Míamamemo de Salmo Sede RS 0,00 RS 3A'l8,9!

Atkantammm Fm-ias S+ RSQ.QQ R$ t6.89ü ?0

Adianwmnto (juhacao Gerd S€kíc RS (LOO FiS 2C, Wt8?

Upá RS0.00 RS GÊ 6?4,89
l

Ac&ammemo uuitaçàm úeral UPA l R$CLÕ0 FiS 41 H 4 $9

l h, MFG8TOS E CDNFHtBUICOES A ' R$0,OD RS 44à '42,62"' RECUPERAR

UPA FIS (LOO RS 28 m m

IRRF a Mcuperar - Upa RS áCiO Fi$2tj :'ii,8¶
'! 16' CENTRO DE SAUDÊ RS om RS 4¶4-430,81

kNSS a Recuperar - ts" Cemm AS q.qq FIS 123 64&9i

iRRF Rocuperar 18' cenm RS q,od rs 253.041

PCCPCC, a Hecupetar W' comm ASO,® RS 36-5%,57

1$5 a Recupemu - 16' Centre RS om RS 895,53

estoque rs 1 m:ujs,z5 rsESTOQUE FIS 173.30525 RS ¶*.768,15

ESTOQUE RS 173.30525 FS0,00

MEdEmeMo6 í RS 1?3.3052$ EUâCXlt

BARRA l R$Q.00 RS âO.30&83

h¶eamrmrvte ' Egm3 l RS om "4$ ?à35h

Malena: Úe Usu Elam : RS om rs 16.951 l 9

UPA ) RS om RS

dei E UPA ! A$Q,(X) RS 3.882.12

16 CENTRO DE SAUDE í RS D,® RS i52.645,50

Nwmmemas - 16"" Cemu l RS 0.00 RS 152,HS.H
0 Bens micados a v0em : RS 1 75o.®qro as 1 no.ocne

BENS LJESTNADOS A VENDA i RS 1.7$G..OOOAj RS 1 75O.(XXLOC)

Imovas munmo's a venda RS 1.7SQ.00O,QO RS L75O.õOU,O0

i
l

Este documento é pane imegrame de escntumção cuja autenticação se comçmva pelo nembo de mimem
81 DEI 12 81,13F AF 3F C6.9E DD 4C D5 27 9f 6F 76 2E FF.DE.OD-5 nos termos do Decreto n' 9.555/2018

Este relatóno to$ gemeio peio Sistema Púbiicojde Escrtturaçào DigRaj - Sped

Versão 7 O 6 do \hsualizadoí pagina 4 dê .23'
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""Entidade" FUNDACAO DE PESQUISA E EXTENSAO NA AREA DA SAUDE -FABAMED

, Período da Escrituração. 01/01/2019 a 1/12/20i9 CNPj: 05AI3.531/(XX)1-20 i
Número de Ordem do Livro 21 l

Penodo Selecionado çif de janeito 20!9 a 31 de Dezembro de 2019

Descriçbo NOa Saldo lnkàed Saldo Fmaí
OESPESAS DO EXERCIAOS SEGUINTEI RS CLOD RS T 5¶ B 525,82

DESPESAS DO EXERCiClO SEGUNTE R$0.(X) RS ¶.51&5Z5.82

SEDE R$0,00 R$ t 518 525A2

jurus a APcopcW WParcewmntos RS ORO RS 6?$.565.M
PTevOmmafkjs · Seúe

jum â AptcjprW ls/Pam«am01m5 Fl$0,00 FIS 605.38&8i
Tributos Fockmiús - Sude

juros sAÁ~&memg$ rm Trummb R$Q.00 FIS 50.0$&?4
Secie

jurm &,'Aom~ Emas - Sede R$6.00 RS 186.520,53

DESPESAS DO EXEFICICIO SEGUINTE RS 147,65&77 R$O,00

0 DESPESAS DO EXERCfClO SEGUINTE RS t§7 £159.77 RS om
jUROS A APF1C)PHLAR RS 14T*9,77 RS om

jUAOS, A APROPRIAR i F1$ W74,77 R$Q,1XJ

jutos scOní parwWnenlíw mmbuiancs l RS 147 659,77 AS om

AINO NÃO CIRCULANTE RS ài$4-K7.49 R$ 3 744,@

REAUZAVE t. A LONGO f'RALO l RS 581 932."Kl RS 3 ú55.496.54

DEPO$(TOS jUDiCWS l R$48.)3 FIS OAjÇi

Bz-OQUEKj JUDLCIAL ! RS 48,13 RS CLOD

Báocwmü R$48 13 RS QC©

DESPESAS DE EXERCKAOS SEGUINTES RS 5018µ57 RS (J,(X)

JUROS A APROPRIAR RS 581 £84,57 RS CLOé

JUROS A APROPRIAR RS 581-8µ,57 Ft$0,CX)

jurm sotm pewoMmemos tnbúw« tu m 884.57 RS O

REALiZAVEL A LONGO PRAZO ! R$O,0Q RS 3 0'55.49&U

DESPESAS DO EXEFICK3O 6EGUINTE l R$0,00 RS 3 055.496,54

SEDE RS cm RS 3.0i55 4%,54

JkàiC'b d s, »ag%amentos RS O,® INO 50'9,95
p!emermam8 · Seae

jur(js a Aptopnar s,'"awwamenm RS o.® rs ; W9.374,67
TnbíMS $ec$e

jUtOs 3fpatçE!Lamem% não TnbuWnos RS Q,00 AS 90.6¶ t :92

O Sue
Gastos Proc%sUàà8 a ~op1w Sme , RS 0.00 RS 245.000®

G

tMOBü.iZADO ' RS 68541,34 RS 0,00

MÓVEIS E WENSIIjOS RS 5.010,68 RS om

Este documento é parte integrante de escntu!Pção cuja autenttcãção se comprova pelo nêàtjo de numero
81 DEI 12 81 6F AF 3F C6 BE DD 4C D5 27 9P 6F 76 2E FF DE 00-5 'kiss termos do Decreto n" g 555/2018

Este relàtono foi gerado pelo Sistema pubticjdê Escrdut"ação Dgftaí - Sped

Versão 7 Q 6 do Vmahzador Pâgma 5 de 23
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Entidade: fundacao m ije PESQU|SA e EXTENSAO NA AREA DA SAUOE - FABAMED '
Período da Escrituração 0110112019 a 1/ú!i201 9 CNPj: 05.413.531/0001-20 i
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado. 01 de Janeiro e 2019 a 31 da Dezembro de 2019

l
I

Desaiçào l Nota Sddo tnickú SUjo Final
MOVEIS F u í"ENS!1 tos RS 5 01(1.613 A$ t:m

cnovms e ut,msms i RS 5MQ,68 RS Q.'KI

l\Kwuis Ei U!enMíos l RS 5.01&68 A$ O,çsj
.

MÁQUINAS, EQUíPABAENTOS E
FERRAMENTAS RS 90.761 ,Üf RS QXXJ

MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E
ferramentas fis % mm rs 0,(x)

MAQUINAS. EQUIPAMENTOS E
FE:AAMENTAS RS 90.761,81 R$O,U0

Mssquínas Eqµípammos RS 16,546,84 h$ om

CQmlpumdoFes e Per&ricos RS so.mm RS om

Simomas de tnfwmaEW RS 23.591M RS ORO
l © instalações rs m,mm r$u,00

INSTALACOES RS 1i1.78tS3 R$'0AQ
! INSTALACOES RS IIT,781,E3 R$OA0
h

Instàlacoe« RS S 309,84 RS 0.0a

EAM1¶raã :eiekmo , RS ¶9 914,çO as CLOD

Cmtrat At RS 24 7èt6,CO 7'1$ O-CO

BenlMMa de RS 61./91 .'TB RS CEOU

' 1?,§OB;L|ZA£Kj F'ROJE7O INESS RS LBSQ.C RS CL®

MÁQUINAS E EQU(PAMENTOS RS 1.850,0¢ RS OSlO

EQUIPAMENTOS MEDICOS RS 1.850.00 RS 0.00

Maquinas Equpammte Müdkxis RS 1.8$0,00 R$O.0Q

íMOBHjZADO FILIAL BARRA RS 7'6Aj754 Fl$O,00

MOVEtS E UTENShüOS RS 7,428,% R$O.0ú

MOVEiS E WENSIUOS RS 7.428,(jç} R$0,W

MObtlàno RS 7.428,00 rs em

MAQUINAS E EQU1PAMENTO$ RS 69,3?9,54 R$0,00

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FIS W3'79,U Fl$0,âj

CarnnM dê Emmencja AS ?.900.00 RS om

0 AtjànMhc RS 6 RS G W

Camjoversçí¥ l RS ?3.Ei'OOM RS ü,00

Momlor Mtütiparamemm RS 14 .0013,00 RS JJAQ

lmpr6mora RS W5.55 RS om

Este documento é parte integrante de esctitu ção cuja autenticação se comorava pelo recibo de número
BI DB 12 81 6F AF 3F C6 9E DD 4C.D5 27.9 .6F.76 2E FF.DE.OD-5, nos termos do Decrmo n° g 555/20i8

Este teíatono foi geraáo pelo Sk$tema Público de Escrituração Digital - Sped

versão 7 Q 6 do Wsuàltzador i Página 6
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! Entidade: FUNDAMO DE PESQUISAE EXTENSAO NA AREA DA SAUDE . FABAMED

' Período da Escrituração. 01/01/2019 a 1112/2019 CNP.F 05.413 531'000i-20

, Número de Ordem do Livro: 21 I
l Período Selecionado" 01 de janem 2019 a 31 ac Dezembro de 2019

:":|::~S€üi Nota sakjo'm#¥iii'"":" "' -:?g"!iàgg~ ,
Robgio €kli pomo FIS 2.OCXLOO RS DEX)

A$ptradacyr Chutgôcx> Evolwpm FiS 2.628,99 RS ü,tx)

AMUisack"s DH3 R$ 27 455,QÕ R$0.%

iMOB|LjZADO F'LÍÂL SANTQ ANIARO RS 35.740,10 R$ (LOO

MAQUiNAS E EQUIPAMENTO$ AS 35 748,tô

MAQUNA5 E EQUtMMENTOS RS 35 R$: O CIC

Aqpwelho cIe Em{ocdmmama RS 6.:50,00 RS o (x)

Ar C·úndímna% RS 4.279,00 HS (LOO

D«hbrdador RS 8.500,00 RS Q (X)

Carrinho <$e E~genaa r$ 5.g«),oo RS (j do

Proce&$adora Automatm RS &5QKLOO RS 0,00

|rnµessom h/kàMUnçKma| RS m.io RS 0,00

Extmores RS 1.460.00 RS 1j,(Xj

t..) (-) DEPREDAÇÕES, AMORI E RS {253.418.42J RS om
EXAUS ACUMUL

(-Í OEPRECLACAO. AMORT E EXAUST í AS (253.41&42j RS OÁX)
ACUM i

("l (·) DEPFIECIACOES, AMQFQT E l
EXAUS7 ACUM FIS (253.4?8,42) RS (J CK)

i') l"' [jRpm'iaç"oe5 m Muvçls e U!erísihus RS MATJ2OJ RS ().3u

(-j I-) Depreçj?=s da Máaumas Eqiup RS (42.240,38) R$ o OU
Fer

(·7 (-l mmMoes H$ [3.804.86} FiS 0,(xj

(-í (-l Comp4:tKXNre5 e pcMencas i RS (59.903,92} Ft$ o.aj

í(·) (·) Cemraí 1Hokjne ) RS ç272i5j%9) RS q do

(·} (·) 8scomas cIei 1MormaMa i RS (20289.62) FáS O.®

(·) 1·) cemm Ar Concmonado RS (29306mi Fi$0.CX)

ç-} (-) BenfeRma am Bem Terceko FIS (52.1H,29) R$Q,00

INTANGIVEL. RS 214.293,45 RS Õ OQ

MARCAS E PA±NTES RS 214.290.45 FIS O (X)

MAflçAS E PATENTES RS 214=,45 R$ O (X)
0 MARCAS E PATENTES FS 214:293,45 RS Cl 00

Marca FABAMED - Em aManmo ) RS 214.293.45 rs 0.00

iMOEMjZADO R$'0.00 AS 56 Ci6Q3E">

·mob1!jzado rs íjm rs 56 060 36

-'"'-""---T-—-—--"' """------ '-
Este documento é parte integrante de escntur' ção cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
81 DB 12 81 6F Af 3F C6.9E.DD.4C.D5.2?.9 5f 76 2e ff DE 00-5, nos termos ao Deueto n" g 555Q018

Este relatório foi gêrado pelo Sistema Público de Eso"iturâção Digttai - Sped

Versão 7 O 6 do Vtsuakzador Página 7 de 23
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' Enttdade FUNDAMO Aj3M DE PESQUISA E EXTENSAO NA AREA DA SAUIJE é FABAMED

Periodo da Escrituráçâo: 0'/01/20F9 a 1/1?J21019 CNPJ: 05.413.531/0001-20

i Numero de Ordem do Lwro' 21
Perbdo Selecionado: 01 de Janeiro e 2019 a 31 d9 Dezembro de 2019

l

cmmção Nm Saldo 1mcij|"' |:;« :áèN¢iç~
valore s atuauzaoos mim ps à)7

SEDE l RS om RS ¶23 359 26
i

mmÁasxm RS om RS sm«

Moveis b LhênSM$ - Swàs ASO,® r$ s cnae

ie EqulpamW¢$ scae i RS (LOO RS E2 15.74

C omjjütMM es ¶1 i RS q.qo r$ su mm

EIAF1RA ! A$ 0,00 RS 84.%)7 E,A
k

Mcnbfs e Liam l RS 0,00 RS 7 428 íKl

Maqunas EmuÈpaman1ns Ekm RS RS 2 CXX).®

EuuÈpamE!mç¥s Medmos Baúa 1% Ü,QÇj rs m.ttjgg

CcmµtadçNe5 e) Per8erms Barra AS 0,00 RS W,55

(-j DEPFIEC1ACAO ACUMULADA RS om FIS (151.508.44)

'bede mom ' h$ jm.mja

(-t Depreoacãc Ammulada InsWames ·.
Flsom rs (4.ç7q,u)

è') Acumuiaw Mcam5
Utensihcm 8«ie R$Q.00 RS (5.01(j.a3

é-) =umu|m Wsqwias e
R$QA0 RS (44 28O-T(J)

I-) Dep'mwm Açumuí^
CmmpuW$Ores PMfericm . SMe RS 0,ckj RS ç50.&23,00)

BARRA FIS O.OQ RS (47,5»,%

1·1 L)épr«Acau Açumjiada Mü\,/ües e
Uletwhas - Mm ' FIS CLOD RS ¢7.428.(x3j

(l Repmuacao MurnuiaX Mâqtmas c'
Equpamemcs · Hm j Fl$nA) R$(iM&%1

I-} Ék'prec'aaô Aajmu|aç$aÈ E(W|pamemgs
'\4®íeas cam RS Q,(J0 RS ê$&OQ9.N

Ê·i etmcàQ

Compwia&es e ENna FiS Q.QQ RS 4%5.5&

NW\NGíVEi. RSQ.QO RS 453 i87.50

INTANGiVEL FS 0.00 'RS 463.187,50

VALORES ATUAUZADOS FS om HS 23,59197

SEDE RS 0,00 RS
0 $ottwms · Sede

RS CLOD RS 23.5M3'7

l-) NVlOfUiZAGAO ACUMWADA RS ON RS (23.597.97í

SEEE RS om RS (23-59¶ 9'/|

(B Ãmcmz&cm Acumúíada Sohwam . RS om rs (2'3.597.971

Este documento é parte mtegrante de escriftir çào asp autenticação se compwwa pdo recibo de númro
8I.DB 12 81 6' af. 3F C6 BE DD.4C D5 27.9êj 6f '76 2E.FF' DE UD-5 nos termos cio Decu'eto n" g 555,20113

Este relatór|o Idi gerado pelo Sistema Pubhço de Escnturaçã8 Digiw - Spcb

versãç 7 (J.6 ao vSuahzador i Página de 23
l
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' Entidade: FUNDACAO M DE PESQUISA E EXTEN!ÍAQ NA AREA DA SAUDE - FABAMED

: Período da Escmtucaçãc: 01/01/2019 a 1/12/20¶9 CNPj: 05.413.53110001-20

Numero de ordem do Livro 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro 2019 a 31 de Dezembro de 2019 l
i
i

_ ' , ;":'; i7:i,;:l _5 ' . ""'.: ;' ·M,1 ·"·S' " ·"""""" ' "' ', <E" ' ".""" " ' ' .'". -&" ·· · "z"m"' k'", í .L.. . , , ' . ' - ..,... , , .

" '"f:':! ft l S'.::?: mm ::
Sede.

¢NTANGIVE1 EM ANDAMENTO RS om AS 463.187,50
,

SEDE RS ono RS 463 187,50

Marcas e patenNàs om Andamento sedo R$O,ljCí RS 463 187.50

PASSNO FIS 8.882 T80,0dj R$ 16,950 467,62

"" PASSNQ CJRCULANTE Fl$5.440.236.72 HS 1C.773,74Ô,F1
"ioBRIGAçôEs3 a pagar l r$ Z.Oi57 ¶64,1 7 rs 10.773.740.11

EMPFíESTIMOS E FINANCKANENTOS l RS 37 630,83 FiS CRc)

E MPRESTIMOS RS 37 €30.83 RS 0.00
CJ EFAPREST1MO$

4t

' RS 37.&3(LE!3 RS cm

, EMPRESTiMO Ab. . RS 37 630,83 R$ g no
: 8'ORNCEDQRE$ DE BENS E SERVIçOS RS 220.142,M RS 0.00

FOFINECEEIORES NACIONNS RS 181.1RO95 Fí$ om

FORNECEDORES NACIONAIS RS 181,020,95 R$0,00
l

FORNECEDOR GERAL FYI 181.020,95 A$o.tx)

FORNECEOOFIES BARRA RS XL121,11 RS 0,00

FORNECEDORES BARRA R$39.¶2l,t"i R$0M

JUDAS 1ADEU RS 3.206.11 R$CLO0

LjDER FARDAMENTOS RS 64(LOCl H$0.(X)

CONTASS CX)NTA81LttjAtjE FIS 95,00 R$0,00

RA SQLUCOES TECNICAS R$ 4A360,GQ RS 0,(X)

AOMARIO SANTOS ! RS 6 5tí6 74 H$ 0,tXi

r
GRH SERVIGOS EIREU RS 7 50Q(X) FIS 0,0ç·

MEDTEST DISGNOS RCA AS i,m,so R$ ácio

RENU-DO DE SOUZA RS 2 431,(55 RS ORO

VAi UJVINO E3ALBINO RS 313,90 RS 0,00

COELEJA RS 4.21&58 R$(J,®

MERCADINHO CARIJO RS 433-50 HS0,0C
0 FORNECEDORES WVERSOS ·&ARRA RS 6 972,13 R$0,00

OBRK3AçÔES TRIBUTÁRWS - GERAL RS 34 lCk3,17 FIS 0,00

1NBUTOS FEDERAIS A REÇQLHEÀ .
GERAL RS 456,68 H$CL00

Este docume|m é parte integrante de esMtu ção cuja autenticação se comprova peio recibo de número
81.08 ¶2 81 6F AF.3F.C6.9E.DD 4C-D5 27 9 6F 76.2E FF DE 00-5, nos termos do Decreto n" 9 555/2018

Este 'e?aíório foi gerado pelo Sistemá públicoj dc Escritwarão Lhgitat - Sped

versão 7 ü 6 do visualizador ) Pagina g de 23
l
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BALANÇO PATRIMONIAL

mEntidade: FUNDAMO M DE PESQUISA e EXTENSAO na area da SAUDE - FABAMED
F,

R

Período da Escrituraçãcj: 01/01,2019 a /12/2019 CNPJ" 05AKL531,'0001-20

Numero de Ordem do Livro 21

, Penado Setecionado Of âe janewo de 20i9 a 31 de Dezemtm de 20 19 F'" , ,

Descrição Nota Sai® Saldo Finai
TR1BUTCJ$ FEDERAIS A RECOLHER .

GERAL e RS ráS 0.00E

raf a recolher rs 7im,17 rs q,(x)P$StCOFINS1.'C$LL 5052 RS 21 484,51 RS QAJ0

TRIBUTOS MUNICIPA,1S A RÈÉDLHER .
âERAL i RS 5,619.49 RS CUjO

TRIBUTOS MUNiCtP4S A RECOLHER RS 5,619.49 RS 0.00

í$5 A RECOLHER RS 5.659,49 FIS DOO

OBRIGAçÔES T'RNMLHISTAS E
PREWDENCARLAS +GERAL RS 1-7652é5.?t RS QM

OBRIGAÇÕES TRAMLHLSTAS - GERAL RS 50.775= R$O,CX1

O8RIGACOES TRABALHtSTAS - GERAL AS 50.775,59 RS omC SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR

RS :LO2R,87 RS D
APA A PAGAR RS 38.'145,72 RS O ÇjIQ

?ROVtSÔE$ S' FOLHA -GERAL RS 862.&50,84 RS ono

PRüVzSOES &%'01jma GERAL RS 862 U50,84 R$0,®

PAOVISAD DE FERIAS RS A46,57 RSO.fXi

PRQWSÀO IJE 13° SALÁMJ RS 31.$73,35 AS 0.(X)

tN$S H PROVISÃO RS $94 R$ãi0O

FGTS S? PROViSÃO RS 61 R$0,(X)

PiS Si PRQVSSÀO RS 7.747,50 RS 0.00

ENCARGOS SOCtAjS SS FQLHA -GERAL AS m.487,99 RS 0.00

ENCARGOS SOMAIS S/FOULA - GERAL RS 682.487A9 RS 0,00

CONTRiBUIçÃO SíNDICAL A
RECOLHER R$2-536,31 RS om

FGTS A RECQLHEA FIS 399.682 59 R$O,00

P'S S' FÔLHA A RECOLHER RS 18.443,8¶ RS CLOé

IRRF S' FOLHA A RECOLHER RS 201 471 .51 RS 0,00

INSS A RECOLHER |1 RS 57 5QS.(X) R$Q,Q1J

Iss; Au I ÔNQM(J A RECOLHER í RS 2 8%,7 T AS O QC

CC¥"F1GÉNCGS FiS ?69,WQ,69 R$ t)®

0 CONTINGENCIAS AS rrq.çg FI$OÂX1

CON1IGENCIA$ - JAILSON ALVES
PFKjC o(m2098m13505(x23 RS 3-m,txj R$Q,00

GONTK3ENCULS · ANDREA JONES -
PFlOC (XXXj7@520i1H5Q018 RS 19m,85 RS 0jlX)

7"%%Estb documento é pane integrante de csMtu ção cuja autent'tcação se comprova peio recibo de núnnem
81 DB 12.81 t3F.AF 3F.C6 9E DD 4C.D5.27.9 .6F 76 2E FF,DE OD-5. rios termos do Decreto n' 9,555/2Qi8

Ute relatòno foi gemdo pelo 8stema Púbiijde Escrituração Digita ·- Sped

Versão 7.0 6 do Visuahzadot Página tO de 23
l
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i BALANÇO PATRIMONIAL

. J ....:..:=.:: ==.,,,. . m=.:':.'.'=...: ,. ,.,. "_'".=====" """---—_'_ " —"-" '-"'
l Entidade' FUNDACAO A KA DE PESQUiSA E EXTENSAO NA AREA DA SAUDE - FABAMED
: periodo da Escrituração, 01/01/2Q19 a 3 ·'i2i20F9 CNPJ. Q5.413.531.QQ01-2Q

i Número de Ordem do Livro: 21

l Período Selecionado 0'1 de janewo 2019 a 3¶ de Dezembro de 2019

D " "oemçào"" "" " i Nota Seúdo tNcíal Sãk9o Find " 0

CONTtGENCíAS - AURORA DAS NÊVÈ$ i
- f'roc (momg26m¶ 15%qoo6 , h$ i46 037.84 H$ (Xi

fORnECE.CQRES l RS C DO RS ,?26.529.Qi
I

FORNEGEOCjRES ' RS l) DO FS 206 629.81

SEDE i RS Q 00 RS 127 883£1

Fomg©edor08 SMe RSI).® RS 127

BARRA Fl$O.00 RS 36 727 60

Fcmecedmm B&·t& mom rs 36 727.60

W CENTRO IJE SAUDÊ R$0,00 RS 42.0¶8,T'

Fomecedones ¶6" Centro RS 1).00 RS 42 018,40

OBRK3ACOES TRA8ALHiSTAS R$O,00 RS à397 %4 CA

SALARK)S E ORDENADOS A PAGAR RS om RSSQS 773 34

SEDE R$Q,O0 R$i8.088,57

SsWítjs a pag* Sede RS 0.00 RS ;g 088 5?

AhABULAj'ORíO r$ o.ori rs 672

Smanos ii Pagai · Ambuiaúm1o ' RS O Dci FiS 672 ik)

BARRA RS 0.00 RS 18.704,5?

a paga¥ · Barra RS CLIX) RS 18 '/O4.52

b UPA FIS OAXJ RS '09 2911 m 0

Saium ã Pagajr - UPA FIS om RS '0'9 290 79

1($' CENTRO DE SAUCE RS om RS 49.6W 40

a Paf»r i6" Cenho RS CLOD RS 49397.46

pemao Ahmentma - 15 Cerm RS 0.00 R$ 2¶8.94

PED?ATRíA Fl$o,00 RS 3i2 401.Qi6

Mancus a peciíam RS ON RS 3i2 40?,06

ENCARGOS DA FOLHA A RECOLHER RS 0.0Q RS 2,BâC 130,70

SEDE RS O DO RS 4.739 23

NSS '-dka, a Re(xmer 5®0 CLIX) RSi3i 48922

i l.í" Sá a 'íecmheí · $«$e l BS O IK) RS 929

í 'c,.N a :3eàe RS G,O0 RS 2(1 3?0. n'

amC'UlA'OfUO R$O.00 RS 745? ¶9

INSS Ecma Recdhet · Ambulatcm l RS (LOO RS 4

Este documento é pMe integrante de ' ção cuja aütemeação se ccjtnprova pelo recibo de número
81 DB.12 81 6F AF 3F.C6 9E.DD 4ç 05.27 6F '6 2E FF DE 00-5 nos termos do DèctMCi n" 9 55512018

Este teíatòno foi gerado pelo Sistema Público de Escntcímção Digta! Sped

Versão 7 O 6 do VísuMmdor i Págma 11 de 23
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r""' ' " ""! BALANçO PATRIMONIAL
'—'·. .L. ..... "' '.Z:.'.=.'.Z:.'-'.:.'.> ..'.' " ' "

i Enbdade: FUNDACAO A M DE PESQUISA E EXTENSAO NA AREA da SAUDE - FABAMED

! Período da Escrituração' 01,'01,'2019 a 3 /12/2019 CNPj: O5.413.53li(iQ01-20

[_Númefo de Ordem do Livro: 21

FWíodo 'Selecionado: 01 de janeiro 2019 a 31 de Dezembro de 2019

sáíãòtniòij', :
FGTS a RecQ4hef Amwtmm rs om Fis 2 .12qb?

PIS Foúia & Recdher ArriW,àkt«m RS C' m r$ 31 3.34

BAREIA R$(kW RS 5El7 Sá07 .2€

NBS Folhá HemMt . Bam RS om RS 365M.E.(X)

FGTS a Flealher . Bana i RS 0,0U R$i862tZ,2S

PIS Fâlhâ a Mmher - Bana RS omo r$ 2$.3SQ,íX3

UPA i R$'0,tX) R$ jjG

INSS a Recolher . UPA RS om RS 2'5 970.1 7

FGTS a UPA RS om FiS 82.307 4Q

0 PiS Fqnn a AeWhex UPA ASO,® RS tí 633.07

16"' CENTRO BE SAUDE R$Q,QQ RS

lINSS Foha a Recdh« - 18' Cenko i

.
R$0AX) RS 251

FGTS a Recdhee . i6" Centm RS um Fis 39898,%

P$5 Fdha a Reamer . 16" Centro RS G,0U RS 7.394 57

PED1ATRIA RS 0,00 FIS 56

INSS PUta ,3 N$diatvla RS OAJ liS 562 .p29.$f6

FGTS Aecome[ Pe®atM RS om 85M99

fcím a Flétomer - Paclíiiitna
. RS Cl.® RS à5,m,s'/tMPQSTLP5 E CXjNTRíBUiCDES A

RECOLHER ' RS 0,00 ElS 2 we. /à&"3
IMPOSTOS E GQNTRIBUICOES A

REÇOLHER FÍ$G.0Q. AS 2.?$2 7TN,73

SEDE "RS 0,KXJ RS

RAF Pj a Scbc R$o.00. RS 7©Á?'

IRRF PF - Q58B . a RecoMt - Sodê mom fs

IRRF Foha C56i .a ROCxMNr. Sede RS om RS 21375U429

¢SS RêúdO PJ a Recoiheu S€%è R$'Q,QÒ RS 127i4,H

ISS Miaa PF a FlectMer · Swe FIS Q,OQ RS 2.W,77

PCC Aèhdo - 5952 a Recxdher . Sêde

, RS om RS 2&7®.ü7
0 INSS FlelW PJ a SMe ' RS 0.00 RS 3'97.%

BARRA FISA) ClO RS 70.89' &3

p.| - ê ?ígh - a Reco¢her - Ektrea R$O.(J0 RS g 2 t:S,W

IRRF t'aIha . 05&1 à i3àrrâ RS em R$11Ç75 3?

"" "r_E ste çÊoajmento é parte imegraníe de escritu ao cuja autenhcação se compTova pelo ceibo de número
81 DB,12 81 6F AF 3F C6 9E.DD 4C.D5 27 6F 76 2E FF DE.OD-5, nos termos do Decxeto n' 9 555/2018.

Este relâtòrio foi geradq peto Sistema PúljlicQ ¢8 Escmturação D|git?| -- Specs

Versão 7 0.6 do Vtsuahzador página 12 de 23
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)BALANÇO PATRIMONIAL l
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Entidade: fundacac) Aj3M de pesquisa e e XTENSA(j na AREA da saude . fabame'ij

Período da Escrituração, 01,"OL'2U19 a T, 12,20i9 CNP.1 05 413 531,'{XX)1-2C)

Número de Ordem do Livro. 25

Período Selecionado: 01 de janeiro jÈf 2019 a 31 de Dezembro de 2019

E

2 ""' ' ' . àiàgàà.'!"'lt"' NgÚ" " " Saldo ,'nkNú ' """""' " 'Uao fià&
H L.' ¶ X., ': : : ·'·· .

ISS PJ a Mcother · Bem , RS i'i.{_#:": 'iS' " .' t82,22

PCC SàêtKiQ 5952 - a Recolhúr Barra R$0,00 RS 38-083,(i3

INSS F9elsdo Pi Flesám · Baíra R$O,00 RS 1.742.95

JPA ASO.® H$ 155 65$M
i

íRFilF PJ t ma Reú,ütm - upa i rs 25-9t75 75

1ARF Folha - 05g¶ - a Fkxxmwst UPA r$o,00 R3 4,76'Lü2

iss R~ç) Pj a A!hor - Upa RS@.tX) RS 44.55/ 40

PCC Hetm 5952 a Fíecxm« upa R$Q.00 IRS 'g 382s4

INSS Fletido PJ a AaeoMr- UPA HO.® RS 96&00

l ¶6' CE NYRCj DE SAUDE RS 0,00 RS 545.55ã64

l IRRF pj Il4j8 -a Recolher- Hi" Cuno R$0,00 RS %.07986

¶RR Folha õtm - a Reujdher - IS" RS 0,00 RS t5.2Oi36
' '.'>mm

' tSS R0% PJ Reçob¢gk - 16' Cenwü R$0,00 RS 159.675,0?
i PCC Rotidü 59$2 - 8 Recolher · 16"

3emro RS Q,Q0 F1$ 276 7E935

inss rcmo pj a RecoMr càmm R$0,00 fis 025,GQ

PEDiATF1IA RS 0,00 RS ¶ 125 60?,96

IRRF PF a RSCêih9f µEkk&m , ElS aoo r$ 434 13

F oma àSíM - a P0¢hã&t« R$·JJ.00 RS t ü!' 295.82

ISS Ffetídt) pf a RfWjthea PeCw(m RS aoo FIS 3 §70 3?

contas a pagar H$ó,tm' rs 8.%-7'6

CONTAS A PAGAR DA FOLHA Fl$õ,00 R$8.895,76

SEDE A$0,00 FS 2,072,85

CDn(tÊbugGao StndkaM - sm R$O,00 RS 2.11?2&5

ambulayorkj mom

7am AMiswnâal a Reocèh«
AmbuwWm R$O,t00 RS 33,68

I
BARRA i Rsom AS 4ã14

ítam Assm«ictal a Remàtm Bana i R$0.(X) rs 40 14i

0 LIPA íNo.oo RS l 011,73

GonmibuKm UPA R$D.Q0 AS t (111,73

t6' CENTRO DE SAUDE R$0.00 H$ 4.65$,82

Cetmwwao Neôodà! . BES' Centro l FSO.CJO RS 4,655,132

E$fé documento parte integrante de escntur ão cuja autenttica=i se comprova pelo recibo de número
81 db 12 81 6f af 3f c6 9e dd 4C 05,27 9 CIF T6 2E. FF DE.OD-5. nos termos do Decreto n" g 555QQ18

Este relatom ÍÕb gerado peio SÊ$tema Públiccjd& Escmuração Dígttal - Sped

Versão 7 0-6 ao vIsualízMor Pàgma 1 3 de 23
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i ' BALANçO PATRIMONIAL
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Entidade" FUNDACAO E3M DE PESQU'SA E EXTENSAQ na AREA DA SAUDE FABAMED
Período da Escrituração: Ob'01,'2019 a jh'12,°2019 CNPJ (j5 413 531,'000 i..20 ,

Numero de Ordem do Livro "'1

Período Selecionado. Cii de janeiro jje 2019 a 3' de Dezeml)rc) de 2C}:µ

4
I

· ., ..." .. ' .i, -T.;.'- .,.'.'yix; Ç' ,
Not0t Sakdo tniàai ámó Final .

PEDQAI HIA RS 'j.N: "S ' í3191 :Á

Taxa Asstslencal a RcccRhw -- pédmna R$O.Q0 RS 1.081.54 ,

L'WRE.SVMOSE FINANCLAMENUjS i%
PCGAH , RS Cl çKj RS ¶ 046 256,64

i
EMPREST1M(jS A PAGAR i R$â(Xj FIS í.H5.256-64

SEDE RS (KOO RS ' W3-25ELU

Bapuana de Múdicina ABM
ASO.® AS 37 630 83

55+ R$O,00 RS 1jxKLooGm

Banco Bemiem -Sede R$0,00 RS 7.625,01

PARCEt_AMENTOS R$0.00 RS i 322,107.57
l O PARCELAMENTOS R$0.00 RS 1 322 107,57

sede mom rs l322 10?.5"?

l parcewrmo TCE - Sede R$0.® RS 5¶.B.855
I sedo RSãCjO RS 81 1.017,28

l Pafcmmmtos Tnburos Feóems - Sode RS 0,00 ií$ 459 461,44

CONTINGENCIAS ASO,® R$ ?74.36721

cont 1ngenccas mom rs i74,36721
SEDE' R$0AJO RS :74,367.2í

Comnganaüs "moaíMtas - soaô l Fsom RS { 74.X7,Z!¶

PROVISOE S ' RS 6,ço RS Z 45Z872,35

PRQV1$ÓES rRAEIAÁ HiS TAS ' RS CLOG RS 2.455 872,35

SEDE RS ÕW RS az $50.26

prwisao cFc Fonas - S«kti RS om RS 34A12 EB

PvUvmo de 13" Saianü Secie R$'0,00 RS 18,73¶ SCI

INSS s/pTwisao dei Fbms - Sede FI$0,00 FIS 13 909,¥

INSS s/Pnwésaa de 13" samo- SMe R$Q,00 RS 7 595,65

FGTS s'Ptovmo Fenas - Sode R$o.c10 RS 427&61

S'GTS wptowsao de 13' Salario - Sede R$O,DQ FIS 2323,16

PIS s,'P!o¥iSàKj do Fanas Sede RS om RS 531,52
O s/Provisao chá ¶3" Saiam · sede RS 0,00 RS

AMBULATOFUO R$O,00 RS 3.36568

F'row$8Lj ao Fems Ambwav:n'ç RS 0,00 RS 1.548.35

Este documento é parte integrante de esçntu ção cuja autenticação se comprova pelo réCibO de número
81 db 12 81 6f af 3f c6 9e dd 4c D5 27 9;,6F 76 2E FF DE 00-5, nos termos do Decmto n° g 555/2018

Este reSatono fcjz gerado pe'o Sistema pubhcqde Escrituração Dígítad - Sped

Versão 7 O 6 do V isuahzador Página !4 dê 23
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Entidade FUNDACAÕ BM DE PESQUISA E EXTENSAO NA AREA DA SAUDE - FABAMED

,
Pèr iodo da Escrituração: 0i,'01,'2019 a á1/¶2/2019 CNPj: 05,413.531/QQ(j1-20

Número de eimem do Livro' 27 l

Período Selecionado. OF dejanelrc}he 2019 &31de DozemM'ode 2019
l

i

. , . k ' Fi"1' M .'·:Ê a ii '" . , , '. ' .. N' .'l'

is. ·J. ' "' "' 'NCi· :!l, N'M ~1 '^i",.g .. ,,. ,,...,,,.. .· ·-.·i·'
'? ·

F'kwí$80 cIe jy smmo dm rsINSS g,'pmvísâ0 cki Ambuiakono RS om RS 532.60

N$$ á'Pkt de '3' SaMo Ftso,m RS 289.'9
Ambuimrh

FGTS s.·pmmo dc rmxs Flsâe % 162 %

FGTS Mp·cwsm Be u" 5ainm · i R$ãO0 é'1$ %4.5

PiS s!F'tamm de Fc¶@6 i RS am F1$ 29.?4

PiS W'wsao dc i3" AS 0,00 RS

BARRA R$àO0 F1$ 249.777MS

0 de Fmiw - Barra RS om RS 1®86LQ3

de V3" sumô Bam RS om RS 549QQ38

èN$S &'pRwÍsac do Fehw - Barra RSQ,0Q RS 41.000.6á

NSS S/PKMSM dê 13" SaWm - Bam R$Q,(j0 RS

F13TS de FcNS -Bam Fl$0,00 FIS $2.54ã22

fgts Ge '3" Salam- Barra R$0,00 FS6.%&9$

PiS s,"pt9wsao de Fenas - ENtra MO,® RS 5SLU

PiS s/NWWQ ao i3" swno . Wm R$0,ÓU RS 845M

LIPA FiS om RS 334 2t¥7 22

Pe%48clg ík· F'smas UPA RS Qm RS 142 ;t'j: FIT

Piwmo ac ¶3' Swam upa ! RS om RS 81 24éuíq

INSS' siP%visau de F&MS · UPA RS CKO0 1% 53 15?.44

NSS QPíovísaci 93' SMMO UPA l ASO,® FiS

FGTS s,'pRMsao de F&M$ UPA R$Q,00 FIS 16.25&42

fgts $$pUNi$âQ !3" upa rs om r$ a-8m7Fems - UP4 RS om RS 2.010,75

'us $/Prov~ de 13" . UPA R$Q,Q0 RS T.(N6,87

W CENTRO DE SAIJDE 'RS CLOD FIS 1 .042057.72

pmtsao Fenas - W CenMo RS om FIS

0 ~$0Q 13' swmo- 16" cmm RS Q.OCJ RS 237 &A%

iNSS s/F'mmsao de FWas - 16" Centm FIS am RS i77M7.%

INSS à/pmwsao de !3" Saiano - 16"
Contrn , RS om RS 96.349.15

FGTS 4puM$ao de p'eràas iS" Cenfru RS Q DO RS 54,? t3.tC

Este doeumenO é parte integrante de e$cnturbção cuja autenücaçào se comprova pêiQ teeibo de
81 DB 12 BI 6F AF 3F C6 9E DD 4C 05 27 6F 7Ei 2E FF DE 00-5, nos termos do Decreto n° 9 55512018

Este reíatòm Iqf gerado pelo Sfstêma Público@e Escnturaçào Dlg|ta| - Sped

versão 7 O 6 do 'vsudizador i Página 15 de 23
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- i 3ALANÇO PATRIMONIAL
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Entidade F'JNDACAO QBM DE PESQUISA E EXTENSAO NA AREA DA SAUDE". FABAÜED" " "

Period© aã Escrituração. 01/01/20¶9 a f/12/2019 CNPj: 05.413.531/0001-20

Número de Ordêní do Livro 21

l Período Selecionado' Of Janeiro 2019a.3i de Dezemmo de 2019

.:., pr"'.". ., .7 .'-m."' . .·'.. · . . ' ? I '¶|íiéj"' ' 't" " í,©¶ ,!, . '",' ",l +. "%'
i". '·'·Nbta . saWo'lni ', .Sj. ;à" y

. " '""'FGTS wPmvtsaa 13" S~g W ' " "" ' ""' '
ccmo RS ã(jC1 A$ 29 468m

MS sÂ'rtwÈs3Q de f8" Centro H$ã00 FS G.742.24

MS ÚProv+ de 13" samo- 15' comm FS om Rb 3.660,U

PE[)íâTR{à Rsom A$ 744 254,¶2

pvGwsac, f·'Mas su om R$3'1 ?62,SH

de !3" Sâ§ãxiQ wãiatnà , rs 0.00 RS IfiS mi ,19

mSs de f~ · Peoàina l as DXX) m 1?5. 136 03

NSS $/Pmiga(3 ac 13' SãW1O - PecMm R$0ÁXJ RS

FG1'$ &'Prowsão Ge 33" SaiaM - '

0 P«imria ' RS ó.CKj r$ 38m2 '73.FGTS s/FWMsao !3' SaMo .
P%W0 AS om A$2LCM.08

PIS &'ptwsà0 do FMas- Podiatria " " RS om RS 4m$.4¥

PIS s1Kawsao 13" scÈkÈm. Ped4atrk R$0,® RS 2.814,(53

RECURSOS IJE PRÔJÈTOS EM
execuçK

.

.RS 2.7T4£64m RSV,®

PROJETO NEFROLOC31A ' ' R$M,54 R$ om

QBRGAçÕES TRWUTAR1A&
NEFROLOGIA R$44M F$EíXl0

OBFH(3ACQBS TH1BUTARIAS

nefrol¢k".ia ' r$mm momPfS.COFINS E cssí. RETIDO A
REÇOLHEN i R$44,$4 RS om

JPROJETO Aâ,¶8Ui-AT àRtO RS 5,43&32
R$.a,cmIPE WZSSOAl - '

~ULATORQ ' .,À$ SA3€Xi2 RS Q.íxi
OBRIGAçÕES TFU\8ALHISTA$ -

AMBUKYURiQ ,Á$ 2.%9,% RS ON
SALAR'OS E ORDEMALXJS A PIGAR- l

ÀmULÀToRIo ··R$ 2751,77 RS O.®

FERiAS A PAGAR ·AMBULAT(NK) R$238.¶8
RS (J,®ENCARGOS SOCIAIS SI FOLHA .

AMBüLA"FOA1Q FIS 2.448,37 FI$Q.CN

NSS A RECOLHER AMBULATmjo RS815,34
RS Q.®

A RECOLHER . AM8ULAT(jF|K) RS !.m9.&6 Rsom

0 'AXA A$S1$"ENC#\L A RECOLHEN - !
AMBULAUjR1Q i AtS 33,68 RS 0.00

PfS A RECOLMER · AMBULATÓRIO l RS mm
R$ CLOD

PlMjjE7ü NESSI

rs s.mn r$0,(x)(jBRKàACOES. 'rFHHUTAR*s 1NESS.._,_...., , ......l

. _.... _ _,_

RS 5N8.09 RS aoo'

E ste documento é parte Megrante de escnturjção caga autenticação se comprova pelo tecibo de numero
8' db 12 81 6f AF.3F.C6 9E.DD 4ç d5 27 99,6F 76 2E FF DE (JO-S. nos termos dei OcMêto n° 555Q01B

Este rêiaKjno lot gerado poo Sistemá Publ|côbe EscMucaçãa Digital - Sped

VcYsàO '7 O 6 do \/Í3ualÈzador ! página 16 de 23
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: e ,'" ' ' Iii 1,,,!2.lanço patrimonial
8W&H ":== l 11 1| -ii l l l || Ill I &lW& l l ' l ,||j|| l l ,, l I ,,1 " l! !jll l _

l "Midade FUN' ACAÕ ABM IJE PESâU!8A E EXTEN5AO na ARÊA DA. SA'JDF FABAMECj
l Período da Esc:Muraçào. 01.q12ô19 a 't .' i2,zt) 19 GNP...! Ob 4'|'3,531,!'Qí-)Ot-20

Número de Ordem do Livro 21

Período Selecionado. 01 de janeiro 2019 a 31 de Dezembrí3 de 2019

i

' ,;: ¥, ,1. ' :' Nota "$á®íM¢iat . suso Final

OBFHGACDES TRtBUTAFUA$ INF '·:g; iaS 5.048A9 "$'om

tRRF RETIDO A RECOLHER RS 1 317.80 R$Q.U13

(SS RETIDO A RECOLHER F1$20,0Q FS ON

PS/COF1NS,'C$LL A RECOLHER RS 3.710,& RS om

'jBRGAçÕES IJE PESSOAL -?NESSS RS 46¶,68 H$'j,QQ

OBRIGAÇÕES TR9SBALH!STAS . INESS R$1?1-47 RSI)

SALAR$O E QRoENAms A PAGAR -
iNESS rs mm rs-y

ENCARGçjS SOC|AhS SNOLRA- INESS m ?9Ó21 RS om

FGTS A RECOLHER . NESS RS 13.35 RS 0,00

0 MS A RECOLHER - 1NESS RS 244,67 fiS BAXI

IRRF A RECOLHER - INNESS RS 32j9 RS QEQD

PEDtATRíA iiGRS AS 1 526 253,85 RS 0,00

Ol3FHãACCjES TRiBWARtAS PEDLATRIA
HGR$ RS RS om

O8RGACOES TRIBUTARIAS HGAS RS 911,29 RS (J,®

SS RETKX) A RECOLHER RS 47?,16 RS D.QO

ERRE A RECOLHER RS 434,f3 RS om

CJBRIGACOES DE PESSOAL . PEDIATRIA
HGRS A$ 1 525.342-56 RS GN

OBRIGAÇÕES TRABALH\STAS
PED1ATR1A FGRuu . RIS 47{}-51(1,06 AS O DO

SALAMIS E ORDENADOS A PAGAR -
PEO1ATAíA FKjRS RS 2()0.42 FiS

iRESC1SÃO A PAGAR - PED1ATFUA
hgrs fis gm9M F'l$0.iòêj

ENCARGOS SOCWS S,' FOLHA -
PEDIATFM HGHS , RS UB54.&32.50 RS 0.00

1N$S A RECOLHER PEDUURlA HGRS " RS I4L@79,¶0 RS ono

FGTS A RECOLHER . PED(ATF11A HGRS Rs mj47,$s RS CLIX)

IRRF A RECOLHER- PEDIATRtA HGRS RS i843.765* RSO,Q0

PIS A RECOLHER PEDU\TRfA HGRS RS AS 0,(XJ

TAXA ASSíSTENCLAL A RECOLHER-
ped(atr1a hgrs rs imi.u h$0,%

D GREW- A RECOLHER .' PEIAATR1A H13FIS RS 3.'555,76 RS UÁKj

FILIAL SANTO AMARO RS 3S4?,96 RS 0,00

OBFUGACOES TRIBUTARLAS FILIAL
SANTO AMARO , RS &Ei47,96 Rsom

Este documento è parte integrante de e$ctituraçãa cuga autenticação se compmva pelo tecibo de número
BLOB 12 8¶ 6F AF 3F C6 BE DD 4C D5.27.99.6F 76.2E ff DE 00-5, nos termos do Decreto n" 9 555Q018

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público cIe EscMtu'ação Digital - Sped

Versão 7 O 6 do vIsuahzadoí Págine 1 7 de Zà
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BALANÇO PATRIMONIAL

"'""="" "r"e;;idade· FUNDACAO BM DE PESQUiSA E EXTENSAO NA AREA DA SAUDE: FABAMED

, Período da Esenturação. Oí'01,'20¶9 a Iii 2,'20¶9 CNPJ 05.413.531A)OO1-' ol
j Número de Ordem do Livro 21 l l

Período Selecionado 01 de janeico'de 2(ji9 a 31 de Dezembro de 2019

_

J

i

i"' )7·"'
OfíRIGACOES TRIBUTARtAS FILIAL RS 1647,96 Rsom

SANTO AMARO

{SS HE.T'DO A RECOLHER RS 3.647.96 R$Q,00

FIUAL BARRA RS 422.286.14 RS CLOD

OEBHFGACOEoo TRABALHISTAS - FILIAL R$ 206.185,28 RS 0.00
BARRA

OBHIGACOES TRABALHISTAS - FILIAL RS 206.585.28 ASO,®
BARRA

SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - RS 197.183.33 AS 0,00
FILIAL BARRA

FERIAS A PAGAR - RUAL BARRA RS 0.001,95 ASO.®

ENCARGOS SDCIAIS S: FOLHA - FILIAL RS 76.ü63.4é RS DEX)
EJAHRA

0 ENCA¥'K3OS 5OCèAíS S/FDLHA FILIAL ' RS RS O,0C:
BARRA ,

SNSS A RECOLHER - FILIAL BARRA i FIS 54 95! 62 RS DOO

FGY$ A RECOLHER - FÍLÀÁL BARRA RS *.058,86 RS 0.00

iRAF A RECOLHER - FILIAL BARRA RS 6.758,71 RS 0.(30

PIS A RECOLHER- FILIAL BARRA RS 14.4&Z94 mom

TAXA ASSSTENCIAL A RECOLHER-
FILIAL BARRA R$40,14 R$OAQ

GRRF A RECOLHER- FILIAL BARRA RS 2.571,13 R$O,Q0

OBRíGiACOES TRIBUTARAS FKJAL RS 3&217.46 R$ã00
BARRA

OBRIGACOES TRiBUTARLAS RUAL RS 39217,46 H$OÁXJ
BARRA

ISS RETIDO A RECOLHER H$ 7R5?25 R$0.00

fRRF A RECOLHER RS 52114,62 RS 0.00

PCC A RECOLHER FIS 25.581,00 Fl$0.00

INSS tetaa a r«màm - Bauá ias 479,59 RS Q (jO l

UPA SÃO CAETANO RS 1A4.BI5,$T RS om

OBFUGACÔES TRABALHiSTAS - UPA RS 1éjã844.4? FI$O.00
SÃO CAETANO ' l

?8RiGACOES TRAE3ALHiSTAS - UPA l RS 1N.84QA7 R$Q,1XJ l
3A ' CAETANO

SALARIDS E ORDENADOS A PA&3AR RS 92.1963.91 RS õfXjí
UPA SAá CAETANO

D RESCfSÀO A PAGAR · UPA SÃO RS Fl$9.00
CAETANO

ENCARGOS SOCAIS S,' FOLHA -UPA R$28-770,66 R$O.00
SÃO CAETANO

OBRIGACOES SOGIA1$ SWOLHA - UPA RS »,nom R$0,00
SAD CAETANO

Este documento é parte integrante de eiscritu ção cuja autenticação se comprova pelo recebo de número
81 db 12 81 6f af 3f c6.9e dd 4c d5 27 sdi 6F 76 2E FF DE DD 5 nos termos do De«eto n" g 555/2018

Este reíatono foi gerado pelo Sistema pubtlco}çje Escnturação Digítal --- Sped

Ve'sãn " C 6 Fio "hsualuado" Pagma 'Li de 23
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r""" """"" ) BALANÇO PATRIMONIAL

——'· .· 4 .· ·-·- ------····-'"-

! Entídadc FUNDAMO Abm de pesquisa e extensao na area da saude - fa13amed
' Penado da Escrituração: 01/012019 a ' 1i12,/2O19 CNPj: 05 413 53 1'ck)o' -2Cz

, Número de Osàem do Livro 21! Período Selecionado 01 de janeiro e 20i!i a 31 ac Dezemoro de 2019

"' .' :z:í "'"' " '"""' "' """è¥i3" ': Nota S·ldo1
INSS A RECOLHER . UPA SAD ' ' RS 26.556.7i R$0,00

GAETANO
PiS A RECâLHER UPA SÃO CAETANO RS l 062 76 RS 0.(XJ

GRRF A RECOLFER - UPA SÃO RS 1.161,¶9 RS (LOO
Caetano

O6RGACOES rReUTARLA$- UPA SÃO RS 6 20Q.* RS 0.(K)
CAETANO

OBRIC3ACOES TRIBUTARIAS UPA DE R$6.200.3& A$t},0ü
SAD CAETANO

tss HETjDO A RECOLHER RS : 107 04 H$ 'm

IRRF A RECO HER , RS ¥3,65 RS fiCO

pcc A RECOLHER RS 3.139,69 f4$ O QC

0 W CENTRO l RS 666SBO,53 RS (LOO
ÕEIRGAçÕES TRABALHISTA - 1C" ' RS 283.922,64 FN om

CENTRO

oòrgac»es úabaNWis ¶6 aMpo RS m.m,64 R$0,00

SALARIOS E ORDENADOSA PAGAR · RS 283S¶Q92 RS 0.00
'6' CENTRO

PENSÃO ALMENTCtA - ir CENTRO ' fS4it,72 RS om

ENCARGOS SOCWS SI FOLHA RS 336.434,26 RS Q,OÇJ
CENTRO

soam 16 cemro RS 336.434,26 RS (LOO

NSS A RECOLHER - ie CENTRO l FS 255271 ,35 R$0,00

FGTS A RECOLHER - W'CENTRO i RS 61 3TL20 R$0,QO

IRRF A RECOLHER CENTRO RS 11 m5.65 RN om

Pi$ A RECOL HER CENTRO l R$T826 75 RS Q.QO

GRAF A RECOLHER . ¶6' CENTRO RS 63 BB FIS om

QBR1GAGDE?S TRIBU TARIÁS- 16" RS 45.733 63 Ft$ i),(x)
CE,¢TRO

QBRtGAC'OES TRtf3UTARjAS - t6 m 45.733.63 RS 0,00
CENTRO

ISS RETIDO A RECOLHER 16° RS :4.564.05 FiS çt DO
CENTRO

1RRF A RECOLHER - ¶6° CENTRO RS 7,962..% BS 0,0CJ

PCC A RECOLHER · 16° CENTRO ! RS 23.206,70 RS 0.00
i

PARCEi.AMENTOS ' RS 809.007.93 RS (LOCi
0 PARCELAMENTOS RS 609.0Q?,93 RS Q CX)

PARCEt_AME NTOS FEDERALS RS 609 007,93 RS 0,CXJ

PARCELAMENTOS FEDERAIS l RS 609 007,93 RS O DG

Este documento é parte integrante de escritur ção cuja autentfcaçao se comprova pelo recibo de número
81.08.12.81 6F AF 3F C6 9E DD 4C D5 27 9 6F 76 2E FF DE 00-5 nos termos do Decreto n° g 555/2018

Este retatono fot geíâdo pelo Ststemà Púbhco pê Escnturaçào Dtgítai - Sped

Versão 7 O 6 do Wsuahzadoí ' Págtnâ 19 de 23
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i BALANÇO PATRIMONIAL
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Enuaade: HJNDACAO DE PESQUISA E EXTENSAO NA AREA DA SAUDE - FABAMED
l Período da Escrituração: 01/01m)19a 1/12/2019 CNPj: 05 413.5311x)oi 20

Número de Ordem do Livio 2'

Período Seiecícmade: q1 de janeiro r 20?3 a 31 cie DêZémbro de 2lji9

"jíÉ '""" : ""Nk · Nçyta ' ' EÚÜ'"'
.S x' .d.--,' Y." 'Sàbdo ".:'".:'eê?·. ' : ·Siµák~

PARCELAMENTO IRRF . 1" RS 2(J SBÒ40 AS â
PARCELAMENTO

PARCELAMENTO IRRF st FOLHA- r ' AS 9.571.69 FtS ei lX)
PARCELAMENTO :

PARCELAMENTO PiS - y
PARCELAMENTO FIS 138,21 RS OUt"

PARCELAMENTO IRRF SFOLHA- 3' j RS 5.484 83 RS 0,00
PARCELAMENTO

PARCELAMENTO IRRF S/F 4 HECFBO
5570502 Efó PARCEçAS R$54.310,21 FIS 0.(X)

PARCELAMENTO 4 ms RECIBO ,
557050? 42 PARCELAS . RS TF96 50 AS O (X)

PARCELAMENTO 4 CSRF HE CíBO
SS rosoe 21 PL\RÇELAS , RS 3 003 Ui RS GDJ

PARCE LAMENTO 5 IRRF FlECiBO :

0 sssums 60 parcelas s R$6 7ó9.12 RS une
§PARCÈLAMENTO IRRF 60 PARCELAS RS 3,i99R HSCLC

(-) 1·: jUROS E MULTA
PARCELAMENTO IRRF r 106804031 l RS f4.T39M) R$Q.CX1

(·1 (-) JUROS E MULBA l
PARCELAMENTO tRRF r ia58040348 RS ¢Um.93} R$Cj,00

1·) (·1 JUROS E MULTA
PARCELAMENTO ERRF 3" ¶058040518 RS (i0.738,W RSQAXJ

(-l F) JUROS E MULTA
PARCELAMENTO IRRF 4" 1Q5804025 RS (14.001,7iS) RS Q,00

(-) (·) JUROS E MULTA
PARCEt_AMENTD PIS 4" 55m502 RS (1.481.55) ASO,®

(·) (·1 JUROS E MULTA
PARCELAMENTO IRRF 5' 105804028 RS ('I 755.20} RS om

(·) (·) JUROS E MULTA PARCEL 4 CSRF'
¶ôW)ao25s&1 7-83 fis (l 4qq,31) rs Q,lX1

í-) (·j JUROS E MULTAS PARCEL 6 iRRF
r37 RS (231 ¶,80) A$(i.fXi

Palcetam1mto5 INSS RS 542.727 22 RS g :Xi

PAS$WO No',C) CIRCULANTE RS 046,76 RS 5 199.362 28

EMPRESTNOS E FNANCEMEMTOS RS 694.029,21 FU EQ4 554A6

PROJETOS RS 694 029.2i F1$ om

projetos rs m,cram rs u o'}

PRUUE TOS m 694.029.2¶ H$ O (X)

EMPRESTIMO SICOOB
AMBUlaTOHiO RS q69.484,60 RS om

0 EMPRESIIMO RS 224.544,67 RS Q,(X)

EMPRESTMOS E FINANCtAMENTOS R$O.00 H$ 804 554,46

EMPRESTJMOS R$Q,00 RS m.55!54.%

Este documento é parte ntegrante de escritu o cuja autenticação se corríprovã peto reábo de númeno
81 DB 12 81 6F AF 3F C6 BE DD 4C D5 27 99 6F 76 2E,FF DE QD-5. nOS termos do Decreto n° 9 555/2018

Este rejatõtio foi gerado pelo 8stema Público ¢jé Escmwaçàa Dtçµtai - Sped

iVewâo 7 Q 6 clo \hsuaiuador Página 20 de 23
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'""""""' ' Íl BALANÇO PATRIMONIAL '

) ErMâde FUNDACAO ABM DE PESQUíSA E EXTENSAO NA AREA DA SAUDE - FABAMED

l Período da Escritumçào 01i01/2019 a a1/12/2019 CNPJ: 05.413.531,UO0i-20

i Numero de Ordem do Livro 21
I

Penodo Selecionado 01 de JanêwQ am a 31 de Dezembro cIe 2(119 '

. '.,; . ' ';:;çi', .':$1" Nem Seòdo "" "::Ê;"SEDE RS 0,00 RS 804554 A€í

Skmb Sede RS om RS m.oos Kà

Fisacas ' Sede , RS 0.00 FiS 33

OU VRAS OBAIGACOES RS 2.394.017,55 RS tj.00

PARCELAMENTQ$ FEDERAIS RS 2.39&Ó17',55 R$0,00

PARCELAMENTOS FECjEFWS R$ zm.ow.55 R$0,®

PARCELAMENTOS FEDERAIS AS 2m4,017,55 RS (JOÓ

PARCELAMENTO UQRF SI FOLHA - r
PARCE LAMENTO FIS 24 0'2,07 RS 0,00

PARCELAMENTO IRRF Sf FÇ)LHA -r
PARCELAMENTO RS 1 168,95 RS 1)%

L

0 IRRF sá FOLHA - 3" fWâCELAMENTO RS X).t399,X us (j,Q0

PARCELAMENTO fRRF Sn RE.CJBO
55705112 60 MHCELAS I RS 16? 455,34 RS 0£0

PARCELAMENTO PiS RECIBO 55=N
42 PARCELAS FIS 4 157,® R$D,OC

PARCELAMENTO CSRF RECIBO
557050i2 21 parcelas Fl$O.0¶ r$o,00

PARCELAMENTO IRRF RECIBO
55949J% 80 PARCELAS RS 16.B6A.5B RS o.oe

PARCELAMENTO 6 IRRF PARCELAS Rb 33MOAO ASO,®

l-) (·) E MULTAS PARCEL IRRF 1
1058OAO316&/t6-19 RS (53KJL58) R$o,oe

(-) (·) JUROS E MULTAS PARCEL UQRF 2
RS (2491.83) RS 0.00

(') (·) jUROS E MULTAS PARCEL IRRF 3 .
7-83 ! RS (15A.17,14| A$ 1J!Xr

(·) (-) JUROS E MULTAS PARCEt 4 IRRF" '
1058OAO2545'1 R$ ¢36.0¢4,61) R$ C [Kl

f·} (·) JUROS E MULTAS PÂRÇÈL 4 PiS
¶O58U4O2S45." 7"83 l AS {2,1 "/2.74} RS Ü UO

t-) F) JUROS E MULTAS PARCEL 4
CSAF 10580 Q254¥17-83 RS RS U as

l) (-j JUROS E MULTAS PARCEL S IRRF'
1~-40287&'! 7-1 l RS (4 497 46) R$ {J (XI

t-) (-l JURO$ E MULTAS PARCEL 6 IRRF '
KL5@404?38·1 7 3/ RS (6 781.06) RS Cl (N

patceíamemos NSS l fis 2.¶38.731.37 RS o qq

PAHÇE1 A,ME.N7 OS RS 0,(X) RS 4.394.%7,82
0 PAACELAME NTO$ R$O.00

RS 4 8Ci7.ü2

PARCEi-AME NTOS F'$O,00 RS 4 m .m2.57

SEDE i R$0,00 FIS 4.271 262.$7

!
l

Este documento é parte integrante de escritu ção cuja aútermcação se comprova pelo eclbo de número

Bi DB 12 81 6F AF 3F C6_9E DD 4C.D5.27 9 6F 76 2E FF DE.OD-5, nos termog do Decreto n" 9 555/2018
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rjBALANÇO PATRIMONIAL
1 l Ill ii I - -.--. l l l l _-.—— ·

' Entidade FUNDACAO M DE PESQUISA E EXTENSAO NA AREA DA SAUDE - FABAAAED '

Penoclo da Escrituração Ot/0i.'2019 a 31,12/20i9 CNPj: 05.413.531/000¶-20

i Número de Ordem do Lwro 21 l
l Peciodc Se|ecionado Cii de janeiro de 20í9 a 31 de Dezembro de 2019 l

l

L

'k

'u --' Dençnçáb " ' ': """ -g|jNúà, '"!"' "' "||'e,"';-=", "'; 'Nudóml
; ' -" .k F '"M F '; ·:

PfemenclanQ8 - SMe RS aoo rs 2.43? 26&38

PâmWmnfos Tnbutcls Feeksnms Seek RS 0,00 RS 1 &33.994 i9

PA~IAMF NUS NAU TRiBlj1At'íK)S (3.00 RS 123.545 2b

SEDE

pwcmménto TCE Seoe

PATF11MÔNtO SOCIAL

PATRMÕNKj SOCIAL

PATRIMÒNIQ SOCIAL

Fl$0.00 RS 123 54525

H$D.0G m í23.SA525

RS 333.m.52 RS 9?7 36523

RS 7O.OQK),OO Fl$0,®

FIS 70,Õ(X),OO RS Q.DC-

PATRNOMJ SOCiAL RS 1oAxxj.oa RS :3.UCj

0 PAWWKM4Kj SOÇIAL RS 70 ooom RS D UCI
l

'UNDAçÃO ASSOCiAçÃO BAHtANA IjE S
MEljtCfNA RS 7O.QOO.OO m CE.CK)

PATRIMQNK) SOCIAL Fl$ú,00 R$ 3?6 347,39

patrnonjo soGtAL aso,® rs m.ooom

PMNMONIO SOCIAL R$U,00 RS 70KOO.OO

PATRMÕNK) SOCIAL FS too RS 70.000,00

Puinmomo Secàl mo.oo rs mxje.oo

AJUSTE CE EXEFIClClOS ANTERK)RES AS 0,00 AS 6.030,533,03

AjUSTE DE EXERCKX)S ANTERIORES R$0,QQ RS 6mo 5&3,03

AJUSTE DE EXEFKXjOS ANTERIORES mom FIS 030.533,H

Ajum ao Exercmos amenom Wq.00 RS 6 030 533,03

SUPERAWT,'DEFtCíT ACUMULADO Fl$0.(Xj RS (5 724 1%,64)

SUPERAY'7 'DE FICIT ACLMULADO I AS ü DO RS i's 724 UBS ui

$UPEFLAViT'DEF ICi F ACUMULAjO RS (J.(X1 AS (5.724 N£564'

H Def AmrmíMc i a$ aae rs (5.?24 185 64)

superav|' Ou QEFfCíT ACUMUfAtjO ! FS às3 iwe,52 h$ 60¶ q17.84
l

SUPE.RA'M ou !jEFíCt1 AC,UMUtALKj j RS ibü3 896.52 RS ELM m' 'u

SUPERAVIT Ou DEHCi! ACUMUtADO I R$ 253 &%.52 FiSéCn

superavf ou deficit acumulado RS 263.m,52 rs 61)6 m 84
0 SUPE RAVIT 2(103

RS 22 065.59 R$O,00

SUPERAV|T 2(XJ4 ! RS 33.m,71 Wo,(x)

(-} DEFlCfT EM 200$ RS (745.60) RS l) lX)

Este documento é parte integrante de escriCur o cuja aumbcaç'ão se compm'va pelo reàbo de númetu

81 DB.12 81 6F AF 3F C6.9E DD 4C.D5.27 99 6F ?6 2E FF DE 00-5 nos termos do Decreto n" 9 555/2018
L
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'°' " " m l
.-- ..' BALANÇO PATRIMONIAL

., -aw"'"""- ' """ " "—"'-'... "'".'" " " "=- ',-ã-=l Entidade' FUNDAMO m DE PESQU|SA E EXTENSAO NA AREA DA SAUDE - FABAMED
l Perbdo da E scntüraçao QU012019 a " 1/12/2019 CNPJ 05.413531/000i.20

) Numero de Orciem do Livro 21

Período Selecionado. 0¶ de Jânetro é: 2L£)!Cr a .41 át3 DezEjn'mrcj de 2(1' 9

l,,,. ...._._.._- .. ____.-... .....___..-...-,......-._.._.__.._.-_

.Nu'a . '.s~Aúià:'"+, , ... ..-,S!Nf%b!-..
(-l DEFCfT 2006 À$ (45 ÀJçl) RS O (Kl

SUPERAViT 2007 RS 3E32 ?5? 0¶ RS O DO

SUPERAVIT RS 1 535096 18 H$ ono

SUPERÁWT 2009 RS RS O DO

(·} DERCtT 201Q RS (367.736m) RS Ç).®

AJUS¥E DE EXERCFDOS ANTERIORES RS RS 0,00

SUPERÁWT 2011 RS 1.384.123.78 FIS O,(J0
t

H DEFiCíHCj¶2 RS {SU295,47} FIS om

(41)EFtCR XJ!3 ! R$/¶56684E.$1) RS g çkZ

0 ( } L)EFiÇ3" 2014 RS [1.7¶2.072.%) RS 09éj
(·) DEFtç'"r 20i5 h$ r$ j

(-j DEFiCiT ms RS (3.83¶ !56.59} FiS O DC

(·) DEHCIT 2Cji7 RS {2,3m.784,53} RS 0,íXí

SUPERAWT 20¶8 RS 2-9¢9564M H$ 601.017.84

!

O '

.. .-.._E ste documento e parte mtegrante de escnturàçâo cuja autenticação se comprova pelo rectbo de numero
81 DB t2.8i 6F af 3F C6 9E.DD 4C.D5 27 99.6F 76 2E FF DE (ID-S, nos termo3 do Decreto n° g 555/201a
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO BAHIA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIO!U¶L DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO BAHIA certifica
que ola) profissional |denti!icmo(a) no presente documento encontra-se em situação
regular

l
IDENTIFICAçÃO DO RjiGIsTRo

! NOME . . .. . ADELIR 'DETOFOL l
ÍREGISTRO.. .., SC-OI 05/0-3 T-BA '
! CATEGORIA .. . CONT R
'CPF . . ...... , 629.266 249-72

A presente CERTIDÃO ridjo quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que

posteharmente venham a Ser apürados pelo CRCBA contra o refendo regtstro

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro. sujettando o autor à respectiva ação penal.

Emissão BAHIA. 22/06/20jo as 13:27:29.

Válido até 31/07/2020
Codigo de Controle 32012$1.

Para venficâr a aute«icidade deste documento consulte o site do CRCBA

Êl
e

à

l
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

SETOR DE COMPRAS

°'"""3'

DO: SETOR DE COMPRAS
PARA: DEPARTAMENTO ADM/FINANCEIRO

Itabuna, 23 de Março de 2021.

PROTOCOLO N° 49-A/2021

Segue processo administrativo para compor processo LICITATÓRIO, conforme abaixo descrito.

J
J
J

C J
J
J

AUTUAçÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO;
OFICÍO MOTIVADOR;
TERMO DE REFERÊNCIA;

JUSTIFICATIVA DA EMERGÊNCIA;
PROPOSTA DE PREÇOS E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA;

JULGAMENTOS DAS PROPOSTAS;

ITEM OBJETO DEPARTAMENTO VALOR (R$)

CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO

SOCIAL PARA GESTÃO E
OPERACIONALIZAÇÃO DOS R$
SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM SMS 8,273.679,62

PRESTADOS NO HOSPITAL DE
CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE

ITABUNA

RECEBIDO em,22 /..93_Fa-.
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Prefeitura Municipal de Itabuna
1| ESTADO DA BAHIA

I SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

l PROCESSO ADMINISTRATlVO l N° 047-S/2021

Ç' ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

DISPENSA DE LlCiTAçÃO N° 019-S/2021

SITUAÇÃO DE EMERGENCIA - CALAMIDADE PUBLICA

! OBjETO: CONTRATAÇÃO EMERGEkClAL DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL
,1 PARA GESTÃO, OPERACIONAL1ZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E

SERVIÇOS DE SAUDE PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO
MUNICÍPIO DE ITABUNA, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19

: DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA

iki
__ ,

__ ,,=_, )1



Prefeitura
Municipal
de Itabuna

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPj:08.218.991/0001-95 'S3s

Secretaria Municipal de Saúde - 23/03/2021.

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Número

N° 065-S/2020

Responsável

Geanne Magalhães D de Carvalho.

Ao Sra.
Elisabete Avelino da C. de Souza
Chefe de Contabilidade

C
Após análise do Processo Administrativo, que tem como objeto: Contratação emergencial de
organização social para gestão, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde
prestados no Hospital de Campanha do Município de Itabuna, para Enfretamento ao COVID-19,
conforme OF n° 191/2021 do Departamento de Média e Alta Complexidade, verificamos que o mesmo
atende as exigências de razoabilidade. Para tanto, solicitamos do setor de contabilidade a verificação
de dotação e saldo orçamentário para o mesmo.

€ S
Supervisão Financeira e Administrativa

RECEBEMOS EM

" mb & t"3t

Secretaria Municipal de Saúde
Endereço: Av.: Princesa Isabel n°678, Bairro Banco Raso- Itabuna-Ba

CEP:45607-291



ESTADO DA BAHIA

Secretaria de Saúde de Itabuna

CNPj: 08.218.991/0001-95

Q3 3é

Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna 23/03 /2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO-012-S/2021

Número

Cl-072/2021

Responsável

Elizabete Avelino da C. de Souza

Ao Sr. Nadilson Francisco Alves Esteves
Controlador Interno

Em resposta ao ofício n°191/2021 do Setor financeiro desta Secretaria de Saúde,
O relativo ao Processo Administrativo N° 047-S-2021 a que se refere, A contratação

emergencial de organização social para gestão, operacionalização e execução de ações e
serviços de saúde prestados no Hospital de Campanha do Município de Itabuna ,para
enfrentamento ao COVJD-l9,departamento de Media e Alta Complexidade verificamos que
o mesmo atende as exigências de razoabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, em
obediência ao fluxo de instrução normativa 01/2021,que estabelece o fluxo da despesa.

Dotação Orçamentária

Dotação Orçamentária Valor

UNIDADE 1019 ,Fundo Municipal de Saúde

2389 'MAC GESTÃO PLENA-FICHA-207-208 500.000,00jp. ATIVIDADE

$ 500.000,00

' 2414 COVID-19- FICHA 413 7.273.679,72

C) ELEMENTO 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
PJ

14 ransferência Recursos
FONTE 02

FICHA ', TOTAL $

Adéqua ões

Ch'f l bilidade

"' :°&:,,,,, ,

Eliz

e veil,, }',3,C')ii':,,

Secretaria Municipal de Sáude
Endereço: Av. Princesa Isabel. 678, Bairro Banco Raso - Itabuna/Ba

CEP: 45.607-291



i 'i Id á' 7 MUNICÍPIO DE ITABUNA
' - - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA o33

0 0 BAHIA
0 08.218.991/0001-95

=—= NOTA DE PRÉ EMPENHO N" 0000114/2021 - LIBERADA

Exercício: 2021 Ficha : 0000208
Determino o Pré Empenho da forma abaixo

' Data: 23/03/2021 Data Ref.: 23/03/2021 Valor' 500.000,00
Órgão : 10 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária : 1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA

Função : 10 - Saúde

Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa :0025 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

Projeto/Atividade : 2.389 - MAC GESTÃO PLENA - Assistência HQspitalar Espeáalizada

Elemento Despesa : 33903900000 - (Mros Serviços de Tiros - Pa Jurídica
Fonte & Recurso : 14 -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE -SUS

Favorecido : CNPJ/CPF :

Bairro : Cidade:

Endereço : UF:

Histórico : CONTRMAÇÃO EMERGENCIAL DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARAGESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO
DE AÇÕES E SERVIçOS DE SAÚDE PRESTADOS IX) HOSPITAL DE CAMPANHA IX) MUNICIPIO DE ITABUNA

Saldo Anterior Ficha 500.000,00 Valor Pré Empenho 500.000,00 Saldo Wponívd 0,00

(quinhentos mil reais)

N° Requisição :

N° Processo :

Modalidade : Dispensa

objeto :

SU BEI,EMEN TO

'B"t R'/'"X X Ici - ( mtros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SOO 000,00

LANÇAMENTO!

N" Débito Valor Crédito Valor

Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes
O $00.000,00 622120Z00000ÓÓ - CREbWô PRE-EKÂPÊNHAbô 5ôõ.õõõ,õõ
O 1 62211010300000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500.000,00 62291010000000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR 500.00000

Local/Data/Assinaturas

ITABUNA, 23 de março de 2021

C

f- l

J O PEREIRA XAVIER NETO FLAVIO RODRIGO SAMPAIO DIAS
SUPERVISOR IX) DEPARTAMENTO FINANCEIRO E ORÇAMENTO ANALISTA ADMINISTRATIVO

CPF 020.619.975-97 CPF 967 069 105-20



i í.í. à: i1 MUNICÍPIO DE ITABUNA
' " ~ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA Q338

0 0 BAHIA
0 ' 08.218.991/0001-95

" · =——=' NOTA DE PRÉ EMPENHO N° 0000113/2021 - LIBERADA

Exercício ' 2021 Ficha: 0000207
Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Data: 23/03/2021 Data Ref: 23/03/2021 Valor :500.000,00
Ó®O : 10 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orpmentária : 1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SALDE DE ITABUNA

Função : 10 - Saúde

Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Progama : 0025 -ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

Projeto/Mividade : 2.389 - MAC GESTÃO PLENA - Assistência Hospitalar Esµcia1izada

Elemento 1)apesa : 33903900000 - Outros Sçrviços de Terceiros - Pem)a Jurídica

Fonte de Recurso : 02 - RECEITA DE IMPOSTOS SAÚDE - 15%

Favorecido : CNPJGPF :

Bairro: Cidade :

Endereço : UF:
Histórico : CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARAGESTÃO, OPÉÜCIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃ6

DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS IX) HOSPITALDE CAMPANHADO MUNICIPIO DE ITABUNA

Sddo Anterior Ficha 500.0OMO Valor PH Empeiího 50QA00,00 Sahlo DispcmjNd om

(quinhentos mil reús )

N° Requisição :

N°Prvxesso :

Modalidade : Dispensa

objeto :

SUBELEMENTO

'\ 49ç|3qQg|)(k l - ( )uu:?Z,?""iços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500.000.(X\
[,ANçAMENTO!

N" 1)ébi(u Vakhr ( i'éditá Valor

Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes

O 1 52291010000' - - 500.000,0Õ 622120200000 - - O
O 1 62211010300000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500 000.00 62291010000000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR 500.000,00

1AmUI)ataja/Assinaturas

ITABUNA, 23 de março de 2021

C

OAO PEREIRA VIER NETO FLAMO RODRIGO SAMPAIO DIAS
SUPERVISOR DEPARTAMENTO FTNANCEIRO Ê ORÇAMENTO ANALISTA ADMINISTRATIVO

CPF: 020.619.97$-97 CPF: 967.069.105-2Q
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' " "" '"" FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA Q 3 39
BAHIA
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%~ç:. NOTA DE PRÉ EMPENHO N" 00®112/2021 - LIBERADA

Exe'ciqo' 2021 Ficha ' 0000413
Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Data : 23/03/2021 Data Rd: 23/03/2021 Valor 7.273.679,72

Órgão : ]0 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 1019 - FMSI - FUNIX) MUNICIPAL DA SAUDE DE TTABUNÇ

Função : 10 - Saúde
Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa : 0025 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

Projeto/A1ividade : 2.414 - EnfÍentamento Emergçncial de Saúde - COVID 19

Elemento Despesa : 33903900000 - ScrviçQs de Terceiros -P Jurídica
Femte de Recurso : 14 -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS IX) SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS

Favorecido : CNPJ/CPF :

Bairro: Cidade:

Endereço ' UF:

Histórico : CONTRAMÇÃO EMERGENCIAL DE ORGAN1ZAÇÃO SOCIAL PARA GESTÃO, OPERACIONALIZ&ÇÃO E EXECUÇÃO
DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS IX) HOSPITAL DE CAMPANHADO MUNICIPIO DE ITABUNA

Saldo Anterior Ficha 7:273.679,72 Valor Pré Empenho 7.273.679,72 Saldo Disponível (KOO

(sete milhões duzentos e setenta e três mil seiscentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos )

N" Requisição :

N° Pkkesso :

Modalidade : Dispensa

objeto :

SUBELEMENTO

339039990(K) - r )utras Serviços de Terceiras - Pema Jurídica 7.273 679,72
I,ANçAMENTO$

N' Débito Valor Crédito Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes

Õ 1 $22910100®6®::mm'Ê:NFR5mmjõT""7 7-273.679,72 62212020QOOÓOÓ -CREDITO PRE-EWÊNHÀDÔ l 7.2T3,679,n
O 1 62211010300000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.273.679,72 622910100CXXXX)- PRE-EMPENHOS A EMPENHAR 7,273 679,72

LocaUData/Assinaturas
ITABUNA, 23 de março de 2021

~SF~

DEPARTAMENTO FINANCEIRO E ORÇAMENTO
SUPERVISO IX) Departamento FINANCEIRO E ORÇAMENTU

020.619.975-97

E&L Contabilidade RiblíCa Eletrônica [S] Pqg' l Qfl E&L Fh7&ç*s de StYtwane LTLM
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Prefeitura Municipal de Itabuna

ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

l PROCESSO ADM1NISTRATIVQ j N° 047-S/2021

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

DISPENSA DE LlCiTAçÃO N° 019-S/2021

' SITUAÇÃO DE EMERGENCIA - CALAMIDADE PUBLICA

OBjETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL
PARA GESTÃO, OPERAC1ONALIZAÇÃO E EXECUçÃO DE AÇÕES E

. SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DOMUNICÍPIO DE iTABUNA, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19

AUTQRIZAÇÃO IJE CONTRATAÇÃO

r.Á 7 -" -— .=



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

03'd

Itabuna, 23 de março de 2021.

Do: Gabinete da Secretária.
Para: Setor de licitações,
objeto: Autorização para Contratação.

Prezados Senhores.

~

C

Considerando a PANDEMIA como cenário atual do nosso Município, onde as testagens tem aumentado
significativamente, estamos realizando ações de testagem em massa da população, como também ações
relacionadas a detecção rápida do Virus do Coronavírus (SARS-COV-2).

Considerando o Decreto n° 14.282, de 04 de fevereiro de 2021, que decreta a situação de emergência

Administrativa no Município de Itabuna, bem como o Decreto n° 14.331 de 10 de março de 2021, que decreta
Estado de Calamidade Pública no âmbito municipal em função da Pandemia do COVID-19 prevê eventuais

contratações diretamente em função da emergência ora declarada, além de várias outras medidas adotadas.

Diante deste cenário, a Prefeitura Municipal de Itabuna determinou a requisição administrativa de parte do
imóvel situado na Av. Fernando Gomes, SIN, bairro Nossa Senhora das Graças, atual Hospital de Base Luís

Eduardo Magalhaes, para compor a rede de urgências e emergências como um dos pontos de atenção
preparados para a atenção aos casos confirmados de Coronavírus. Este Hospital passa a ser o equipamento
de saúde de retaguarda para o Município de Itabuna e municípios pactuados.

Nesse contexto de esgotamento de recursos empregados para o combate, que caracteriza todo o pais, bem
como este município, aponta para a necessidade de manutenção da existência da oferta de leitos de clinica

médica e de terapia intensiva adulta, no sentido de garantir tempo de resposta oportuno à demanda de sua

população.

No âmbito dessa municipalidade, as ações de enfrentamento da pandemia do Novo Coronavírus (SARS-COV-
2) tem ordenado ao Poder Público exercício célere das suas atividades, onde após diversas medidas sanitárias
já adotadas e estudos realizados, foi evidenciada a exaustão da capacidade instalada de toda rede hospitalar,

própria e contratualizada, conforme taxa de ocupação de 100% de leitos clínicos e de UTI Adulto disposta pela

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia/SUREGS

Considerando a dificuldade e falta de tempo hábil para reahzação de processo seletivo e estruturação do
pessoal técnico qualificado, sendo assim, nos termos da legislação, autorizo a abertura de processo licitatório
tendo como objeto a contratação emergencial de organização social para gestão,

OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUçÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS NO HOSPITAL

DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE ITABUNA, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, estando tal
contratação estimada no menor valor de R$ 8.273.679,72 (oito milhões, duzentos e setenta e três mil,

seiscentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos), mediante a liberação de 06 (seis) parcelas
mensais, no valor de R$ 1.378.946,62 (um milhão trezentos e setenta e oito mil novecentos e quarenta e seis

reais e sessenta e dois centavos). Informo que os preços apresentados foram obtidos através de coleta de

preços com empresas do mesmo ramo, avaliando as propostas de preços e as qualificações técnicas.

Df e já agradecemos,

LIVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR
Secretária Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal Av. Princesa Isabel, 678, São Caetano- CEP. 45607-291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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C

PARECER CGM N°.,148 12021 . Itabuna - Ba, 24 de Março de 2021

EMERSON OLIVEIRA DA SILVA Para: LÍVIA MARIA BOMFIM AGUIAR
De: Supervisor de Controle Interno Secretaria de Saúde

Após análise detida do processo administrativo 047-S. Dispensa

Licitação 019-S.2021, que tem como objeto, Contratação emergencial de

Organização Social para gestão, operacionalização e execução de ações e

de serviço de saúde prestados no hospital de campanha do município de

Itabuna, para enfrentamento ao covid-19.

Esta Controladoria observou que o mesmo seguiu o trâmite de despesa,

de modo que se encontra dentro das formalidades legais, conforme parecer

jurídico datado de 24 de Março de 2021, sem impedimentos para que a

Comissão Permanente de Licitações proceda com o processo licitatório

visando a contratação do objeto pretendido. O referido processo foi

regularmente formalizado e encontra-se instruído com os seguintes

documentos, no que importa à presente análise:

C

a) Atuação do processo administrativo

b) Oficio motivador de implantação do Hospital de Campanha

C) Justihcativas e portaria que define os critérios para implantação

de unidades temporárias de saúde

d) Propostas de preços e qualificadoras técnicas

e) Decretos de estado de Emergência devidamente publicados

f) Parecer jurídico

g) Documentos de habilitação de entidades

h) Dotação orçamentária

Vale salientar que a presente manifestação toma por base,

exclusivamente, os elementos constantes dos autos até a presente data.

Ainda em sede inicial, é importante delimitar a principal legislação de

regência, que orientará a elaboração desta manifestação: Lei n" 8.666/93.

1(
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Encaminho a Vossa Senhoria o referido processo administrativo para ser

direcionado à Comissão Permanente de Licitações.

É o nosso parecer,

S.M,J

C

EMERSON OLIVEIRA DA SILVA
Supervisor controle Interno

¶PREêEITURA ICIPA DE|TÁBUNA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

; PROCESSO ADMINISTRATiVO í N° 047-S/2021""7

[
. ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

1'1
DISPENSA DE LlCiTAçÃO N° 019-S/2021

SITUAÇÃO DE EMERGENCIA - CALAMIDADE PUBLICA

OBjETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL

, PARA GESTÃO, OPERAC1ONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E '" SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO

MUNICÍPIO DE ITABUNA, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19

l

MINUTAS

-



o3 %
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CGC/CNPj: 08.218.991/0001-95

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 019-S/2021

Nome do Contratado:

FUNDAçÃO ABM DE PESQUISA E EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE - FABAMED

CNPJl CPF Insc. Est. n°
05.413.531/0001-20

Endereço (Rua, Av., Praça, etc.)

Rua Baependi, n° 162, CEP: 40170-070
BAIRRO UNICIPIO UF:

Ondina, Salvador - BA
CONTA BANCARIA

Banco: gência: onta Corrente:

CONTRATAÇAO EMERGENCIAL DE ORGANIZAÇAO SOCIAL PARA GESTAO,
OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUçÃO DE AÇÕES E SERVIçOS DE SAÚDE PRESTADOS NO
HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE ITABUNA, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19.

alor: R$ 8.273.679,72 (oito milhões, duzentos e setenta e três mil, seiscentos e setenta e nove reais
e setenta e dois centavos)

Caracterização da emergência ou razão da escolha do fornecedor e justificativa do preço:
A Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna efetivará contrato com a empresa FUNDAÇÃO ABM D

PESQUISA E EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE - FABAMED, para CONTRATAÇÃO EMERGENCIA
DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES
SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE ITABUNA,

PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, fato notório o esgotamento quase permanente de novas vaga
anto na rede municipal, quanto na estadual e em quase todos os municípios do Estado, impossibilitando a

reg ulação para outras cidades, especialmente nesta nova "onda" de contágio.
Resta clara, também, a impossibilidade da abertura novos leitos na rede municipal de saúde, tendo

em vista a inexistência de imóveis públicos ou particulares com capacidade física de instalação de

equipamento médico-hospitalar
Tendo em vista a situação de calamidade. já devidamente jL|stificada nos autos através do Decret
14.331/2021, informo que para esta contratação e DIPENSÁVEL a licitação, nos termos do Artigo 24, incis

lV da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993.

DQTAçÃO ORçAMENTÁR|A

. UN!DADe gesto*__ .,_F::TE _, projeto/Atjvidade, E|"""n:::0"3:""p""" _
1019 i 14 2389

BASE LEGAL
ARTIGO 24, INCISO lV, DA LEI N° 8.666 DE 21/06/93, ARTIGO 4" DA LEI 13.979/2020.

Unidade Solicitante: Diretor:

GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE

LANIA LÉCIA PEIXOTO DOS SANTOS SILVA
SUB SECRETARIA DE SAÚDE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - JUSTIFICATIVA l DATA l ASSINATURAS E NOMES DOS MEMBROS

Na forma da justificativa apresentada pelo DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, n
presente termo de dispensa de licitação, a contratação encontra em amparo no Artigo 24, Inciso lV, da Le

8.666/93, q ue fundamenta e autoriza, com úspensa de Licitação.

Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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CGC/CNPj: 08.218.99110001.95

Comissão de LICITAÇÃO - Justificativa

a comissão de licitação informa que a contratação foi realizada em caráter emergencial, haja vista
necessidade de imediata dos referidos produtos. devido ao cenário atual de pandemia mundial d

, coronavírus. Despacho Final do Ordenador da Despesa - Homo|ogação
Data

De ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO, 26/03/2021

LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR
Secretária Municipal de Saúde

C

'Ci

Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde
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MUN1CÍPIO DE ITABUNA - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE ITABUNA

DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 019-S/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 047-S/2021

CONTRATO DE GESTÃO N°. 037-S/2021

Contratação emergencial de Organização Social para gestão e
operacionalização dos Serviços de Saúde a serem prestados
no hospital de campanha do Município de Itabuna, para
enfrentamento ao COVID-19, entre si celebram a SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE ITABUNA e a empresa FUNDAÇÃO ABM
DE PESQUISA E EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE - FABAMED

C

L

Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE ITABUNA, através do FUNDO MUNICIPAL DE

SAÚDE DE ITABUNA, inscrito no CNPJ do Ministério da Fazenda sob n° 08.218 991/0001-95, Inscrição

Estadual n" 71371383, Com sede na Avenida Princesa Isabel, 678, São Caetano, nesta cidade de Itabuna-
BA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde,
a senhora LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR, brasileira, casada, Médica, portadora da cédula de

identidade n' 83.814.95-70, SSP/BA, e do CPF n° 823.280.725-34. residente e domiciliada nesta cidade
de ltabuna-BA, e, de outro lado, à empresa FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENSÃO NA ÁREA

DA SAÚDE - FABAMED, inscrita no CNPJ sob o n' 05 413.531/0001-20, sediada na Rua Baependi, n°

162, Ondina, Salvador -BA, CEP: 401 70-070 adiante denominada CONTRATADA, neste ato representado
pelo Sr. JOSE SATURNINO RODRIGUES, brasileiro, casado. CPF: 286.338,307-87, residente e
domiciliada na Rua Tenente Fernando Tuy, apto 1203. Residencial Morado do Parque, Pituba, Salvador
- BA, doravante denominada CONTRATADA, com base no artigo 59, mciso lV CIC o art. 65, da Lei Estadual
n°. 9.433/05, tendo em vista o que dispõe a processada nos termos da Lei Federal n° 8.080, de 12 de
setembro de 1990 e 8.142, de 28 de dezembro de 1990, mais correspondentes Normas do Sistema Único

de Saúde - SUS emanadas do Mimstério da Saúde - MS, considerando o Termo de Referência deste
processo, o correspondente ato de resultado da avaliação do vencedor do objeto ora contratado,
publicado no Diário Oficial do Município de 25.03 2021, e ainda no correio da Bahia de 27.03.2021,

resolvem celebrar o presente CONTRATO DE GESTÃO referente à Gestão, Operacionalização e
Execução de Ações e dos Serviços de Saúde prestados no Hospital de Campanha do Município de
Itabuna, localizada na Av. Fernando Gomes, sIn, bairro Nossa Senhora das Graças, em regime de 24

horas/dia, de propriedade da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA, temporariamente para

atender a situação de emergência de saúde pública de importância internacional, com fundamento na
Portaria n° 188/GM/MS de 04/02/2020. Decreto Estadual N° 19,529 de 16 de março de 2020 e Lei Federal

N° 13,979 de 6 de fevereiro de 2020 Decretos munictpats n° 14 282, de 04/02/2021 e Decreto n° 14.331

de 10/03/2021, que regulamenta as medidas temporárias na Bahia e no Município de Itabuna para
enfrentamento da emergência de saúde pública de inn portância internacional decorrente do Coronavírus,

cuja permissão de uso fica autorizada pelo período de vigência do presente contrato, mediante as

cláusulas e condições seguintes:

I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

§ 1" - O presente instrumento tem por objeto a CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ORGANIZAÇÃO
SOCIAL PARA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE

PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MU NICÍPIO DE ITABUNA, PARA
ENFRENTAMENTO AO COVID-19, em regime de 24 horas/dia, que assegure assistência universal e
gratuita à população, observados os princípios e legislações do SUS, em conformidade com o termo de
referência e cotação apresentada da qual decorre este termo contratual
§ 2" - Que a CONTRATADA dispõe de suficiente nível técnico-assistenciaI, capacidade e condições de

l

Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde
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prestação de serviços que permitam o maior nível de qualidade nos serviços contratados conforme a

especialidade e características da demanda
§ 3° - Que a CONTRATADA não está sujeita a nenhum tipo de restrição legal que incapacite seu titular

para firmar este Contrato com a Secretaria Estadual da Saúde.
§ 4' - Fazem parte integrante deste Contrato

l. Termo de Referência, com atividades minimas a serem realizadas;

||. Planilha de Custos apresentada durante o Chamamento Público, independentemente da sua

transcrição:
Ill. Relação Minima de Recursos Humanos por Categoria Profissional:
lV. Parâmetro para julgamento dos Atestados de Capacidade Técnica.

Il - CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

§ 1° - A CONTRATADA executará os serviços assistenciais disponíveis segundo a capacidade operacional
instalada no Hospital de Campanha de Itabuna nas quantidades minimas estabelecidas no Anexo || deste
Contrato de Gestão, a qualquer pessoa que deles necessitar e de acordo com as normas do SUS - Sistema
Único de Saúde.

§ 2° - Alimentar o sistema oficial de informação, Tabwin/Datasus, do Ministério da Saúde. Manter registro
atualizado do mês, em Re|atório/Slstema congênere indicado pelo contratante para a avaliação de
desempenho quantitativa q ue será baseada na produção faturada.
§ 3" - O indicador de aferição será a SAÍDA HOSPITALAR, comprovada por AIH - Autorização de

Internação Hospitalar, informada, mensalmente, nos sistemas oficiais do Ministério da Saúde,

Ill - CLÁUSULA TERCEIRA - DOS COMPROMISSOS DAS PARTES

§ '

C

l - DA CONTRATADA

C

l) Assegurar a Gestão, Operacionahzação e Execução das Ações e Serviços de Saúde a que se propõe
através do desenvolvimento de técnicas modernas e adequadas que permitam a adequação da estrutura
funcional, a manutenção física e dos equipamentos da Unidade, além do provimento dos insumos
(niàteriais) necessários a garantia do pleno funcionamento da Unidade.

2) Assistir de forma abrangente a clíentela que demande à Unidade, procedendo aos devidos registros
e expedidas as Autorizações de Internações Hospitalares (AIH/SUS), segundo os critérios da

CONTRATANTE e do Ministério da Saúde

3) Garantir em exercício na Unidade, quadro de recursos humanos qualificados e compatível ao porte
da Unidade e Serviços combinados, conforme estabelecido nas normas ministeriais atinentes à espécie,
tendo definida como parte de sua infraestrutura técnico-administrativa nas 24 (vinte e quatro) horas dia,
por plantões, a presença de pelo menos um profissional da medicina que responderá legalmente pela

atenção oferecida à clientela.

4) Adotar uma identificação especial (crachá) e fardamento de boa qualidade para todos os seus
empregados, assim como, assegurar a sua frequência, pontualidade e boa conduta profissional.

5) Manter a designação como HOSPITAL DE CAMPANHA DE ITABUNA e adotar a logomarca da
CONTRATANTE e da CONTRATADA, em todos os instrumentos de comunicação visual, impressos, sítios
eletrônicos, redes sociais, fardamentos, enxoval, crachás dos empregados, na forma estabelecida pela

CONTRATANTE.

6) Afixar, em lugar visível, a sua condição de entidade quahficada como Organização Social de Saúde,
e a gratuidade dos serviços prestados nessa condição

7) Responder pelas obrigações, despesas, encargos trabalhistas securitários, previdenciários e outros,
na forma da legislação em vigor relativo aos empregados ut:hzados na execução dos serviços ora
contratados, sendo-lhe defeso invocar a exstência desse contrato para tentar eximir-se daquelas

obrigações ou transferi-las à contratante.

2
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8) Responsabilizar-se integralmente por todos os compromissos assumidos neste Contrato.
9) Manter registro atualizado de todos os atendimentos efetuados na Unidade Hospitalar,
disponibilizando a qualquer momento à Contratante e aos órgãos de controle interno e externo, as fichas
e prontuários da clientela, assim como todos os demais documentos que comprovem a confiabilidade e
segurança dos serviços prestados na Unidade
10) Apresentar à Contratante até o 5° dia útil do mês seguinte a Nota Fiscal/Fatura dos serviços
efetivamente executados no mês anterior acompanhada de Relatórios Gerenciais e comprovantes, na
forma que lhe for indicada e assim sucessivamente, a cada mês.
11) Nos casos de prestação de serviços terceirizados de manutenção de equipamentos e de infraestrutura
(geradoc centrals de gases, dentre outros) e médico-hospitalares, fica a Contratada OBRIGADA a celebrar
estes contratos exclusivamente com empresas autorizadas pelo fabricante, disponibilizando à Contratante
cópia de todos os contratos com atestado que comprove a condição de autorizada dos terceirizados.
12) Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE elou
terceiros, por sua culpa ou dolo, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que
estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de
paralisação ou interrupção dos serviços contratados, exceto quando isto ocorrer por exigência do
CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, em caráter de urgência, após a sua ocorrência.
13) A responsabilidade de que trata o inaso anterior estende-se aos casos de danos causados por falhas
relativas à prestação dos serviços, nos estritos ten-nos do art 14 da Lei n° 8.078, de 11/09/90 (Código de
Defesa do Consumidor)-
14) Consolidar a imagem do Hospital de Campanha de Itabuna, Como Entidade prestadora de serviços
públicos, da rede assistencial do Sistema Único de Saúde - SUS, comprometido com sua missão de

atender às necessidades terapêuticas dos pacientes, primando pela melhoria na qualidade da assistência.
15) Manter em perfeitas condições de higiene e conservação as áreas físicas e instalações da Unidade.
16) Devolver à CONTRATANTE. após término do Contrato, toda área, equipamentos, instalações e
utensílios nas mesmas condições em que recebeu substituindo aqueles que não mais suportarem
recuperação, observando-se a depreciação dos bens.
17) Os bens deverão ser recebidos por um preposto designado pela Organização Social, devidamente
inventariados quando da assinatura do contrato e de forma idêntica deverão ser devolvidos na
oportunidade do seu encerramento, por qualquer motivo, inclusive aqueles incorporados posteriormente
no transcorrer do Contrato
18) A CONTRATADA por razões de planejamento das atividades assistenciais deverá dispor da
informação oportuna sobre o local cIe residência dos pacientes atendidos ou que lhe sejam referenciados
para atendimento, registrando rninimamênte, a defintção do município de residência dos mesmos.
19) Encaminhar à CÕNTRATANTE nos prazos e instrumentos por ela definidos, todas as informações
sobre as atividades desenvolvidas bem como sobre a movimentação dos recursos financeiros recebidos

e movimentados pela referida U nidade
20) As informações de que trata o dispositivo anterior serão encaminhados à SMS segundo os modelos

normatizados, até o 5° dia útil de cada mês.
21) Em relação aos direitos dos pacientes, a CONTRATADA obriga-se:

a. Manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes e o arquivo médico considerando

os prazos previstos em lei:
b. Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação;
c. justificar ao paciente ou ao seu representante, por escrito, as razões técnicas alegadas quando
da decisão da não realização de qualquer ato profissional previsto neste Contrato;
d. Esclarecer aos pacientes sobre seus chrettos: e assuntos pertinentes aos serviços oferecidos;
e. Respeitar a decisão do paciente ao conseniir ou recusar p'estação de serviços de saúde, salvo

nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal,
f. Garantir a confidencialidade dos dados e nformações relativas aos pacientes;
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g Assegurar aos pacientes q direito de serem assistidos religiosa e espiritualmente por ministro de

qualquer culto religioso,
h. Facilitar o acesso aos gastos originados con" o seu atendimento, financiados pelo SUS - Sistema

Único de Saúde:

22) A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao paciente por ocasião de sua alta hospitalar, relatório

circunstanciado do atendimento que lhe foi prestado, denominado "INFORME DE ALTA", do qual devem

constar, no minimo, os seguintes dados:

a) Nome do paciente:

b) Nome do Hospital/Unidade,
C) Localização do Hospital/Uniciade (endereço mumcipio. estado):

d) Motivo da internação(ClD-10)'

e) Data de admissão e data da alta:
f) Procedimentos realizados e tipo de órtese, prótese elou materiais empregados, quando for o

caso;

g) Diagnóstico principal e diagnosticos secundários (CID10):
h) O cabeçalho do documento deverá conter o seguinte esclarecimento: "Esta conta deverá ser

paga com recursos públicos"

23) A CONTRATADA deverá, quando do fornecimento do Informe de Alta, colher a assinatura do paciente,
ou de seus representantes legais, na segunda via do documento, que deverá ser anexado ao prontuário

do paciente, devendo este ser arquivado conforme a legislação vigente
24) A CONTRATADA deverá, quando for o caso referenciar o paciente após a alta para outros serviços
da rede, objetivando a continuidade do cuidado e, consequentemente a integralidade da assistência.
25) Incentivar o uso seguro de medicamentos, procedendo à notificação de suspeita de reações adversas,

através dos formulários e procedimentos utilizados pela SMS
26) Implantar um modelo normatizado de pesquisa de satisfação pôs-hospitalização no prazo de 15 dias
contados a partir da data de assinatura deste contrato e previamente aprovado pela SMS.
27) Realizar a leitura, análise e adoção de medidas de melhoria, no prazo máximo de 30 dias úteis, em
relação às sugestões, às queixas e às reclamações que receber através da aplicação da pesquisa de

satisfação dos usuários, visando a qualidade no atendimento.
28) Instalar Serviço de Atendimento ao Cliente, conforme diretrizes estabelecidas pela SMS, produzindo
relatórios mensais sobre suas atividades, arquivando-os para ser objeto de avaliação em visita técnica

realizada pela CONTRATANTE.
29) Identificar suas carências em matéria diagnóstica elou terapêutica que justificam a necessidade de
encaminhamento a outros serviços de saúde. apresentando à SMS, mensalmente, relatório mensal dos

encamin ham entos ocorrido s.
30) Não adotar nenhuma medida umlateral de mudanças na carteira de serviços nem nos fluxos de
atenção consolidados, nem na estrutura física da Unidade, sem prévia solicitação e aprovação da SMS.

31) Para realizar os serviços de reg ulação, a Unidade deverá

a) Destinar sala para regulação. com no minimo 01 computador, internet, impressora, aparelho de

fax, telefone e recursos humanos para funcionamento nas 24 horas:
b) Receber nas 24 horasl 7 dias da semana pacientes para internação hospitalar:
C) Aderir ao sistema de regulação estadual ou municipal, conforme o caso, para atendimento da

Programação Pactuada Integrada de acordo com as cotas previamente estabelecidas:
d) Oficializar ao Gestor Municipal, conforme o caso, semanalmente, as vagas disponibilizadas e

não utilizadas pelo Município,
e) Utilizar todos os protocolos de regulação do acesso aprovados pela Secretaria Estadual de

Saúde:
4
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f) Estabelecer que o paciente só será referenciado para outra unidade na ausência ou insuficiência
do serviço, explicitando o motivo da recusa na ficha de contra referência ou em relatório.

32) A CONTRATADA manterá conta bancária especifica para movimentação dos recursos financeiros
pagos pela CONTRATANTE para gestão da qual enviará mensalmente à SMS, extrato bancário.
33) Ao término da vigência deste instrumento cor,t"atua1, a OS obrigatoriamente deverá publicar, no Diário
Oficial do Estado, demonstrações financeiras elaboradas em conformidade com os princípios
fundamentais de contabilidade e do relatório de execução do Contrato de Gestão Emergencial.

Il - DA CONTRATANTE

€

C

l) Disponibilizar à CONTRATADA adequada estrutura física, materiais permanentes, equipamentos e
instrumentos para a organização, administração e gerenciamento da Unidade, conforme conjunto de
plantas arquitetônicas e inventário patrimonial que neste se integram independente de transcrição;
2) A SMS obriga-se a prover a CONTRATADA dos meios FINANCEIROS necessários à execução deste
Contrato com recursos necessários do orçamento do Município, nos elementos financeiros específicos
para custear os seus objetivos, de acordo com o sistema de pagamento previsto:
3) Eliminar fatores restritivos à Hexíbilidade da ação administrativa e gerencial da Contratada com vistas
a propiciar condições para o alcance de seus objetivos, assegurando-lhe a necessária autonomia
administrativa;
4) Prestar esclarecimentos e informações à Contratada que visem orientá-la na correta prestação dos
serviços pactuados, dirimindo as questões omissas neste instrumento assim como lhe dar ciência de
qualquer alteração no presente Contrato,
5) Desenvolver controle e avahação periódica através de um preposto designado pela Secretária da
Saúde à Unidade, observando "//7 loco" o desenvolvimento das atividades de assistência à clientela - alvo
de atenção, inspecionando documentos para a verificação de sua pertinência,

IV - CLÁUSULA QUARTA - DO REPASSE E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DOS RECURSOS
NECESSÁRIOS

Pela execução do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, no prazo e
condições constantes deste instrumento, a importância global estimada em R$ 8.273.679,72 (oito milhões,
duzentos e setenta e três mil, seiscentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos), mediante a
liberação de 06 (seis) parcelas mensais, no valor de R$ 1.378.946,62 (um milhão trezentos e setenta e
oito mil novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos). para o custeio da operação da

Unidade, conforme PROPOSTA DE TRABALHO parte integrante deste instrumento.

§ 1° Do montante global mencionado no "caput" desta cláusula, o valor de R$ 1.378.946,62 (um milhão
trezentos e setenta e oito mii novecentos e [luarenta e seis [ea|s e sessenta e dois centavos),
corresponderá à primeira parceia a sei paga atê o 5° dia útil da data da assinatura do CONTRATO DE
GESTÃO EMERGENCIAL, após apresentação da Nota Fiscal. Deverão apresentar juntamente com a
Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhistas.
§ 2° As parcelas mensais serão pagas até o 5° dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, após
apresentação da Nota Fiscal e da prestação de contas, com a demonstração comprobatória do custeio da

Unidade de Saúde.
§3° Os recursos destinados a cobrir a execução do presente CONTRATO DE GESTÃO serão empenhados

globalmente e repassados mensaimente pela CONTRATANTE à CONTRATADA, de acordo com o
cronograma de desembolso previsto na Cláusula Sétima - Das Condições de Repasse Financeiro.
§ 4° Os recursos repassados à CONTRATADA poderão ser por esta aplicados no mercado financeiro,
desde que os resultados dessa ap icação revertam-se. exclusivamente, aos objetivos deste CONTRATO.
§ 5° É expressamente proibida a celebração pela Contratada de contratos de cessão fiduciária de créditos
oriundos da execução deste contrato, em qualquer hipótese, ou a vinculação de recebíveis para o

pagamento de contratos de financiamento eventualmente celebrados pela mesma.
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§6° A CONTRATANTE, no processo de acompanhamento e supervisão deste contrato, poderá
recomendar a alteração de valores que implicará a revisão das metas pactuadas. ou recomendar revisão
das metas, o que implicará a alteração do valor global pactuado, tendo como base o custo relativo, desde
que devidamente justificada e aceda pelas partes. de comum acordo, devendo, nestes casos, serem
celebrados Termos Aditivos
§ 7° Havendo atrasos nos desembolsos previstos no cronograma estabelecido pela CONTRATANTE, a
CONTRATADA poderá realizar adiantamentos com recursos próprios à conta bancária indicada para
recebimento dos pagamentos mensais, tendo reconhecido as despesas efetivadas, desde que em

montante igual ou inferior aos valores ainda não desembolsados que estejam previstos neste contrato.
§ 8° A CONTRATADA deverá anexar mensalmente à SMS, os comprovantes de quitação de despesas
efetuados no mês imediatamente anterior. relativas aos gastos com água, energia elétrica, telefone,
encargos sociais (INSS, FGTS e PIS). fornecimento de vale transporte e alimentação, folha de pagamento
de pessoal (incluindo os terceirizados), acrescidos de comprovante de reserva de depósito proporcional
das verbas rescisórias correspondentes, mediante apresentação de extrato bancário. sob pena de
suspensão do repasse financeiro de quaisquer faturas que lhes forem devidas até o cumprimento desta
obrigação e ou outras sanções previstas em contrato, bem como nas legislações pertinentes.
§9° A CONTRATADA irá dspombdizar, mensalmente. sua plamlha de custo do HOSPITAL DE

CAMPANHA DE ITABUNA, demonstrando através das Notas Fiscais e da planilha custo da Unidade
Hospitalar, os valores devidamente custeados para a gestão, execução e operacionalização dos serviços
de saúde que se propôs a gerenciar, É condição OBRIGATÓRIA a demonstração dos valores tidos como

custeio do mês anterior, para a liberação dos recursos do mês subsequente.

V - CLÁUSULA QUINTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrate' correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária
a seguir especificada:

·,1$j?'ii')é,'! Dotação Orçamentãria ._ ,, , ,. ,,,,,_..__
'i:fLA Fonte Projeto/Atividade Elemento de Despesa

02 " " "2389 " 339039 J
1019 !4 2414

VI- CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS HUMANOS

C A CONTRATADA contratará pessoal para a execução de suas atividades, sendo de sua inteira
responsabilidade os encargos trabaltiistas, previdenciários, fiscais, comerciais e securitários, resultantes

da execução do objeto do presente Contrato

§ 1' - A CONTRATADA poderá gastar no máximo 70% dos recursos públicos a esta repassada com
despesas de remuneração, encargos trabalhistas e vantagens de qualquer natureza, a serem percebidos
pelos seus empregados e servidores a ela cedidos. observada. quanto a estes últimos, a necessidade da
manifestação expressa da contratada quanto á concessão de direitos como férias, licenças e
aposentadorias, nos casos pertinentes O limite e o cr'tério utilizados para as despesas com remuneração
de vantagem dos profissionais devetão estar de acordo com o preço de mercado de cada região, e a

locahzação da Unidade.

VIl -CLÁUSULA SETIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

A CONTRATANTE, através da Comissão que será designada por portaria, será responsável pela
supervisão, fiscalização e avaliação deste Contrato, e emitirá relatório técnico sobre o cumprimento das
cláusulas contratuais e das metas pactuadas, berri como sobre a economicidade no desenvolvimento das

respectiva3 atividades/serviços.
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§ 1° A Comissão designada encaminhará, mensalmente, o relatório técnico à Secretária Municipal da

Saúde.
§ 2" Os resultados alcançados deverão ser objetos de análise criteriosa pela a Comissão designada, que
procederá às correções e encaminhamentos que eventualmente se façam necessários para garantir a

plena eficácia do instrumento,
§ 3" A CONTRATADA será avaliada quanto ao aprimoramento da Gestão na execução deste Contrato,

com base em metodologia especifica.

VIII - CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO

C

O prazo de vigência do objeto deste Contrato de Gestão emergencial será de 180 (cento e oitenta) dias,
contados a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogado elou rescindido enquanto perdurar a
situação de emergência de saúde pública nacional decorrente do Coronavírus, com fulcro no Art. 4° H da

Lei 13.979/2020.

§ 1° - Na hipótese da rescisão antecipada prevista no caput desta cláusula, não caberá à CONTRATADA

direito à indenização.

lX - CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

C

A Prestação de Contas da Entidade contratada, a ser apresentada mensalmente, ou, a qualquer tempo,
conforme recomende o interesse público, far-se-á através de relatório pertinente à execução desse
Contrato, contendo comparativo especifico das metas propostas com os resultados alcançados,

acompanhados dos demonstrativos financeiros.

§ 1" - Ao final de cada exercício financeiro, a CONTRATADA deverá elaborar consolidação dos relatórios

e demonstrativos e encaminhá-los à CONTRATANTE, em modelos por esta estabelecidos.

X - CLÁUSULA DECIMA - DA INTERVENÇÃO DO CONTRATANTE NO SERVIÇO TRANSFERIDO

Na hipótese de risco quanto à continuidade dos serviços de saúde prestados à população, o
CONTRATANTE poderá assumir imediatamente a execução dos serviços que foram transferidas
observadas as condições estabelecidas no Capítulo VI, da lei estadual n° 8 647, de 29/07/03,

XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais, e as
previstas nos artigos 77, 78 e 79 na Lei n°. 8.666/93. A rescisão do Contrato de Gestão poderá ser
efetivada, nas hipóteses previstas pelo Caput da Cláusula Nona - Do Prazo, ou nas seguintes hipóteses:

I. Por ato unilateral da CONTRATANTE, na hipótese de:

a) Descumprimento, por parte da CONTRATADA, ainda que parcial, das cláusulas, dos objetivos e
metas previstas no presente Contrato, decorrentes de má gestão, culpa, dolo ou violação da lei:

b) Durante a vigência do Contrato de Gestão, a OS for desqualificada, por qualquer razão, conforme
Lei Estadual n', 8.647/2003 e Decreto n°. 8 890/2004, ou nos casos de dissolução da entidade:
C) O CONTRATANTE apresentar razões de interesse público para a rescisão, de alta relevância e
amplo conhecimento, ou suficiência dos leitos públicos com taxa de ocupação inferior a 70%.

ll. Por acordo entre as partes reduzido a termo, tendo em vista o interesse público.

§ 1° - Verificada uma das hipóteses previstas nos incisos l ou || desta cláusula, o Poder Executivo
providenciará a imediata revogação do decreto de permissão de uso dos bens públicos, a cessação dos
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afastamentos dos servidores públicos colocados à disposição da Organização, não cabendo à Entidade
de direito privado sem fins lucrativos direito a quatq uer indenização

XII -CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

C

O

A CONTRATADA é responsável peia mdenizaçãc de dano decorrente de ação ou omissão voluntária, ou
de negligência, imperícia ou imprudência, que seus agentes, nessa qualidade, causarem a paciente, aos
órgãos do SUS e a terceiros a estes vinculados, bem como aos bens públicos móveis e imóveis objetos
de permissão de uso, de que trata a Lei Estâdual n°. 8,647, de 29/07/2003 e o decreto n°. 8,890, de
21/01/2003, assegurando-se o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sem
prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis,

§ 1° - A responsabilidade de que trata esta c!áusu1a estende-se aos casos de danos causados por falhas
relativas à prestação dos serviços lOS estritos têmios do art 14 da Let n°, 8,078, de 11/09/90 (Código de
Defesa do Consumidor)-

XIII - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Fica acordado que os direitos e deveres atinentes à Entidade privada sem fins lucrativos subscritora deste

instrumento serão sub-rogados para a Organização Social de Saúde por ela constituída

§ 1" - A CONTRATADA - poderá a qualquer tempo e mediante justificativa apresentada à Secretária de
Saúde e ao Prefeito de Itabuna, 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 alcançadas.
§ 2° - Os bens móveis cedidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no "Termo de Permissão de
LISO", mediante prévia avahação e expressa autorização da Secretaria de Saúde. poderão ser alienados e

substituídos por outros de igual ou maior valor, os q uás integrarão o patrimônio da CONTRATANTE.

XIV -CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DA VINCULPÇÃO

O presente contrato é vinculado ao termo de dispenszt constante no processo administrativo e a ficha de
programação orçamentária da contratada

XV - CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

§ 1° - O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pelo
órgão ou entidade promotor da licitação. sujeitará o licitante ou a CONTRATADA às seguintes sanções
prevista na Lei Federal n° 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:

a) Advertência:
b) Declaração de idoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União,
com órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o Distrito
Federal e Municípios por prazo de até 05(cpnco' anos:
C) Descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de Itabuna pelo mesmo prazo
previsto na alínea anterior:
d) Multa de 0,3% (Rês ciecí . OS poi ceMo' ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do objeto não entregue
e) Multa de 0,7 % (sete déc:mos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada
dia subsequente ao trigésimo

§ 2' - O valor das multas será, obrigatonamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso,
ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente.
§ 3' - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá
a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas,
§ 4° - Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências da CONTRATADA, junto à
CONTRATANTE. Durante esse período não incichrá atualização monetária,
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§ 5° - Sanções previstas na Lei Federal n° 10.520/02, art. 7°:

Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito
Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 40 desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais,

XVI - CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

§ 1°. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.
§ 2°. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com
as obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.
§ 3°. O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou
em parte.
§ 4°. Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que compatíveis
com os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos
contratos e as disposições do Direito Privado.
§ 5°. A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na
execução dos serviços objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que
haja culpa da CONTRATADO, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado à
CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita da
CONTRATANTE.
§ 6°. Após o 10° (décimo) dia de atraso para fornecimento do objeto contratado, a CONTRATANTE, poderá
optar por uma das seguintes alternativas:

a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo a
CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período
total de atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor.

§ 7°. A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAMENTOS, no
Diário Oficial do Município, conforme Lei Federal 8.666/93.
§ 8°. A CONTRATADA, nos moldes do art. 4° l da lei 13.979/2020 é obrigada a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até 50% do valor inicial
atualizado.

XVII - CLÁUSULA DECIMA SETIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DA
CONTRATAÇÃO E OS CASOS OMISSOS (art. 55, inciso XII).

A legislação aplicável a execução deste contrato e os casos omissos serão resolvidos com base nas
disposições constantes das Leis Federais 10.520/02, 8.666/93 e 13.979/2020 e legislação posteriores, nos
princípios de direito público e, subsidiariamente, com base em outras leis que prestem a suprir eventuais

lacunas.

XVIII - CLÁUSULA DECIMA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Como forma de acompanhar o cumprimento detalhado da prestação dos serviços contratados, assim como
a sua designação adequada, a SMS designará Comissão de gestão do contrato, como Gestor do contrato

a ser gerado.

§ 1° O Gestor de contrato deverá:

a) Solicitar ao Dept° de Licitações e Compras a cópia do referido contrato;
b) Identificar no presente contrato, quais itens dizem respeito à sua solicitação;
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XIX - CLÁUSULA DECIMA NONA -- PORO

As partes elegem o Foro da cidade de Itabuna Elah'a, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas criundas do presente Contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e
forma na presença das testem unhas, que subscrevem depois de lido e achadas conforme

Itabuna, 26 de março de 2021

C
MUN!CÍP1O DE ITABUNA - CONTRATANTE

LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR
Secretária Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE - FABAMED

JOSE SATURNINO RODRIGUES

O
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ANEXO I DO CONTRATO

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

C

C

Contratação de Organização Social para gestão e operacionalização dos Serviços de Saúde a
serem prestados no hospital de campanha do Município de Itabuna, localizada na Av. Fernando
Gomes, sIn, bairro Nossa Senhora das Graças, em regime de 24 horas/dia, que assegure assistência
universal e gratuita à população, necessários para atender a situação de emergência de saúde pública de
importância internacional, com fundamento na Portaria n" 188/GM/MS de 04/02/2020, Lei Federal N°
13.9799 de 6 de fevereiro de 2020, Decreto Estadual N° 19,529 de 16 de março de 2020 e Parecer PGE.
N°. 000821/2020 de 16 de março de 2020, que regulamentam as medidas temporárias para enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus observada os

princípios e legislações do SUS, com fundamento no Contrato de Gestão Emergencial.

1.1. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

A Gestão do Hospital de Campanha de Itabuna por Organização Social via Contrato de Gestão
Emergencial, tem como objetivos, dentre outros que venham a obter economicidade e vantajosidade para

o Município:

- Prestar assistência gratuita à saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, observando

o disposto no art. 198, da Constituição Federal, no Inciso l, do art. 4°, da Constituição Estadual, no
art. 7°, da Lei Federal n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, que fixa os princípios do Sistema Único

de Saúde - SUS e na forma deste Edital;
- Assegurar a gestão da qualidade dos serviços de saúde no atendimento ao usuário do SUS:

- Favorecer a efetiva redução de formalidades burocráticas e flexibilidade administrativa na
prestação dos serviços de saúde, sem se descuidar dos princípios que regem a administração

pública;
- Ampliar a capacidade decisória do gestor da unidade de saúde:
- Implantar um modelo de gerência dentro da concepção administrativa por objetivos, onde

preponderam os resultados alcançados face às metas pactuadas;
- Atender à demanda de atendimento médico hospitalar nas especialidades de Clinica Médica,
Cuidados Intensivos, Serviço de Atendimento em Diagnose e Terapia (SADT) além dos serviços de

apoio à assistência hospitalar.

- Garantir a humanização da assistência.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

Em decorrência desta situação epidemiológica de escala global ocasionada pela infecção humana do novo
Coronavírus, o Ministério da Saúde declarou que o Brasil entrou em situação de Emergência de Saúde

Pública de Importância Nacional e orientou que estados e municípios estejam preparados para uma

possível chegada da doença a seus territórios.
Os Coronavírus (COV) compõem uma grande família de virus, conhecidos desde meados da década de
1960. Podem causar desde um resfriado comum até síndromes respiratórias graves, como a síndrome
respiratória aguda grave (SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome) e a síndrome respiratória do

Oriente Médio (MERS - Middle East Respiratory Syndrome).
Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou Emergência de Saúde
Pública de Importância Internacional em razão da disseminação do Coronavírus, após reunião com
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especialistas. Naquele momento, havia 7,7 mil casos confirmados e 170 (cento e setenta) óbitos na China,
principal local de disseminação do vÍrus, e 98 casos em outros 18 países,
Em âmbito nacional, foi publicada a Lei Federal n° 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do "Coronavírus', como também, publicado o
Decreto Federal n° 10.212, de 30 de janeiro de 2020, e as Portarias n° 188, de 3 de fevereiro de 2020, e
356, de 11 de março de 2020, ambas do Ministério da Saúde, que dispõe, respectivamente, sobre a
Declaração de Emergência em Saúde pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da
Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV) e as medidas para enfrentamento da situação de
emergência de saúde pública.

No âmbito municipal, a Prefeitura de Itabuna publicou em virtude da Emergência de Saúde Pública de
Importância Internacional (ESPll) relacionada ao novo Coronavírus (SARS-CoV-2), declarado pelo Decreto
Municipal n° 13.608 de 20/03/2020, com alterações promovidas pelo Decreto Municipal n' 13.609 de
21/03/2020, em seu artigo 10°, prevê a dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos
de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do Coronavírus.

Decreto n° 14,282, de 04 de fevereiro de 2021, que decreta a situação de emergência Administrativa no
Município de Itabuna, bem como o Decreto n° 14,331 de 10 de março de 2021, que decreta Estado de
Calamidade Pública no âmbito municipal em função da Pandemia do COVID-19 prevê eventuais

contratações diretamente em função da emergência ora declarada, além de várias outras medidas
adotadas.

Diante deste cenário, a Prefeitura Municipal de Itabuna determinou a requisição administrativa de parte do
imóvel situado na Av. Fernando GOmes, SIN, bairro Nossa Senhora das Graças, atual Hospital de Base
Luis Eduardo Magalhaes, para compor a rede de urgências e emergências como um dos pontos de
atenção preparados para a atenção aos casos confirmados de Coronavírus. Este Hospital passa a ser o
equipamento de saúde de retaguarda para o Município de Itabuna e municípios pactuados,

Nesse contexto de esgotamento de recursos empregados para o combate, que caracteriza todo o pais,
bem como este mu nicipio, aponta para a necessidade de manutenção da existência da oferta de leitos de
clínica médica e de terapia intensiva adulta, no sentido de garantirtempo de resposta oportuno à demanda

de sua população.

2.2. JUSTIFICATIVA

No âmbito dessa municipalidade, as ações de enfrentamento da pandemia do Novo Coronavírus (SARS-
cOV-2) tem ordenado ao Poder Público exercício célere das suas atividades, onde após diversas medidas
sanitárias já adotadas e estudos realizados, foi evidenciada a exaustão da capacidade instalada de toda
rede hospitalar, própria e contratualizada, conforme taxa de ocupação de 100% de leitos clínicos e de UTI

Adulto disposta pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia/SUREGS.

Nesse contexto, no sentido de atender em tempo oportuno à demanda de sua população por meio da
estratégia de organização e ampliação dos leitos com a implantação de Hospital de Campanha, em
atendimento a Portaria 1.514 de 15 de junho de 2020, art, 3°, inciso ||, que assim dispõe:

Art. 3°, Para definir a estratégia de organização e ampliação dos leitos por meio da implantação de
Hospitais de Campanha, os gestores estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios podem levar

em consideração as seguintes estratégias anteriores:
l - priorizar a estruturação dos leitos clínicos e de UTI em unidades hospitalares existentes e

permanentes da rede assistencial;
|| - ampliar os leitos clínicos e de UTI nas unidades hospitalares existentes e permanentes,
aproveitando áreas não assistenciais e assistenciais com menor utilização em relação ao
enfrentamento da COVID-19, de preferência, tornando essas áreas exclusivas para esse tipo de
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atendimento, otimizando as medidas de isolamento e proteção dos profissionais da saúde e a
segurança dos demais prohssionais e pacientes;

É fato notório o esgotamento quase permanente de vagas tanto na rede municipal, quanto na estadual e

em quase todos os municípios do Estado, impossibilitando assim a regulação para outras municípios,
especialmente nesta nova "onda" de contágio, tendo como consequência o aumento da taxa de

mortalidade pelo COVID-19,

Levamos em consideração o crescimento exacerbado diário no número de óbitos no Brasil causados pela
COVID-19, que inclusive, no último 16 de março do 2021, em 24 horas o pais registrou o maior recorde do
número de óbitos, sendo 2.798 vitimas. E a Bahia encontra-se com a ocupação de leitos de UTI adulto
acima de 87%, conforme link: https://bi.saude,ba.qov/transparencia/. .

Resta clara, também, a impossibilidade da abertura novos leitos na rede municipal de saúde, tendo em
vista a inexistência de capacidade física de instalação de novos leitos nos hospitais do município, vez que

já houveram as adaptações possíveis.

2.3. DISPOSIÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPANHA

A estruturação dos equipamentos alvo da almejada gestão para as ofertas dos serviços em saúde pelo
Hospital de Campanha deverá ser analisado na VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA. O funcionamento

destes equipamentos operacionalizar-se-á por meio de modelo de gestão, e, caberá a Secretaria Municipal
de Saúde a oferta dos serviços, exigido a cada perfil de atendimento, da forma a garantir níveis de
qualidade no atendimento, e um custeio que prime pelo respeito aos princípios da economicidade e

eficiência na aplicação de recursos públicos.

Desta forma, o Hospital de Campanha ficará disposto conforme atendimento da Portaria MS/GM

1.514/2020 Art. 5°, Inciso ||, com a seguinte estrutura organizacional:

LOTE LÕCALIZAÇÃO "" EQUIPÃÃIIENTO PERFIL DE ATENDIMENTO

ÚNICO Av. Fernando Gomes, sIn, HOSPITAL DE Até 20 LEITOS UTI

bairro Nossa Senhora das CAMPANHA

Graças 20 LEITOS CLÍNICOS/ ENFERMARIA

3. REGÊNCIA LEGAL

Lei Federal n° 13.979/2020, Decretos Municipais n° 13.608/2020, 13,609/2020, 14,282/2021, Portaria
MS/GM 1.514/2020, Portaria n° 237/SAES/MS/2020 e Portarias n° Portaria n° 356/GM/MS/2020 e
1.802/GM/MS de 20 de julho de 2020 e o Decreto de Calamidade n' 14.331 de 10 de março de 2021.

l
I'
i
f
i,
l,

C

l'

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

4. SERVÇOS.

4.1. INTERNAÇÃO HOSPITALAR

O Hospital de Campanha do Município de Itabuna realizará atendimento aos usuários do SUS
referenciados pela Central Estadual de Regulação e Central de Regulação de Urgências do SAMU, através

de Protocolo de Acesso a ser pactuado com a CONTRATANTE,

A assistência à saúde, prestada em regime de hospitalização, compreenderá o conjunto de atendimentos
oferecidos ao paciente desde sua admissão na unidade até sua alta hospitalar, incluindo todos os

procedimentos necessários à assistência terapêutica no âmbito hospitalar,
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O Hospital de Campanha do Município de Itabuna terá capacidade operacional para 40 (quarenta)
leitos, distribuídos de acordo com o quadro abaixo:

CAPACIDADE OPERACIONAL

Especialidades : Leitos

Clinica Médica 20

UTI Adulto Até 20

Total l 40

C

C

No processo de hospitalização estão incluídos:

a) Tratamento medicamentoso que seja requerido de acordo com a Relação Nacional de Medicamentos,
Relação Estadual de Medicamentos e Relação Municipal de Medicamentos;
b) Procedimentos e cuidados na assistência por equipe multiprofissional, necessários durante o processo
de internamento, conforme recursos humanos descritos em anexo ii;
C) O suporte nutricional, quando necessário, para pacientes:
d) O material médico-hospitalar necessário para os cuidados de enfermagem e demais tratamentos:
e) Fornecimento da primeira remessa de roupas hospitalares, devidamente identificada com a logomarca;
f) Todos os impressos necessários à conformação do prontuário e da assistência ao paciente são de
responsabilidade da contratada, devendo constar a logomarca da Secretaria Municipal da Saúde;

g) O fornecimento do Relatório de Alta, ao cliente ou responsável contendo no minimo:

· Nome do paciente;

· Nome do hospital;

· Endereço do hospital;

· Motivo da internação (CID-10):

· Data da admissão e data da alta:

· Procedimentos realizados elou materiais empregados, quando for o caso;

· Diagnóstico - principal e secundário - da alta;

· Cópia dos exames laboratoriais, quando solicitado;

4.2. DAS CARACTERÍSTICAS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DO INTERNAMENTO

A Secretaria Municipal de Saúde entende como essenciais os serviços assistenciais, e realizará no
Hospital de Campanha que os seguintes procedimentos sejam adotados nos processos de assistência em

saúde.

a) Medicina 24h/dia;
b) Enfermagem 24h/dia:
C) Laboratório de Análises Clinicas 24h/dia;
d) Hemogasometria 24h/dia;
e) SADT 24h/dia:
f) Farmácia 24h/dia:
g) Serviço Social diariamente;
h) Nutrição 24h/dia.
i) Psicologia
j) Fisioterapia

Segue em anexo l planilha de custos, bem como de recursos humanos conforme base legal entre outras

regências legais.
14
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4.3. DAS CARACTERÍSTICAS DO FORNECIMENTO DE INSUMOS

Serviços essenciais para perfeita operacionalização dos serviços ofertados pelo Hospital de Campanha:

a) Central de Material Esterilizado (CME);
b) Fornecimento de dietas e refeições para pacientes:
c) Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF):
d) Fornecimento/abastecimento de Gases Medicinais e Industriais;

e) Material de Expediente Administrativo;
f) Material Penso;
g) Material de Limpeza;
h) Médico - hospitalar.
i) GRSS - Gerenciamento de resíduos sólidos de Saúde
j) Lavanderia;

4.4. DAS CARACTERÍSTICAS DO APOlO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO

Entende-se por Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) a disponibilização de exames e ações
de apoio diagnóstico e de terapia, dentro do perfil de cada paciente. Os exames solicitados de

emergência/urgência deverão ser realizados imediatamente, com prazo minimo de 30 minutos e máximo
de 2h, após sua solicitação. O resultado não poderá ultrapassar duas horas, salvo naquelas condições em

que o processo mecanizado exija um tempo maior para sua realização. O elenco de SADT é composto

por:

a) Laboratório de Análises Clinicas ofertando os exames de: bioquímica, hematologia, microbiologia
(baciloscopia), hemogasometria, uroanálise, marcadores cardíacos;

b) Ultrassonografia;
c) Tomografia Computadorizada;

d) RX;
e) Eletrocardiograma;
f) Exames de radiologia clinica.

5. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

€J 5.1. O presente Contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de sua assinatura, podendo

ser prorrogado em atendimento às necessidades e conveniência das partes envolvidas.

5.2. O inicio das atividades gerenciais internas da organização social deverá ser feita imediatamente após
a ordem de serviço.

5.2.1. Nos termos do art. 22, da Lei Estadual n° 8.647/2003, é condição indispensável para a
assinatura do Contrato de Gestão Emergencial, ora proposto, a prévia qualificação como
Organização Social da Entidade selecionada.

5.3. Todos os prazos serão sempre contados em dias corridos, salvo indicação em contrário.
5.4. Para esclarecimentos os interessados devem dirigir-se Secretaria de Saúde de Itabuna, localizada na
Avenida Princesa Isabel, 678, São Caetano, ltabuna-BA CEP: 45607-291.

6. VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA O CONTRATO DE GESTÃO

O valor máximo mensal a ser disponibilizado pelo Município de Itabuna, para a prestação dos serviços,
descritos neste Termo de Referência, está estimado em RS 1.385.142,00 (hum milhão, trezentos e oitenta
e cinco mil e cento e quarenta e dois reais), perfazendo um valor global, para 180 (cento e oitenta) dias
de vigência de Contrato, estimado RS 8.310.852,00(oito milhões, trezentos e dez mil, e oitocentos e
cinquenta e dois reais)-

15

Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde



'03(;3

C

v±-'-'y MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
:_O; , SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O valor global estimado para a contratação tem como subsidio as contratações realizadas pela Secretaria

de Saúde do Estado da Bahia - SESAB, senão vejamos:

Leitos ' Quantidade Valor Diária Por 30 dias
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 20 (vinte) R$ 1.600,00 RS 960,000.00

', Clinicos 20 (vinte) R$ 708","57 i RS 425,142.00
"Fonte: portaria 210 de mâiO de 2020 - Ba e Portaria GM/MS 56ÊÍ atualização 08.q£2020

Aquelas Entidades que apresentarem valores superiores aos máximos fixados para o Hospital de

Campanha do Município de Itabuna, neste Termo de Referência, estarão, automaticamente,

desclassificadas desta Seleção Pública Simplificada.

7. PAGAMENTO

Os pagamentos à CONTRATADA serão efetivados mensalmente, em conta corrente especifica aberta
para este contrato, mediante a liberação de 06 (seis) parcelas mensais, cujo valor corresponde a um valor
fixo, de acordo com a menor proposta, para gerenciamento do Hospital de Campanha de Itabuna.

a, O valor de RS XXX (XXX). inicialmente estimado, corresponderá à primeira parcela a ser paga
até o 5° dia útil da data da assinatura do CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL, após

apresentação da Nota Fiscal.
b. As parcelas mensais serão pagas até o 5° dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços,
após apresentação da Nota Fiscal e da prestação de contas, com a demonstração comprobatória

do custeio da Unidade de Saúde.

8. GESTÃO ADMINISTRATIVA

'~

Tendo em vista que o Hospital de Campanha do Município de Itabuna funcionará com o perfil descrito,

sob CONTRATO DE GESTÃO com o CONTRATANTE, caso haja ampliação e adequação da estrutura
física atual, que altere este perfil com a implantação de outros serviços assistenciais, a Organização Social
(OS) selecionada deverá manter entendimento com o Contratante para eventuais alterações contratuais

cabíveis.

8.1 A OS deverá se responsabilizar pela Gestão Administrativa do Hospital, incluindo, mas não se

limitando:

· Gerenciamento da logística dos recursos materiais, financeiros, de informações e pessoal:

· Gerenciamento da Qualidade em Saúde:
· Contabilidade Financeira (gestão de recursos, lista de credores e devedores, fluxo de

pagamentos);
· Representação, inclusive jurídica;

· Governança:
· Gerenciamento de Tecnologia em Saúde;

· Gerenciamento de Riscos:

· Recursos Humanos e Saúde Ocupacional:

· Relações com fornecedores;
· Educação permanente e aperfeiçoamento profissional;
· Gerenciamento das instalações (incluindo o Núcleo de Manutenção Predial, Engenharia Clinica

e Segurança);
· Gerenciamento dos serviços de transporte:
· Gerenciamento da informação inclusive automatizada;

· projetos de sustentabilidade: e,
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· Patrimônio,

Ç.

C

8.2. A OS deverá:

· Assegurar o cumprimento de todas as normas contábeis e financeiras:
· Assegurar o cumprimento da Legislação Brasileira;
· Prover as instalações e aparato necessários aos serviços de gestão administrativa;
· Assegurar a capacitação do pessoal encarregado das funções de gestão administrativa;
· Assegurar boas práticas de governança.

8.3 Serviços de Pessoal e de Terceiros - a OS contratada será integralmente responsável pela contratação
de pessoal e de terceiros para execução dos serviços que compõem o Contrato A OS contratada deve
dispor de recursos humanos qualificados, com habilitação técnica e legal, com quantitativo compatível para
o perfil da unidade e os serviços a serem prestados, Deverá desenvolver e implantar uma Política de
Gestão de Pessoas, atendendo as Normas da Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT/MTE, assim como
deverá implantar e desenvolver uma Politica de Segurança do Trabalho e Prevenção de Acidentes, em
conformidade com a NR 32/2005 do MTE, assim como as Resoluções dos Conselhos Profissionais. Os
Programas de Educação Permanente em saúde poderão ser realizados pela CONTRATADA, em parceria
com os gestores, instituições de ensino e outras organizações com esta finalidade, a partir das
necessidades de formação de cada categoria profissional,

8 4 O médico designado COmo Diretor/Responsável Técnico do Hospital de Campanha do Município de
Itabuna, somente poderá assumir a responsabilidade técnica por uma única unidade cadastrada pelo
Sistema Único de Saúde.

8.5 A equipe médica e de enfermagem deverá ser disponibilizada em quantitativo suficiente para
atendimento dos serviços e composta por profissionais das especialidades exigidas, possuidores do titulo
Ou certificado da especialidade correspondente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Medicina (Resolução CFM n° 1634/2002) e no Conselho Regional de Enfermagem (Resolução COREN
n'293/2004.), ensejando que a unidade realize a atividade assistencial quantificada no contrato, bem como
em atendimento a Resolução CFM n.° 2.271 de 14 de fevereiro de 2020, e Parecer Normativo COFEN n°

02/2020.

8.6 Aquisição e Gestão de Suprimentos - é dever da OS manter estoque em qualidade e quantidade
suficientes de medicamentos, material médico hospitalar e correlatos, A OS só poderá utilizar os produtos
farmacêuticos registrados na ANVISA. É vedada a utilização de materiais e substâncias proibidas no

território nacional,

8.7. Sensibilizar os profissionais de saúde em relação a etiqueta respiratória e higiene das mãos. Promover
a capacitação de recursos humanos para a investigação de casos suspeitos de infecção humana pelo
novo Coronavírus (COVID-19). Adoção dos protocolos, normas e rotinas para o acolhimento, atendimento,
medidas de prevenção e controle, manejo clinico, monitoramento, entre outros, para os casos de
infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) deverão estar disponibilizadas escritas ou em
sistem a informatizado, acessível a todos os profissionais, atualizadas, assinadas pelo Diretor/Responsável
Técnico. Os procedimentos e rotinas devem abordar todos os processos envolvidos na assistência, que
contemplem desde os aspectos organizacionais até os operacionais e técnicos.

8.8. A OS deverá definir protocolos clínicos, garantindo a eliminação de intervenções desnecessárias e
respeitando a individualidade do sujeito, que deverão estar disponibilizadas escritas ou em sistema

informatizado, acessível a todos os profissionais da assistência à saúde, assinadas pelo
Diretor/Responsável Técnico.

8.9, A unidade deve possuir o prontuário do paciente individualizado, com as informações completas do
quadro clinico e sua evolução, intervenções e exames realizados, todas devidamente escritas de forma
clara e precisa, datadas, assinadas e carimbadas pelo profissional responsável pelo atendimento
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(médicos, equipe de enfermagem, fisioterapia, nutrição e demais profissionais que o assistam). Os
prontuários deverão estar devidamente ordenados no Serviço de Arquivo de Prontuários e Estatística -
sob metodologia especifica -, garantindo a recuperação do mesmo prontuário para cada paciente, evitando

a duplicação, perda de informação e espaço de estocagem.

8.10 A Gestão do Hospital de Campanha de Itabuna deverá respeitar a Legislação Ambiental e possuir

toda a documentação exigida,

8.11 A unidade deverá dispor de um Serviço de Farmácia Hospitalar, dirigido por farmacêutico,
subordinado diretamente a uma Coordenação ou Diretoria médica, que desenvolva atividades clinicas e
relacionadas à gestão, que devem ser organizadas de acordo com as características da unidade onde se
insere o serviço, isto é, manter coerência com o porte e q nível de complexidade do mesmo,

8 12 Será de responsabilidade do Serviço de Farmácia Hospitalar:

· O gerenciamento da estrutura organizacional e infraestrutura que viabilizem as ações do Serviço

de Farmácia:
· A gestão da farmácia, da central de abastecimento farmacêutico elou do almoxarifado de material
méchco-hospkalar e correlatos, que será coordenado por profissional farmacêutico devidamente

inscrito no conselho de classe:

· A seleção de medicamentos;
· A compra elou supervisão de medicamentos, material médico hospitalar e correlatos, realizada

por profissionais farmacêuticos devidamente inscritos no conselho de classe;
· Apoio na seleção de materiais médico-hospitalares e correlatos, junto com a Comissão de

Padronização de Material Médico Hospitalar e Correlatos:

· O ciclo logístico da assistência farmacêutica hospitalar;
· A otimização da terapia medicamentosa (seguimento farmacoterapêutico), objetivando assegurar

o uso racional de medicamentos.
· As ações em Farmacotécnica, tais como: apoio no preparo e diluição de germicidas, aquisição de
preparações magistrais e oficinais, fracionamento e ré embalagem de medicamentos estéreis ou

não estéreis:
8.13. A OS se obriga a, durante todo o prazo de vigência do Contrato de Gestão, conservar todos os
equipamentos clínicos, não clínicos e mobiliários, bem como todos os instrumentos equipamentos e
assessórios, assim como deverá manter o ambiente seguro, com práticas que assegurem padrões altos

de conforto e limpeza.

8,14. A unidade deverá dispor do Serviço de Epidemiologia Hospitalar, que será responsável pela
realização de vigilância epidemiológica de doenças de notificação compulsória no âmbito hospitalar, assim
como ações relacionadas a outros agravos de interesse epidemiológico. Comunicação e notificação
imediata de casos suspeitos para infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19). Estimular as
capacitações de trabalhadores, sobre o fluxo de pacientes de infecção humana pelo novo Coronavírus

(COVID-19).
8.15, A Gestão do Hospital de Campanha de Itabuna instalada na Av. Fernando Gomes, sIn, bairro Nossa
Senhora das Graças, poderá celebrar Contrato de Comodato para os equipamentos de laboratórios e
materiais de análises clinicas, bomba de infusão e órteses. E, também, contrato de aluguel, leasing ou
outra modalidade para utilização de equipamentos que a especialidade médica venha a necessitar para

esclarecimento diagnóstico.
8.16. A OS não poderá envolver as instalações, os usuários ou o Município de Itabuna em nenhum
tratamento experimental ou pesquisa médica sem prévia permissão do Governo e das Comissões de Ética,
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8.17 A eg uipe assistencial do paciente deverá se estabelecer como referência, com horário pactuado para
atendimento à família elou sua rede social. Para isto deverão ser implantados mecanismos de gestão da
clinica visando a qualificação do cuidado, eficiência de leitos, organização dos fluxos e processos de
trabalho, e implantação de equipe de referência para responsabilização e acompanhamento dos casos.

8.18 A OS deverá fornecer aos clientes todas as informações relacionadas aos tratamentos, implantar e
utilizar, normalizando, o Termo de Consentimento do cliente ou responsável pelo cliente, na forma das

normas regulamentares do Conselho Federal de Medicina,

8.19. A OS fica obrigada a fornecer ao cliente ou responsável o Relatório de Alta Hospitalar, contendo, no

minimo:

:

C

· Nome do paciente;

· Nome do hospital;

· Endereço do hospital;

· Motivo da internação (CID-10):

· Data da admissão e data da alta;

· Procedimentos realizados elou materiais empregados, quando for o caso:

· Diagnóstico - principal e secundário - da alta;

· Cópia dos exames laboratoriais, quando solicitado;

C

8.20 O rol de leis e normas sanitárias no qual a gerência do hospital devera se apoiar, dentre outras,
observando suas atualizações, são:

1. Lei 8.080/90 - Lei Orgânica da Saúde:

2. Lei 8.142/90 - Define Formas de Financiamento e Controle Social do SUS:

3. Decreto n'. 7.508, de 28 de junho de 2011 - Regulamenta a Lei m 8,080, de 19 de setembro de

1990, para dispor sobre a organização do SUS.
4. Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde (PNASS) - define critérios e parâmetros

de caráter qualitativos;
5. Lei 9.431/97 - versa sobre a obrigatoriedade de manutenção de Programa de Controle da
Infecção Hospitalar (PCIH) e constituição de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH)

nas Unidades Hospitalares:
6. Portaria GM/MS n°. 2.616 de 12 de maio de 1998 - estabelece as diretrizes e normas para
prevenção e controle das infecções hospitalares, inclusive criação e organização da CCIH (agora
com o nome amplo de Controle de Infecção em Serviços de Saúde) e manutenção de Vigilância
Epidemiológica e Indicadores Epidemiológicos das Infecções Hospitalares:

7. Portaria GM/MS n°, 67 de 21/02/1985 - define uso e condições sobre o uso de saneantes e
domissanitários (esta sofreu várias alterações e inclusões através das Portarias: n°. 01/DISAD -
27/06/85; n'. 607 - 23/08/85; n°. 15/MS/SVS - 23/08/88: n'. 05 - 13/11/89: n°, 122 - 29/11/93: n°-

453/SNVS/DTN - 11/09/96: n°. 843/MS/SVS - 26/10/98):
8. RDC n°. 306, de 7 de dezembro de 2004 que complementa a RDC 50/2002 e substitui a Portaria
1884 de 11/11/1994 - Estabelece normas destinadas ao exame e aprovação dos projetos Físicos
de Estabelecimentos de Assistenciais de Saúde. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.
9, Portaria n° 1.914 de 09 de agosto de 2011 - aprova a Classificação de Risco dos Agentes
Biológicos elaborada em 2010, pela Comissão de Biossegurança em Saúde (CBS), do Ministério da

Saúde
10.Portaria GM/MS n° 1101/2002 - Que dehnem critérios para os indicadores dos serviços de

saúde;
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11,Portaria SAS n°. 312, de 30 de abril de 2002. Estabelece, para utilização nos hospitais integrantes
do SUS, a padronização da nomenclatura do censo hospitalar constante em anexo:

12.Portaria n°. 1. 559 de 1° de agosto de 2008 que instituiu a Política Nacional de Regulação do

SUS:

13.Portaria GM n°. 2.529 de 23 de novembro de 2004 - que institui a o subsistema Nacional de
Vigilância Epidemiológica em Âmbito Hospitalar;

14.Portaria n°. 123 de 28 de dezembro de 2005 - que define alterações e adequações na portaria

210 de 15 de junho de 2004'

15.Resolução - RDC n° 7 de 24 de fevereiro de 2010 - que dispõe sobre os requisitos mínimos para
funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva e dá outras providências;

16.Resolução - RDC n" 26, de 11 de maio de 2012 - altera a Resolução RDC n°, 07, de 24 de
fevereiro de 2010, que dispõe sobre os requisitos mínimos para funcionamento de Unidades de

Terapia Intensiva e dá outras providências.

17.Portaria n°. 4.283, de 30 de dezembro de 2010. Aprova as diretrizes para organização,
fortalecimento e aprimoramento das ações e serviços de farmácia no âmbito dos hospitais;

18.Decreto n°. 11.935, de 19 de janeiro de 2010. Dispõe sobre a politica estadual de assistência

farmacêutica e dá outras providências;

19,Resolução n'. 338, de 06 de maio de 2004. Institui a politica nacional de assistência farmacêutica;

20.Resolução n'. 36, de 25 de julho de 2013 - institui ações para a segurança do paciente em

serviços de saúde:
21.Resolução n° 358, DE 29 DE ABRIL DE 2005 - Dispõe sobre o tratamento e a disposição final

dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências.

22.Resolução n°222 de 28 de março de 2018 - Regulamenta as boas práticas de gerenciamento

dos resíduos de serviços de saúde e dá outras providências.

23.Portaria MS n°895, de 31 de março de 2017, que institui o cuidado progressivo ao paciente crítico
ou grave com os critérios de elegibilidade para admissão e alta, de classificação e de habilitação de
leitos de Terapia Intensiva adulto, pediátrico, UCO, queimados e Cuidados Intermediários adulto e

pediátrico no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.

9. A PROPOSTA DE PREçO:

A proposta de preço deverá ser apresentada no formato da planilha de custos, constante no Anexo l -
Modelo de Planilha de Custos, acompanhada por documentos comprobatórios de habilitação jurídica e de

regularidade fiscal e dos Atestados de Capacidade Técnica l Experiência.
Ressalta-se que, os repasses financeiros (mensal e global) propostos não poderão ultrapassar os limites

definidos neste Termo de Referência.

9.1. ATESTADOS DE CAPACIDADE GERENCIAL l EXPERIÊNCIA

Devendo os mesmos serem apresentados em original ou cópia autenticada em Serviço Notarial, para fins
avaliação e pontuação da capacidade gerencial por demonstração de experiência em gestão de unidades

hospitalares

a) Os Atestados de Capacidadê Gerencial l Experiência serão avaliados, de acordo com o Anexo
Ill - Parâmetros para julgamento dos Atestados de Capacidade Gerencial l Experiência,

b) Os atestados de capacidade gerencial, fornecidos pelo tomador do serviço, com período de no
minimo 12 (doze) meses de gestão, deverão conter, obrigatoriamente, o número total de leitos da
respectiva unidade hospitalar, discriminando, também, se houver, o número de leitos de UTI,
devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Administração - CRA e visado pelo seu
Administrador Responsável Técnico. Caso a licitante tenha prestado o serviço fora do Estado da
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Bahia, deverá apresentar seu atestado de aptidão registrado no CRA onde o serviço foi prestado,
bem como sua Certidão de Visto do CRA-BA, Os atestados de gerenciamento só serão aceitos na
modalidade da gestão hospitalar e para os cargos elou funções de direção hospitalar.

C) No caso da OS apresentar atestados de capacidade gerencial/experiência em nome de
profissional de nível superior, serão admitidos e pontuados, no máximo, dois atestados por pessoa
física, desde que atendidos os dispositivos do Parágrafo Segundo, do art. 101, da Lei Estadual n°
9.433/2005. A comissão considerará, para efeito de contabilização, os dois atestados de maior
pontuação.
d) Os atestados concernente ao gerenciamento de leitos tidos como retaguarda ao atendimento de
pacientes Com sintomas graves e leves do novo Coronavírus, deve conter documentos atestados
pelo órgão responsável elou através de documentos comprobatórios, tais como Contrato de Gestão
e publicação em Diário Oficial,

e) A análise das propostas será realizada pela Secretaria Saúde Municipal de Itabuna e,

comprovada a habilitação jurídica e a regularidade fiscal, será declarada vencedora a Organização
Social q ue obtiver a melhor pontuação da Nota Geral, de acordo com a fórmula descrita a seguir.

9.2. CÁLCULO DA NOTA GERAL

O cálculo da Nota Geral considerará a Nota de Atestado e a Nota de Preço, da seguinte forma,

A Nota de Atestado (NA) será definida com base no resultado da apuração obtida na Nota de Atestado do
Proponente (NAP), dividida pela Maior Nota de Atestado dentre as apresentadas pelos Proponentes
(MNAP) (análise aritmética), conforme fórmula abaixo:

NA = NAP
MNAP

C

A Nota de Preço (NP) será definida com base no resultado da apuração obtida do Menor Preço Proposto
(MPP) dentre todos os interessados, dividido pelo Preço do Proponente (PP), conforme fórmula abaixo'

NP = MPP
PP

A classificação das proponentes far-se-á pela média ponderada das Notas de Atestado e de Preço,

mediante a aplicação da seguinte formula com os respectivos pesos:

NOTA DE ATESTADO: PESO = 70
NOTA DE PREÇO: PESO = 30
NOTA GERAL(NG) = ((NA X 70) " (NP X 30))

O resultado da referida análise será comunicado através de publicação no Diário Oficial do Estado da

Bahia,

A vencedora da disputa deverá ser convocada para assinatura e início das atividades imediatamente
do Contrato de Gestão Emergencial, de acordo com as necessidades e o interesse da Administração

Pública.
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ANEXO l DO TERMO DE REFERENCIA

PLANILHA DE CUSTOS

CONTRATO EMERGENCIAL HOSPITAL CAMPANHA ITABUNA

a) Quadro Orçamentário Sintético:

Valor em R$ " ""

VALOR MENSAL " " ' _ " )
VALOR DO CONTRATO (6 meses)

VIG NCIA DO CONTRATO 180 DIAS
b) Quadro Orçamentário Analítico:

VALOR MENSAL EM "

REAIS
A.1 Composição da Remuneração
A.2 Beneficiosl vale transporte
A.3 Encargos Sociais Incidentes sobre a Remuneração/Piovisionamento '
A,4 Outros tipos de contratações/Pj médicos/outros

· 'F

Subtotal ' R$

B MATERIAL DE CONSUMO VALOR MENSAL EM

REAIS
B.1 Medicamentos de uso interno

B.2 Material de Imagens (material de radiologia)

B.3 Material médico-hospitalar de consumo (penso e insumo)

B.4 Material de Laboratório

B.5 Material de limpeza e descartável

B.6 Material de expediente (material de escritório)
C B.8 Enxoval e Uniforme

B.9 Equipamento de proteção individual (EPIS)

B.10 Gases medicinais

Subtotal R$

"C """SERVIÇOS DE TERCEIROS VALOR MENSAL EM

REAIS

C.1 Manutenção corretiva e preventiva de equipamentos médico-
hospitalares/administrativos

C.2 Locação de equipamentos biomédicos
' C.3 Locação de equipamentos administrativos

C.4 Serviços de Tecnologia da informação (equipamentos software, rede,
sistemas e etc)

, C.5 Locação (mobiliário/refrigeração)
) C.6 Fornecimento de água e saneamento

C.7 Fornecimento de energia elétrica

C.8 Telefonia e internet
C.9 Recolhimento e tratamento (gerencãnénto) de resíduos
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C 10 Serviço De Rouparia/Lavanderia
' C.11 Serviço de Esterilização e Reprocessamento

C.12 Serviço de alimentação e nutrição

C.13 Serviços gráficos l publicação

C.14 Serviço de guaràà âigiiàiiiiaçãÔ de proRt'uâi'os

C.15 Serviço de hemodiálise (HD)

C.16 Serviço de Laboratório de Análises Clinicas + Gasometria.2 equipo , l

C.17 Locação de 01 container refrigerado - frigorifico"

C.18 Combustível

C.19 Serviços aplicados

Subtotal R$

D Outras Despesas valor mensal em
REAIS

D 1 Taxa administração/Rateio
WMW

Subtotal R$

' TOTAL MENSAL

€)

l

l
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ANEXO II DO TERMO DE REFERENCIA

C

€

RELAÇÃO MÍNIMA DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS

M 'DICO PLANTONISTA UTI
MÉDICO PLANTONISTA ENFERMARIA

M DICO DIARISTA UTI
MEDICO NEFROLOGISTA

MEDICO INFECTOLOGISTA

FARMAC UTICO

AGENTE SERVIÇOS GERAIS

ALMOXARIFE

ASSISTENTE SOCIAL

AUXILIAR ADMNSTRATIVO
AUXILIAR DE REGULAÇ O
Ãj'hiL|AR de farmácia

PSICOLOGO

ENFERMEIRO UTI

ENFERMEIRO ENFERMARIA

TÉCNICO ENFERMAGEM UTI

TECNICO ENFERMAGEM ENFERMARIA

COPEIRO

COORDENAÇAO ENFERMAGEM UTI

NUTRlClONlSTA CLÍN|CAJNUTR|ÇÃO

FISIOTERAPEUTA
TECNICO DE RADIOLOGIA

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO

TECNICO EM INFORM TICA

FATURISTA
MAQUEIROS
AUXILIAR PORTARIA
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ANEXO III DO TERMO DE REFERENCIA

PARÂMETROS PARA JULGAMENTO DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE GERENCIAL l
EXPERIÊNCIA

Os Atestados de Capacidade Gerencial l Experiência serão analisados e pontuados conforme q quadro a seguir:

QUADRO DE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Critério Sub Item Itens de Avaliação Valor Total
(Máximo)

1.1 Experiência em l. Hospitais entre 40 e 79 leitos (cada certidão vale 1,0
Gerência Hospitalar - ponto, reconhecida a apresentação de até 03 3,0 pontos

Avaha a capacidade experiências com mínimo de 12 meses)-
gerencial por ||. Hospitais entre 80 e 219 leitos (cada certidão vale
demonstração de 2,0 ponto, reconhecida a apresentação de até 03 6,0 pontos
experiência em gestão experiências com período minimo de 12 meses).

4~ de unidades Ill. Hospitais a partir de 220 leitos (cada certidão vale
hospitalares próprias '2,5 pontos, reconhecida a apresentação de até 03 7,5 pontos

experiências com período minimo de 12 meses).

1.2 Experiência - l, Hospitais entre 40 a 79 leitos (cada certidão vale 1,0
Avalia a capacidade ponto, reconhecida a apresentação de até 03 3,0 pontos
gerencial por experiências, com período minimo de 12 meses).
demonstração de
experiências em ||. Hospitais entre 80 e 219 leitos (cada certidão vale
gestão de unidade 1,5 ponto, reconhecida a apresentação de até 03 4,5 pontos

1. hospitalar através de experiências com período mínimo de 12 meses). .,
Capacidade atestados. (*) lll.Hospitais a partir de 220 leitos (cada certidão vale
Gerencial l 2,0 pontos, reconhecida a apresentação de até 03 6,0 pontos
Experiência ("') experiências com período mínimo de 12 meses).

'"' |,Hospitais como retaguarda ao aten dimento d e
pacientes com sintomas graves e leves do novo
Coronavírus, entre 10 a 49 (leitos), (cada certidão vale 2,25 pontos

1.3 Experiência em 0,75 pontos, reconhecida a apresentação de até 03
COVID - Avalia a experiências
capacidade gerencial H-Hospitais como retaguarda ao atendimento de
por demonstração de pacientes com sintomas graves e leves do novo
experiências em

Coronavírus, entre 50 a 99 (leitos), (cada certidão vale 3,75 pontos

gestão de unidade 1,25 pontos, reconhecida a apresentação de até 03
hospitalar em combate experiê ncias
à COVID-19 (***) llLHospitais como retaguarda ao atendimento de

pacientes com sintomas graves e leves do novo
Coronavírus, acima de 100 (leitos), (cada certidão 4iÓ pontos

vale 2,0 pontos, reconhecida a apresentação de até

02 experiências
__ L —

Total Item l: 4C pontos

(*) Os atestados de capacidade gerencial, fornecido pelo tomador do serviço, com período de no minimo
12 (doze) meses de gestão, deverão conter, obrigatoriamente, o número total de leitos da respectiva
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unidade hospitalar, discriminando, também, se houver, o número de leitos de UTI, devidamente registrados
no Conselho Regional de Administração - CRA e visado pelo seu Administrador Responsável Técnico.
Caso a licitante tenha prestado o serviço fora do Estado da Bahia, deverá apresentar seu atestado de
aptidão registrado no CRA onde o serviço foi prestado, bem como sua Certidão de Visto do CRA-BA. Os
atestados de gerenciamento só serão aceitos na modalidade da gestão hospitalar e para os cargos elou
funções de direção hospitalar.

(*") No caso da OS apresentar atestados de capacidade gerencial/experiència em nome de profissional de
nível superior, serão admitidos e pontuados, no máximo, dois atestados por pessoa física, desde que
atendidos os dispositivos do Parágrafo Segundo, do art. 101, da Lei Estadual n° 9.433/2005. A comissão
considerará, para efeito de contabilização, os dois atestados de maior pontuação.

(**") Os atestados concernente ao gerenciamento de leitos tidos como retaguarda ao atendimento de
pacientes com sintomas graves e leves do novo Coronavírus, deve conter documentos atestados pelo
órgão responsável elou através de documentos comprobatórios, tais como Contrato de Gestão e

publicação em Diário Oficial.

!

C CÁLCULO DA NOTA GERAL

O cálculo da Nota Geral considerará a Nota de Atestado e a Nota de Preço, da seguinte forma.

A Nota de Atestado (NA) será definida com base no resultado da apuração obtida na Nota de Atestado do
Proponente (NAP), dividida pela Maior Nota de Atestado dentre as apresentadas pelos Proponentes
(MNAP), conforme fórmula abaixo:

NA = NAP
MNAP

A Nota de Preço (NP) será definida com base no resultado da apuração obtida do Menor Preço Proposto
(MPP) dentre todos os interessados, dividido pelo Preço do Proponente (PP), conforme fórmula abaixo:

NP = MPP
PP

C
A classificação das proponentes far-se-á pela média ponderada das Notas de Atestado e de Preço,

mediante a aplicação da seguinte formula com os respectivos pesos:

NOTA DE ATESTADO: PESO = 70
NOTA DE PREÇO: PESO = 30
NOTA GERAL (NG) = ((NA X 70) " (NP X 30))

Será declarada vencedora do processo de seleção pública simplificada a entidade habilitada, que obtiver

a melhor pontuação da Nota Geral, de acordo com a fórmula acima descrita.
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ANEXO II DO CONTRATO

JuIAamento dos Atestados de Cakacidade Gerencial/Experiência e das ProÊ!ostas de Preço.

PARÂMETROS PARA JULGAMENTO DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE INTERESSADOS
GERENCIAL l EXPERIÊNCIA

Valor SANTA ITUTO 2

Critério Sub Item Itens de Avaliação Total FABAMED CASA DE INST LH
(Máximo) ITABUNA DE JU O

1.1 l, Hospitais entre 40 e 79 leitos (cada
Experiência certidão vale 1,0 ponto, reconhecida a 3,0 pontos 1,0 0,0

em Gerência apresentação de até 03 experiências
Hospitalar - com mínimo de 12 meses)-

Avalia a Il, Hospii'à s entre 50 e 149 leitos (cada "'
capacidade certidão vale 2,0 ponto, reconhecida a

. 6,0 pontos 2,0 0,0gerenc|a| por apresentação de até 03 expenencias
demonstração com período minimo de 12 meses).

de
experiência III. Hospitais a partir de 220 leitos

em gestão de (cada certidão vale 2,5 pontos,
unidades reconhecida a apresentação de até 03 7,5 pontos 0,0 0,0

hospitalares experiências com período minimo de 12
próprias, meses).

á1-2 I. Hospitais entre 40 a 79 leitos (cada
Experiência - certidão vale 1,0 ponto, reconhecida a

, 3,0 pontos 0,0 0,0Avalia a apresentação de até 03 experlênclas,
capacidade com período minimo de 12 meses)-

gerencial por
demonstração ll. Hospitais entre 80 e 219 leitos (cada

de certidão vale 1,5 ponto, reconhecida a 4,5 pontos 0,0 3,0
experiências apresentação de até 03 experiências

1. em gestão de
com período mínimo de 12 meses)-

unidade III, Hospitais a partir de 220 leitos (cada
Capacidade hospitalar certidão vale 2,0 pontos, reconhecida a

6,0 pontos 4,0 0.0Gerencial l através de apresentação de até 03 experiências
Experiência atestados' com período minimo de 12 meses).

(*)(*")
I. Hospitais com o retaguarda ao
atendimento de pacientes com
sintomas graves e leves do novo

1.3 Coronavírus, entre 10 a 49 (leitos), 2,25 ponto 0,75 0,0
Experiência (cada certidão vale 0,75 pontos,
em COVIl) - reconhecida a apresentação de até 03

Avalia a experiências.
capacidade Il. Hospitais como retaguarda ao

gerencial por atendimento de pacientes com
demonstração sintomas graves e leves do novo 3,75

de Coronavírus, entre 50 a 99 (leitos), 1,25 0,0pontos
experiências (cada certidao vale 1 ,25 pontos,
em gestão de reconhecida a apresentação de até 03

unidade experiências.
hospitalar em Ill. Hospitais como retaguarda ao

combate à atendimento de pacientes com
COVID-19 sintomas g raves e leves do novo

("*") Coronavírus, acima de 100 (leitos), 4,0 pontos 2,0 0,0
(cada certidão vale 2,0 pontos,
reconhecida a apresentação de até 02

experiências
Total iteh I: 40 pontos 11,0 3,0 DECLASSIFI

CADA.
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ANEXO III

PROPOSTA DA CONTRATADA
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

' PROCESSO ADMINISTRAT1VO N° 047-S/2021

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

' DISPENSA DE LlClTAçÃO N° 019-S/2021

SITUAÇÃO DE EMERGENCIA - CALAMIDADE PUBLICA

' OBJETO. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL
PARA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AçÕES E

SERVIçOS DE SAÚDE PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO

MUNICÍP1O DE ITABUNA, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19

!

l
SOLICITAÇÃO DE PARECER JURÍDICO



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

CNPJ N° 08.218.991/0001-95

03 n

Da: Comissão de licitação.
Para: Procuradoria jurídica.

Prezado Senhor,

C
Estamos remetendo a esta procuradoria o Processo Administrativo n" 047-S/2021,

relativo à Dispensa de Licitação n° 019-S/2021, no qual tem como objeto contratação

EMERGENCIAL DE ORGAN|ZAÇÃO SOCIAL PARA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE

AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE

itabuna, para ENFRENTAMENTO ao covid-19, em atendimento à manifestação do Gabinete

da Secretária, para emissão de parecer jurídico acerca da contratação através de Dispensa

de Licitação.

Na certeza de que obteremos êxito em nossa solicitação, externamos nossas

considerações e apreço.

Itabuna, 24 de março de 2021

C

r

,,,Eit,<,,,,,,,,
Comissão de Licitação.

Prefeitura Municipal Av. Pnncesa Isabel, 678, São Caetano±ECRETAR/A MUNICIPAL DE SAÚDE
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

' SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 047-S/2021

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

DISPENSA DE LlCiTAçÃO N° 019-Sl2021

SITUAÇÃO DE EMERGENCIA - CALAMIDADE PUBLICA

OBjETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL
PARA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E

SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO

MUNICÍPIO DE ITABUNA, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19

PARECER JURÍDICO

U
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Itabuna - BA, 24 de março de 2021.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 047-S/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 019-S/2021

PARECER JURÍDICO

'~

EMENTA: CONTRATAÇÃO
EMERGENCIAL DE
ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA
GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO

E EXECUÇÃO DE AÇÕES E
SERVIÇOS DE SAÚDE PARA O
HOSPITAL DE CAMPANHA DO
MUNICÍPIO DE ITABUNA, COM
CAPACIDADE PARA 40 LEITOS
(20 DE ENFERMARIA E 20 UTI
PARA ENFRENTAMENTO DO
COVID-19. CONTRATAÇÃO
DIRETA - DISPENSA DE
LICITAÇÃO - CALAMIDADE
PÚBLICA - POSSIBILIDADE

C
l - DO RELATÓRIO

Instado pela Presidente da Comissão de Licitação para
apreciação técnico-jurídica dos aspectos de legalidade que norteiam à
solicitação da Secretaria de Saúde, objetivando a "contratação por dispensa
conforme previsão no art. 24, lV da Lei 8.666/93, bem como no art. 4.° da Lei
Federal n.° 13.979/20 de organização social para gestão, operacionalização
e execução de ações e serviços de saúde a serem prestados no Hospital de
Campanha, com capacidade para 40 leitos (20 de enfermaria e 20 UTI) para
enfrentamento do COVID-19", cuja urgência na contratação é manifestada
na solicitação da lavra da Secretária de Saúde, emitimos, nos termos abaixo,
nosso parecer.

Está instruído o processo administrativo com Ofício Motivador de
implantação do hospital de campanha de Itabuna (Ofício/SMSM/DMAC - N.°
191/2021), da lavra da Supervisora do Departamento de Média e Alta
Complexidade. No mesmo consta, resumidamente que: " Considerando

^r1
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principalmente o cenário epidemiológico do Estado da Bahia, bem como a
macrorregião Sul e, região de Saúde de Itabuna, visando o enfrentamento
da emergência em saúde pública decorrente do COV/D-19, onde o
coeficiente de incidência do município de Itabuna encontra-se em 11.888, 96,
sendo o terceiro município com maior número de casos ativos, totalizando
764 casos, 028% nas últimas 24 horas, 2,47% nos últimos 5 dias, taxa de
ocupação geral de leitos de 81%, dos quais 71% refere-se a taxa de
ocupação de leitos clínicos e 96% de leitos de UTI. (...) Conclui afirmando
que " (...) após diversas medidas de saúde públicas já adotadas e estudos
realizados, evidenciando probabilidade de esgotamento dos recursos da
rede SUS, próprio e contratualizado, necessários a garantia da oferta de
serviços assistenciais a população, esta municipalidade, em caráter
emergencial, iniciou o planejamento estratégico para implantação do
Hospital de Campanha para ampliação do número de pontos exclusivos para
atendimento dos pacientes SRAG/COVID-19, pontos estes que se
caracterizam por mais 20 leitos d Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto
e 20 leitos clínicos de enfermaria COV/D-197

No termo de referência, em sua justificativa, resta consignado que
"É fato notório o esgotamento quase permanente de vagas tanto na rede
municipal, quanto na estadual e em quase todos os municípios do Estado,
impossibilitando assim a regulação para outros municípios, especialmente
nesta nova 'onda' de contágio, tendo como consequência o aumento da taxa
de mortalidade pelo COV/D-19. Levamos em consideração o crescimento
exacerbado diário no número de óbitos no Brasil causados pela COV/D-19,
que inclusive, no último 16 de março do 2021, em 24 horas o pals registrou o
maior recorde do número de óbitos, sendo 2. 798 vitimas. E a Bahia encontr-
ase com a ocupação de leitos de UTI adulto acima de 87%, conforme link
https:/'bi.saude.ba.qov/transparencial Resta clara, também, a
impossibilidade de abertura novos leitos na rede municipal de saúde, tendo
em vista a inexistência de capacidade física de instalação de novos leitos
nos hospitais do município, vez que já houveram as adaptações possíveis. "

Fora anexados os Decretos de Calamidade Pública Federal,
estadual e municipal, além da Portarias Ministeriais que regulam as matérias
referentes à habilitação de leitos de UTI'S.

Presente o Termo de Referência, minuta do Termo de Dispensa e
do Contrato.

Colacionou-se orçamentos de três instituições que prestam
serviços médicos, sendo que após o julgamento dos atestados de
capacidade técnica, a interessada lnistituto 2 de Julho fora desclassificada
por não ter apresentado atestados de capacidade gerencial. Seguiu-se no
certame as interessadas Santa Casa de Misericórdia de Itabuna e
FABAMED, sagrando-se vencedora esta.

É o relatório.

jç
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II - DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

A licitação é procedimento regra para a Administração Pública
direta ou indireta quando se busca contratar com o particular, por força do
que dispõe a Constituição Federal em seu art. 37, XXI. A licitação, da forma
como é intentada pelo legislador, visa obter a melhor proposta seguindo
critérios objetivos e racionais, culminando na escolha da proposta que lhe
apresente melhor custo-beneficio.

Não obstante a obrigatoriedade de licitar quando se pretende
adquirir, contratar serviços, a administração pode dispensá-la nos casos
enumerados no art. 24 da Lei 8.666/93. Implica dizer que a contratação sem
licitação não deve ser informal, sem a devida formalização do procedimento
e com todas as cautelas e observância dos preceitos legais.

Outrossim, considerando todo o arcabouço fático em que vive o
mundo, imperioso o Poder Público contratar em curto espaço de tempo,
circunstância que colide com o tempo regular de tramitação de um
procedimento licitatório convencional. Deve ser elevado no caso concreto o
princípio da supremacia do interesse público e da proporcionalidade.

Nesse sentido, a dispensa de licitação prevista no artigo 24 da
norma de regência, especificamente no inciso IV, é a que se amolda ao caso
in concreto, vejamos:

"Art 24. É dispensável a /icitação(.-.)

lV - nos casos de emergência ou de calamidade pública,
quando caracterizada urgência de atendimento de situação
que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança
de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens,
públicos ou particulares... "

Nessa senda, o art. 26, em seu parágrafo único, inciso I, da Lei n°
8.666/93, preceitua que:

"l - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou
de grave e iminente risco à segurança pública que justifique
a dispensa, quando for o caso,' que o processo de dispensa
será instruído com a caracterização da situação emergencial
ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso. "

Observa-se que o conceito de emergência é restrito e se
aproxima do conceito de calamidade pública, uma vez que seu
reconhecimento se faz por um ato administrativo formal. Embora possa,
valendo-se da analogia, utilizar-se desse conceito para auxiliar a
caracterização da situação de emergência, não se deve, pelos
entendimentos anteriormente mencionados, limitar a aplicação de dispensa
de licitação do art. 24, IV, àquelas situações estabelecidas no referido

, 1<<
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Decreto. Dependerá de cada caso, a demonstração da urgência no
atendimento da situação e o risco de prejuízo à comunidade, obras, serviços
ou bens, que deverão ser justificados e comprovados pelo gestor.

Entretanto, inobstante a discricionariedade da conceituação de
urgência, o Tribunal de Contas da União - TCU, vem mantendo uníssono
posicionamento no sentido de que considerar-se-á como situação
emergencial, asseguradora da regular dispensa de licitação, aquela que
precisa ser atendida com urgência, objetivando a não ocorrência de
prejuízos, não sendo comprovada a desídia do Administrador ou falta de

planejamento.

Em suma, deve existir da administração, absoluto controle,
acompanhamento e planejamento de suas ações administrativas, com fim
precípuo de não promover descontinuidade de serviços públicos. Demais
disso com o advento da Lei 10.520/2002 fora instituída a modalidade pregão,
que possui características de celeridade e competitividade aptas a atender
as necessidades mais prementes do Poder Público.

É importante perceber que a permissão para dispensa de
licitação, em casos de emergência ou calamidade, é para permitir uma
pronta resposta da Administração a situações imprevisíveis, desse modo
fora de controle do gestor; mas limitada no tempo. Além desses requisitos,
imprescindível a objetividade em salvaguardar pessoas e bens. Em
determinadas circunstâncias, como no caso vertente, impossível o
planejamento, considerando as peculiaridades do caso.

É cediço o momento pandêmico em que se vive o mundo,
justificando, pois a excepcionalidade da contratação. Nessa esteira, fora
decretado pelo Governo Federal Estado de Calamidade Pública,
reconhecida pelo Congresso Nacional através do Decreto legislativo n.°
02/2020. Em face de tal reconhecimento, foi instituído pela Emenda
Constitucional 106/2020 regime extraordinário fiscal, financeiro e de
contratações para enfrentamento de calamidade pública nacional decorrente
da pandemia.

Nesse trilhar fora editada a Lei Federal 13.979/2020, a qual
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável
pelo surto de 2019.

Em seu art. 4.° a referida lei dispões que:

"Art. 4° É dispensável a licitação para aquisição ou
contratação de bens, serviços, inclusive de engenharia, e
insumos destinados ao enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional de que trata esta
Lei. (Redação dada pela Lei n° 14.035, de 2020) § 1° A
dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é

L¥
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temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a
emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus. "

Cumpre salientar, que o art. 4.°-B prevê algumas condições que
se presumem comprovadas. No caso vertente, amolda-se perfeitamente ao
quanto exigido pela lei. Houve a caracterização da situação de emergência,
plasmada na referida lei, bem como no Decreto Estadual n.° 19.549, de
18/03/2020; nos Decretos Municipais n.° 13.608, de 20/03/2020, 13.609, de
21/03/2020, 13.621, de 01/04/2020 (convertendo o Estado de Emergência

em Calamidade Pública); 14.282, de 04/02/2021 (Emergência
Administrativa) e, por fim o Decreto 14.331, de 10/03/2021 (Calamidade
Pública em função da Pandemia do COVID-19). Todo esse arcabouço legal
tem como principal objetivo preservar e salvar vidas, sem descurar da
proteção ao erário.

Com efeito, é cediço o avanço da Pandemia, com um aumento
expressivo do índice de letalidade, chegando a morrer em 22 de março do
corrente ano 1.383 pessoas em apenas 24horas. Demonstrando um
aumento no número de contaminados em curva ascendente, em virtude da
variante P.1 de Manaus e do Reino Unido. A mesma possui uma maior taxa
de transmissibilidade, maior gravidade dos casos e risco de óbito, situação
externada no comunicado de alerta SESAB/SUVISA/CIES N.° 04, de 04 de
março de 2021.

Tal situação exige uma pronta resposta e essa situação de
emergência, exigindo dos setores competentes a tomada de ações rápidas e
assertivas, visando controlar a disseminação do vÍrus. A imprevisibilidade da
rápida variação, que coloca a vida de milhares de cidadãos sulbaianos em
risco, considerando ser Itabuna uma cidade polo de saúde, justifica a
contratação pretendida.

Outrossim, percebe-se do oficio anexo ao presente procedimento
da lavra da Supervisora do Departamento de Média e Alta Complexidade da
Secretaria de Saúde, que o sistema no município de atendimento aos
pacientes com Coronavírus está em vias de colapsar, faltando leitos clínicos
e de UTIs. Consta no referido oficio uma taxa de ocupação dos leitos de
81%, sendo 71% referente a taxa de ocupação de leitos clínicos e 96% de
leitos de UTI. Sem dúvidas, tal situação traz verdadeiros riscos à segurança
das pessoas, ainda mais considerando ser Itabuna o principal polo regional
de atendimento a pacientes acometidos pela grave doença que rapidamente
pode evoluir para o óbito.

Nessa senda, a contratação emergencial de organização social
para gestão, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde a
serem prestados no hospital de campanha, com 40 leitos, sendo 20 de
enfermaria e 20 de UTIs, para enfrentamento da Pandemia do COVID -19,
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se revela necessário, limitando-se, por óbvio, ao atendimento da situação de

emergência.

Forçoso dizer que a capacidade de ação do Poder Público
Municipal está comprometida, situação evidenciada no Decreto n.° 14.331,
de 10/03/2021 que instituiu o Estado de Calamidade pública.

Outrossim, conforme consta no oficio motivador e na justificativa
constante do Termo de Referência, os recursos existentes, quais sejam
leitos clínicos e de UTI's públicos no município já se esgotaram, forçando a
mobilização de novos recursos, a exemplo do Hospital de Campanha de
Itabuna, objetivando salvaguardar o bem jurídico mais precioso que é a vida.

Cumpre dizer que no município de Itabuna a rede de UTI'S do
SUS está severamente sobrecarregada, não possuindo, também, a rede
privada mais leitos para serem contratados ou requisitados, de modo que os
pacientes regulados do município serão encaminhados para outros
municípios, em ações de transferências em sua maioria caras e
intempestivas, levando, consequentemente pacientes a óbitos.

Nesse diapasão é que foi concebido o Hospital de Campanha,
com o fito de criar leitos adicionais de UTI'S e Clínicos para que a
Administração Pública Municipal possa entregar à sua população os serviços
médicos necessários de alta complexidade de recuperação da COVID-19.

No presente caso, considerando a premente necessidade de
contratação de uma estrutura temporária, de modo que seja ampliado os
leitos no município, forçoso, também, a contratação de instituição que possa
gerir o aparelho para que a entrega dos serviços seja efetiva.

Importante dizer que a Administração deve, não obstante o
cenário de superlotação atentar ao quanto preceituado na Lei 8.666/93.
Nesse sentido cumpre colacionar alguns julgados do TCU sobre o tema,
visando aclarar tal situação:

A dispensa de licitação, em casos de emergência ou
calamidade pública (art. 24, inciso IV, da Lei
8.666/1993), apenas é cabível se o objeto da
contratação direta for o meio adequado, eficiente e
efetivo de afastar o risco iminente detectado. Acórdão
1987/2015-Plenário Relator: BENJAMIN ZYMLER

Para caracterizar situação emergencial passível de
dispensa de licitação, deve restar evidente que a
contratação imediata é a via adequada e efetiva para
eliminar iminente risco de dano ou de
comprometimento da segurança de pessoas, obras,
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou
particulares, restringindo-se ao estritamente
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necessário ao atendimento da situação calamitosa.
Deve-se divisar a conduta dos agentes públicos que
concorreram para originar a situação emergencial da
ação daqueles que apenas atuaram para elidir o risco
de dano. Acórdão 1217/2014-Plenário Relator: ANA
ARRAES

A caracterização de situação emergencial, que autoriza
o procedimento de dispensa de licitação, deve estar
demonstrada no respectivo processo administrativo,
evidenciando que a contratação imediata é a via
adequada e efetiva para eliminar iminente risco de
dano ou de comprometimento da segurança de
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens,
públicos ou particulares. Não se presta a esse fim a
presença de pronunciamento técnico apontando a
existência de graves problemas estruturais, se a
interdição do local, por si só, suspenderia eventual
risco à segurança dos frequentadores, e
descaracterizaria a situação de urgência,
possibilitando a realização do devido procedimento
licitatório. Acórdão 1162/2014-PIenário Relator: JOSÉ
JORGE

Sem dúvidas agindo assim poderá a Administração buscar
socorrer-se de meio materiais que possam salvar mais vidas no município, in
casu com a contração de organização social para gestão, operacionalização
e execução de ações e serviços no Hospital de Campanha.

Com efeito, importante salientar que o Termo de Referência, que
deverá ser aprovado pela autoridade técnica competente, deve-se atentar a
Administração para o quanto preceituado no art. 4.° da Lei 13.979/2020,
vejamos:

Art. 4°-E. Nas aquisições ou contratações de bens, serviços
e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional de que trata esta
Lei, será admitida a apresentação de termo de referência
simp/i/icado ou de projeto básico simplificado. (Incluído pela
Lei n° 14. 035, de 2020)

§ 1° O termo de referência simplificado ou o projeto básico
simplificado referidos no caput deste artigo conterá: (Incluído
pela Lei n° 14. 035, de 2020)

l - declaração do objeto; (Incluído pela Lei n° 14.035, de 2020)

// — fundamentação simpliticada da contratação; (Incluído pela
Lei n° 14.035, de 2020)

,,(_k
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Ill — descrição resumida da solução apresentada; (Incluído
pela Lei n° /4.035, de 2020)

lV — requisitos da contratação; (Incluído pela Lei n° 14. 035, de

2020)

V — critérios de medição e de pagamento,' (Incluído pela Lei n°

14.035, de 2020)

VI — estimativa de preços obtida por meio de, no mínimo, 1
(um) dos seguintes parâmetros: (Incluído pela Lei n° /4. 035, de

2020)

a) Portal de Compras do Govemo Federal; (Incluído pela Lei
n° 14.035, de 2020)

b) pesquisa publicada em mídia especializada,' (Incluído pela
Lei n°14.035, de 2020)

C) sites especializados ou de domínio amplo,' (Incluído pela
Lei n° /4. 035, de 2020)

d) contratações similares de outros entes públicos;
ou (Incluído pela Lei n° 14. 035, de 2020)

e) pesquisa realizada com os potenciais
fornecedores; (Incluído pela Lei n° 14. 035, de 2020)

VIl - adequação orçamentária. (Incluído pela Lei n° 14. 035, de
2020)

sobeja ilustrar quanto às especificações do objeto que se
pretendem contratar, que despiciendos se mostram comentários nesse
sentido, haja vista, que as características, especificações e quantitativos
contidos no procedimento licitatório são de inteira responsabilidade da
autoridade solicitante, não cabendo, assim, qualquer manifestação desta
assessoria no particular.

No que tange à habilitação jurídica, regularidade fiscal e
trabalhista, todas foram juntadas ao Processo Administrativo n.° 047-S/2021.

Importante ressaltar que a competência quanto ao exame do
mérito administrativo das contratações, sob a ótica técnica e financeira, não
compete à Procuradoria Jurídica. Nessa linha, recomenda-se o necessário
controle, inclusive com a apreciação da Controladoria Geral, de modo que as
contratações atendam ao princípio da supremacia do interesse público,
especialmente nas ações de enfrentamento à COVID-19.

el,



?':'4Í'!TAANA ,.%/

Ill - DA CONCLUSÃO

Diante de todo exposto, pugna esta Procuradoria Municipal pelo
pelo prosseguimento do presente procedimento, sendo cumprindo pela
administração a integralidade dos preceitos normativos insculpidos na Lei
8.666/93 e na Lei 13.979/2020, suso mencionados. É como opinamos.

É o parecer.

YWr-

S.M.J.

cláudio l l 6e meida
SI-JBP DOR-GERAL

D TO N° 13.986
L' L'

:,,L 7\, LMARCELO JOSÉ DA SÍ\/A aragLL

PROCURADOR MUNICIPAL
DECRETO N"14,080
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

i SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATlVO N° 047-S/2021

"' ORIGEM: DEPAKIAMLNTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

DISPENSA DE LlClTAçÃO N° 019-S/2021

SITUAÇÃO DE EMERGENCIA - CALAMIDADE PUBLICA

OBjETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL
PARA GESTÃO, OPERACIONALjZAÇÃO E EXECUçÃO DE AçÕES E

SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO
¥" MUNICÍPIO DE ITABUNA, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19

TERMO DISPENSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CGC/CNPj: 08.218.991/0001-95

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. O19-S/2021

Nome do Contratacio:

FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE - FABAMED
ciqpj/ cpf lnsc. Est. n°

05.413.531/0001-20
Endereço (Rua, Av., Praça, etc.)

Rua Baependi, n° 162, CEP: 40170-070
BAIRRO " UNICÍPIO UF:

Ondina, Salvador - BA
CONTA BANCÁRIA

Banco Agência: Conta Corrente:

°"k'°·' CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ORGANIZAÇAO SOCIAL PARA GESTAO,
OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUçÃO DE AÇÕES E SERVIçOS DE SAÚDE PRESTADOS NO

_ HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE ITABUNA, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19.

Valor: R$ 8.273.679,72 (oito milhões, duzentos e setenta e três mil, seiscentos e setenta e nove reais

e setenta e dois centavos)

Caracterização da emergência ou razão da escolha do fornecedor e justificativa do preço:
A Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna efetivará contrato com a empresa FUNDAÇÃO ABM D

PESQUISA E EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE - FABAMED, para CONTRATAÇÃO EMERGENCIA
DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES

SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE ITABUNA,

PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, fato notório o esgotamento quase permanente de novas vaga
anto na rede municipal, quanto na estadual e em quase todos os municípios do Estado, impossibilitando a

reg ulação para outras cidades, especialmente nesta nova "onda" de contágio.
Resta clara, também, a impossibilidade da abertura novos leitos na rede municipal de saúde, tend

em vista a inexistência de imóveis públicos ou particulares com capacidade física de instalação de

equipamento médico-hospitalar.
Tendo em vista a situação de calamidade, já devidamente justificada nos autos através do Decret
14 331/2021, informo que para esta contratação e DIPENSÁVEL a licitação, nos termos do Artigo 24, irieis

lV da Lei 8,666/93. de 21 de junho de 1993,

DOTAÇÃO ORçAMENTÁR|A

Unidade Gestora Fonte l _ projeto/Atividade ,. , ,_
Elem.e,nto de Despesa_ l

— ' _" """""" """" """" """""33903902 2389
1019 ' 14 ,

BASE LEGAL
ARTIGO 24, INCISO lV, DA LEI N° 8.666 DE 21/06/93, ARTIGO 4° DA LEI 13.979/2020.

Unidade Solicitante: Diretor:
d ¥ ·.

N
GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE . '

LANIA LÉCIA PEIXOTO DOS SANTOS SILVA
SUB SECRETARIA DE SAÚDE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - jUSTIFICATIVA l DATA l ASSINATURAS E NOMES DOS MEMBROS

Na forma da justificativa apresentada pelo DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, n
presente termo de dispensa de licitação, a contratação encontra em amparo no Artigo 24, Inciso lV, da Le

8.666/93, que fundamenta e autoriza, com Dispensa de Licitação.

Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CGC/CNPj: 08.218.991/0001-95

Comissão de LICITAÇÃO - Justificativa
comissão de licitação informa que a contratação foi realizada em caráter emergencial, haja vista

necessidade de imediata dos referidos produtos, devido ao cenário atual de pandemia mundial d
coronavírus.

Despacho Final do Ordenador da Despesa - Ho logação
Data

De ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO. 26/03/2021 t

LIVIA MARIA BO FIM MENDES AGUIAR
Secretária Municipal de Saúde

'P,

C

Prefeitura Municipal secretaria mun/c/ral de saúde
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

l PROCESSO ADMIN1STRATIV0 N° 047-S/2021

' ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 019-S/2021

ii SITUAÇÃO DE EMERGENCIA - CALAMIDADE PUBLICA

OBjETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL
PARA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E

SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO

MUNICÍPIO DE ITABUNA, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19

CONTRATO
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MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE ITABUNA

DISPENSA DE LICITAçÃO N°. 019-S/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 047-S/2021

CONTRATO DE GESTÃO N°. 037-S/2021

Contratação emergencial de Organização Social para gestão e
operacionalização dos Serviços de Saúde a serem prestados

no hospital de campanha do Município de Itabuna, para
enfrentamento ao COVID-19, entre si celebram a SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE ITABUNA e a empresa FUNDAÇÃO ABM

DE PESQUISA E EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE - FABAMED

C

C

Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE ITABUNA, através do FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE ITABUNA, inscrito no CNPJ do Ministério da Fazenda sob n° 08.218.991/0001-95, Inscrição

Estadual n° 71371383, com sede na Avenida Princesa Isabel, 678, São Caetano, nesta cidade de Itabuna-
BA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde,
a senhora LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR, brasileira, casada, Médica, portadora da cédula de

identidade n° 83.814.95-70, SSP/BA, e do CPF n° 823.280.725-34, residente e domiciliada nesta cidade
de ltabuna-BA, e, de outro lado, à empresa FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENSÃO NA ÁREA
DA SAÚDE - FABAMED, inscrita no CNPJ sob o n° 05.413.531/0001-20, sediada na Rua Baependi, n°

162, Ondina, Salvador -BA, CEP: 40170-070 adiante denominada CONTRATADA, neste ato representado
pelo £:". JOSE SATURNINO RODRIGUES, brasileiro, casado, CPF: 286.338.307-87, residente e
domiciliada na Rua Tenente Fernando Tuy, apto. 1203, Residencial Morado do Parque, Pituba, Salvador
- BA, doravante denominada CONTRATADA, com base no artigo 59, inciso lV cIC o art. 65, da Lei Estadual
n°. 9.433/05, tendo em vista o que dispõe a processada nos termos da Lei Federal n° 8.080, de 12 de
setembro de 1990 e 8.142, de 28 de dezembro de 1990, mais correspondentes Normas do Sistema Único
de Saúde - SUS emanadas do Ministério da Saúde - MS, considerando o Termo de Referência deste
processo, o correspondente ato de resultado da avaliação do vencedor do objeto ora contratado,
publicado no Diário Oficial do Município de 25.03.2021, e ainda no correio da Bahia de 27.03.2021,
resolvem celebrar o presente CONTRATO DE GESTÃO referente à Gestão, Operacionalização e
Execução de Ações e dos Serviços de Saúde prestados no Hospital de Campanha do Município de
Itabuna, localizada na Av. Fernando Gomes, sIn, bairro Nossa Senhora das Graças, em regime de 24
horas/dia, de propriedade da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA, temporariamente para

atender a situação de emergência de saúde pública de importância internacional, com fundamento na
Poitaria n° 188/GM/MS de 04/02/2020, Decreto Estadual N° 19.529 de 16 de março de 2020 e Lei Federal
N° 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, Decretos municipais n° 14.282, de 04/02/2021 e Decreto n° 14.331 n
de 10/03/2021, que regulamenta as medidas temporárias na Bahia e no Município de Itabuna para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus,

l

cuja permissão de uso fica autorizada pelo período de vigência do presente contrato, mediante as -l

cláusulas e condições seguintes:

I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

§ 1° - O presente instrumento tem por objeto a contratação emergencial de organização
SOCIAL PARA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AçÕES E SERVIçOS DE SAÚDE

PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE ITABUNA, PARA
ENFRENTAMENTO AO COVID-19, em regime de 24 horas/dia, que assegure assistência universal e
gratuita à população, observados os princípios e legislações do SUS, em conformidade com o termo de
referência e cotação apresentada da qual decorre este termo contratual.
§ 2° - Que a CONTRATADA dispõe de suficiente nível técnico-assistencial, capacidade e condições de

l
Prefeitura Munjçipal ,s"ecretar/a municipal de saúde
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prestação de serviços que permitam o maior nível de qualidade nos serviços contratados conforme a

especialidade e características da demanda.
§ 3° - Que a CONTRATADA não está sujeita a nenhum tipo de restrição legal que incapacite seu titular

para firmar este Contrato com a Secretaria Municipal da Saúde.
§ 4° - Fazem parte integrante deste Contrato:

l. Termo de Referência, com atividades mínimas a serem realizadas;
||. Planilha de Custos apresentada durante o Chamamento Público, independentemente da sua

transcrição;
III. Relação Minima de Recursos Humanos por Categoria Profissional;

lV.Parâmetro para julgamento dos Atestados de Capacidade Técnica.

II - CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAçÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

§ 1° - A CONTRATADA executará os serviços assistenciais disponíveis segundo a capacidade operacional
instalada no Hospital de Campanha de Itabuna nas quantidades mínimas estabelecidas no Anexo ll deste
Contrato de Gestão, a qualquer pessoa que deles necessitar e de acordo com as normas do SUS - Sistema
Único de Saúde.
§ 2° - Alimentar o sistema oficial de informação, Tabwin/Datasus, do Ministério da Saúde, a partir do
momento em que a unidade dispuser de CNES. Ademais deve manter registro atualizado do mês, em
Relatório/Sistema congênere indicado pelo contratante para a avaliação de desempenho quantitativa que

será baseada na produção faturada.
§ 3° - O indicador de aferição será a SAÍDA HOSPITALAR, comprovada por AIH - Autorização de
Internação Hospitalar, informada, mensalmente, nos sistemas oficiais do Ministério da Saúde.

Ill - CLÁUSULA TERCEIRA - DOS COMPROMISSOS DAS PARTES

l - DA CONTRATADA

C

l) Assegurar a Gestão, Operacionalização e Execução das Ações e Serviços de Saúde a que se propõe
através do desenvolvimento de técnicas modernas e adequadas que permitam a adequação da estrutura
funcional, a manutenção física e dos equipamentos da Unidade, além do provimento dos insumos

(materiais) necessários a garantia do pleno funcionamento da Unidade.

2) Assistir de forma abrangente a clientela que demande à Unidade, procedendo aos devidos registros
e expedidas as Autorizações de Internações Hospitalares (AIH/SUS), segundo os critérios da

CONTRATANTE e do Ministério da Saúde.

3) Garantir em exercício na Unidade, quadro de recursos humanos qualificados e compatível ao porte
da Unidade e Serviços combinados, conforme estabelecido nas normas ministeriais atinentes à espéciep l,
tendo definida como parte de sua infraestrutura técnico-administrativa nas 24 (vinte e quatro) horas dia, l
por plantões, a presença de pelo menos um profissional da medicina que responderá legalmente pela ,

atenção oferecida à clientela.

4) Adotar uma identificação especial (crachá) e fardamento de boa qualidade para todos os seus
empregados, assim como, assegurar a sua frequência, pontualidade e boa conduta profissional. '--l' "

5) Manter a designação como HOSPITAL DE CAMPANHA DE ITABUNA e adotar a logomarca da
CONTRATANTE e da CONTRATADA, em todos os instrumentos de comunicação visual, impressos, sítios

eletrônicos, redes sociais, na forma estabelecida pela CONTRATANTE.

6) Afixar, em lugar visível, a sua condição de entidade qualificada como Organização Social de Saúde,
e a gratuidade dos serviços prestados nessa condição.

7) Responder pelas obrigações, despesas, encargos trabalhistas, securitários, previdenciários e outros,
na forma da legislação em vigor, relativo aos empregados utilizados na execução dos serviços ora
contratados, sendo-lhe defeso invocar a existência desse contrato para tentar eximir-se daquelas

obrigações ou transferi-las à contratante.

2
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8) Responsabilizar-se integralmente por todos os compromissos assumidos neste Contrato.
9) Manter registro atualizado de todos os atendimentos efetuados na Unidade Hospitalar,
disponibilizando a qualquer momento à Contratante e aos órgãos de controle interno e externo, as fichas
e prontuários da clientela, assim como todos os demais documentos que comprovem a confiabilidade e

segurança dos serviços prestados na Unidade.
10) Apresentar à Contratante até o 5° dia útil do mês seguinte, a Nota Fiscal/Fatura dos serviços

efetivamente executados no mês anterior, acompanhada de Relatórios Gerenciais e comprovantes, na

forma que lhe for indicada e assim sucessivamente, a cada mês.
11) Nos casos de prestação de serviços terceirizados de manutenção de equipamentos e de infraestrutura
(gerador, centrais de gases, dentre outros) e médico-hospitalares, fica a Contratada OBRIGADA a celebrar
estes contratos, disponibilizando à Contratante cópia de todos os contratos com atestado que comprove a

condição de autorizada dos terceirizados.
12) Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE elou
terceiros, por sua culpa ou dolo, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que
estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de
paralisação ou interrupção dos serviços contratados, exceto quando isto ocorrer por exigência do
CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, em caráter de urgência, após a sua ocorrência.
13) A responsabilidade de que trata o inciso anterior estende-se aos casos de danos causados por falhas
relativas à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei n°. 8.078, de 11/09/90 (Código de

Defesa do Consumidor).
14) Consolidar a imagem do Hospital de Campanha de Itabuna, como Entidade prestadora de serviços
públicos, da rede assistencial do Sistema Único de Saúde - SUS, comprometido com sua missão de
atender às necessidades terapêuticas dos pacientes, primando pela melhoria na qualidade da assistência.
15) Manter em perfeitas condições de higiene e conservação as áreas físicas e instalações da Unidade.
16) Devolver à CONTRATANTE, após término do Contrato, toda área, equipamentos, instalações e

utensílios nas mesmas condições em que recebeu substituindo aqueles que não mais suportarem

recuperação, observando-se a depreciação dos bens.
17) Os bens deverão ser recebidos por um preposto designado pela Organização Social, devidamente
inventariados quando da assinatura do contrato e de forma idêntica deverão ser devolvidos na
oportunidade do seu encerramento, por qualquer motivo, inclusive aqueles incorporados posteriormente

no transcorrer do Contrato.
18) A CONTRATADA por razões de planejamento das atividades assistenciais deverá dispor da
informação oportuna sobre o local de residência dos pacientes atendidos ou que lhe sejam referenciados

para atendimento, registrando minimamente, a definição do município de residência dos mesmos.
19) Encaminhar à CONTRATANTE, nos prazos e instrumentos por ela definidos, todas as informações
sobre as atividades desenvolvidas, bem como sobre a movimentação dos recursos financeiros recebidos

e movimentados pela referida Unidade. ^ '"l
20) As informações de que trata o dispositivo anterior serão encaminhados à SMS segundo os modelos l,, " ,

normatizados, até o 5' dia útil de cada mês. '
21) Em relação aos direitos dos pacientes, a CONTRATADA obriga-se: _J'

a. Manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes e o arquivo médico considerando

os prazos previstos em lei:
b. Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação;
c. Justificar ao paciente ou ao seu representante, por escrito, as razões técnicas alegadas quando

da decisão da não realização de qualquer ato profissional previsto neste Contrato;
d. Esclarecer aos pacientes sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços oferecidos;
e, Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviços de saúde, salvo

nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal;
f, Garantir a confidencialidade dos dados e informações relativas aos pacientes:

3
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g. Assegurar aos pacientes o direito de serem assistidos religiosa e espiritualmente por ministro de

qualquer culto religioso;
h. Facilitar o acesso aos gastos originados com o seu atendimento, financiados pelo SUS - Sistema
Único de Saúde:

22) A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao paciente por ocasião de sua alta hospitalar, relatório
circunstanciado do atendimento que lhe foi prestado, denominado "INFORME DE ALTA", do qual devem

constar, no minimo, os seguintes dados:

a) Nome do paciente;

b) Nome do Fmpital/Unidaàe:

C) Localização do Hospital/Unidade (endereço, município, estado);

d) Motivo da internação(ClD-10);
e) Data de admissão e data da alta;
f) Procedimentos realizados e tipo de órtese, prótese elou materiais empregados, quando for o

caso:
g) Diagnóstico principal e diagnósticos secundários (CID10);
h) O cabeçalho do documento deverá conter o seguinte esclarecimento: "Esta conta deverá ser

paga com recursos públicos".

23) A CONTRATADA deverá, quando do fornecimento do Informe de Alta, colher a assinatura do paciente,
ou de seus representantes legais, na segunda via do documento, que deverá ser anexado ao prontuário

do paciente, devendo este ser arquivado conforme a legislação vigente.
24) A CONTRATADA deverá, quando for o caso, referenciar o paciente após a alta para outros serviços
da rede, objetivando a continuidade do cuidado e, consequentemente a integralidade da assistência.
25) Incentivar o uso seguro de medicamentos, procedendo à notificação de suspeita de reações adversas,
através dos formulários e procedimentos utilizados pela SMS.
26) Implantar um modelo normatizado de pesquisa de satisfação pós-hospitalização no prazo de 15 dias
contados a partir da data de assinatura deste contrato e previamente aprovado pela SMS.
27) Realizar a leitura, análise e adoção de medidas de melhoria, no prazo máximo de 30 dias úteis, em
relação às sugestões, às queixas e às reclamações que receber através da aplicação da pesquisa de

satisfação dos usuários, visando a qualidade no atendimento.
28) Identificar suas carências em matéria diagnóstica elou terapêutica que justificam a necessidade de
encaminhamento a outros serviços de saúde, apresentando à SMS, mensalmente, relatório mensal dos

encamin hamentos ocorridos.
29) Não adotar nenhuma medida unilateral de mudanças na carteira de serviços nem nos fluxos de
atenção consolidados, nem na estrutura física da Unidade, sem prévia solicitação e aprovação da SMS.

30) Para realizar os serviços de regulação, a Unidade deverá:

a) Destinar sala para regulação, com no minimo 01 computador, internet, impressora, aparelho de

fax, telefone e recursos humanos para funcionamento nas 24 horas;
b) Receber nas 24 horasl 7 dias da semana pacientes para internação hospitalar;
c) Aderir ao sistema de regulação estadual ou municipal, conforme o caso, para atendimento da
Programação Pactuada Integrada de acordo com as cotas previamente estabelecidas;
d) Oficializar ao Gestor Municipal, conforme o caso, semanalmente, as vagas disponibilizadas e

não utilizadas pelo Município;
e) Utilizar todos os protocolos de regulação do acesso aprovados pela Secretaria Estadual de

Saúde;
f) Estabelecer que o paciente só será referenciado para outra unidade na ausência ou insuficlenc|a
do serviço, explicitando o motivo da recusa na ficha de contra referência ou em relatório.

(/l '"l
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31) A CONTRATADA manterá conta bancária especifica para movimentação dos recursos financeiros
pagos pela CONTRATANTE para gestão da qual e"nviará mensalmente à SMS, extrato bancário.
32) Ao término da vigência deste instrumento contratual, a OS obrigatoriamente deverá publicar, no Diário
Oficial do Estado, demonstrações financeiras, elaboradas em conformidade com os princípios

fundamentais de contabilidade e do relatório de execução do Contrato de Gestão Emergencial.

ll - DA CONTRATANTE

C

l) Disponibilizar à CONTRATADA adequada estrutura física, materiais permanentes, equipamentos e
instrumentos para a organização, administração e gerenciamento da Unidade, conforme conjunto de
plantas arquitetônicas e inventário patrimonial que neste se integram independente de transcrição;
2) A SMS obriga-se a prover a CONTRATADA dos meios FINANCEIROS necessários à execução deste
Contrato com recursos necessários do orçamento do Município, nos elementos financeiros específicos

para custear os seus objetivos, de acordo com o sistema de pagamento previsto;
3) Eliminar fatores restritivos à flexibilidade da ação administrativa e gerencial da Contratada com vistas
a propiciar condições para o alcance de seus objetivos, assegurando-lhe a necessária autonomia

administrativa;
4) Prestar esclarecimentos e informações à Contratada que visem orientá-la na correta prestação dos
serviços pactuados, dirimindo as questões omissas neste instrumento assim como lhe dar ciência de

qualquer alteração no presente Contrato;
5) Desenvolver controle e avaliação periódica através de um preposto designado pela Secretária da
Saúde à Unidade, observando "in loco" o desenvolvimento das atividades de assistência à clientela - alvo

de atenção, inspecionando documentos para a verificação de sua pertinência.

lV - CLÁUSULA QUARTA - DO REPASSE E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DOS RECURSOS

NECESSÁRIOS

Pela execução do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, no prazo e
condições constantes deste instrumento, a importância global estimada em R$ 8.273.679,72 (oito milhões,
duzentos e setenta e três mil, seiscentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos), mediante a
liberação de 06 (seis) parcelas mensais, no valor de R$ 1.378.946,62 (um milhão trezentos e setenta e
oito mil novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos), para o custeio da operação da

Unidade, conforme PROPOSTA DE TRABALHO, parte integrante deste instrumento.

§ 1° Do montante global mencionado no "caput" desta cláusula, o valor de R$ 1.378.946,62 (um milhão
trezentos e setenta e oito mil novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos),
corresponderá à primeira parcela a ser paga até o 5° dia útil da data da assinatura do CONTRATO DE l
GESTÃO EMERGENCIAL, após apresentação da Nota Fiscal. Deverão apresentar juntamente com a Â \

Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhistas.
§ 2" As parcelas mensais serão pagas até o 5° dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, após "
apresentação da Nota Fiscal e da prestação de contas, com a demonstração comprobatória do custeio da

Unidade de Saúde.
§3" Os recursos destinados a cobrir a execução do presente CONTRATO DE GESTÃO serão empenhados

globalmente e repassados mensalmente pela CONTRATANTE à CONTRATADA, de acordo com o
cronograma de desembolso previsto na Cláusula Sétima - Das Condições de Repasse Financeiro.
§ 4° 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.
§ 5° É expressamente proibida a celebração pela Contratada de contratos de cessão fiduciária de créditos
oriundos da execução deste contrato, em qualquer hipótese, ou a vinculação de recebíveis para o

pagamento de contratos de financiamento eventualmente celebrados pela mesma.
§6" A CONTRATANTE, no processo de acompanhamento e supervisão deste contrato, poderá
recomendar a alteração de valores, que implicará a revisão das metas pactuadas, ou recomendar revisão
das metas, o que implicará a alteração do valor global pactuado, tendo como base o custo relativo, desde
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que devidamente justificada e aceita pelas partes, de comum acordo, devendo, nestes casos, serem

celebrados Termos Aditivos.
§ 7° Havendo atrasos nos desembolsos previstos no cronograma estabelecido pela CONTRATANTE, a
CONTRATADA poderá realizar adiantamentos com recursos próprios à conta bancária indicada para
recebimento dos pagamentos m.ensais, tendo reconhecido as despesas efetivadas, desde que em

montante igual ou inferior aos valores ainda não desembolsados que estejam previstos neste contrato.
§ 8° A CONTRATADA deverá anexar mensalmente à SMS, os comprovantes de quitação de despesas
efetuados no mês imediatamente anterior, relativas aos gastos com água, energia elétrica, telefone,
encargos sociais (INSS, FGTS e PIS), fornecimento de vale transporte e alimentação, folha de pagamento

de pessoal (incluindo os terceirizados), acrescidos de comprovante de reserva de depósito proporcional
das verbas rescisórias correspondentes, mediante apresentação de extrato bancário, sob pena de

suspensão do repasse financeiro de quaisquer faturas que lhes forem devidas até o cumprimento desta

obrigação e ou outras sanções previstas em contrato, bem como nas legislações pertinentes.
§9° A CONTRATADA irá disponibilizar, mensalmente, sua planilha de custo do HOSPITAL DE

CAMPANHA DE ITABUNA, demonstrando através das Notas Fiscais e da planilha custo da Unidade
Hospitalar, os valores devidamente custeados para a gestão, execução e operacionalização dos serviços
de saúde que se propôs a gerenciar. É condição OBRIGATÓRIA a demonstração dos valores tidos como

custeio do mês anterior, para a liberação dos recursos do mês subsequente.

V - CLÁUSULA QUINÍA - DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária
a seguir especificada:

Dota,ção.OEçWentár[a

Unidade Gestora , Fonte ! Projeto/Atividade ! Elemento de Despesa

1019 02 2389 """"""""" " " 339039 "
14 2414

VI- CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS HUMANOS

C

A CONTRATADA contratará pessoal para a execução de suas atividades, sendo de sua inteira
responsabilidade os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e securitários, resultantes

da execução do objeto do presente Contrato.

§ 1" - A CONTRATADA poderá gastar no máximo 70% dos recursos públicos a esta repassada com \
despesas de remuneração, encargos trabalhistas e vantagens de qualquer natureza, a serem percebidos 'l

npelos seus empregados e servidores a ela cedidos, observada, quanto a estes últimos, a necessidade da ' ,'1,
manifestação expressa da contratada quanto à concessão de direitos como férias, licenças e 1,1
aposentadorias, nos casos pertinentes. O limite e o critério utilizados para as despesas com remuneração

" \de vantagem dos profissionais deverão estar de acordo com o preço de mercado de cada região, e a

localização da Unidade.

VII - CLÁUSULA SETIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

A CONTRATANTE, através da Comissão que será designada por portaria, será responsável pela
supervisão, fiscalização e avaliação deste Contrato, e emitirá relatório técnico sobre o cumprimento das
cláusulas contratuais e das metas pactuadas, bem como sobre a economicidade no desenvolvimento das

res pectivas ativid ades/serviços.

§ 1" A Comissão designada encaminhará, mensalmente, o relatório técnico à Secretária Municipal da

Saúde.
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§ 2" Os resultados alcançados deverão ser objetos de análise criteriosa pela a Comissão designada, que

procederá às correções e encaminhamentos que eventualmente se façam necessários para garantir a
plena eficácia do instrumento.
§ 3° A CONTRATADA será avaliada quanto ao aprimoramento da Gestão na execução deste Contrato,

com base em metodologia específica.

VIII - CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO

O prazo de vigência do objeto deste Contrato de Gestão emergencial será de 180 (cento e oitenta) dias,
contados a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogado elou reincidido enquanto perdurar a
situação de emergência de saúde pública nacional decorrente do Coronavírus.

§ 1° - Na hipótese da rescisão antecipada prevista no caput desta cláusula, não caberá à CONTRATADA
direito à indenização.

IX -CLÁUSULA NONA - DA PRESTAçÃO DE CONTAS

C A Prestação de Contas da Entidade contratada, a ser apresentada mensalmente, ou, a qualquer tempo,
conforme recomende o interesse público, far-se-á através de relatório pertinente à execução desse
Contrato, contendo comparativo especifico das metas propostas com os resultados alcançados,

acompanhados dos demonstrativos financeiros.

§ 1" - Ao final de cada exercício financeiro, a CONTRATADA deverá elaborar consolidação dos relatórios
e demonstrativos e encaminhá-los à CONTRATANTE, em modelos por esta estabelecidos.

X - CLÁUSULA DECIMA - DA INTERVENÇÃO DO CONTRATANTE NO SERVIÇO TRANSFERIDO

Na hipótese de risco quanto à continuidade dos serviços de saúde prestados à população, o
CONTRATANTE poderá assumir imediatamente a execução dos serviços que foram transferidas
observadas as condições estabelecidas no Capitulo VI, da lei estadual n°. 8.647, de 29/07/03.

XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

€
A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais, e as
previstas nos artigos 77, 78 e 79 na Lei n°. 8.666/93. A rescisão do Contrato de Gestão poderá ser
efetivada, nas hipóteses previstas pelo Caput da Cláusula oitava - Do Prazo, ou nas seguintes hipóteses:

l. Por ato unilateral da CONTRATANTE, na hipótese de:

a) Descumprimento, por parte da CONTRATADA, ainda que parcial, das cláusulas, dos objetivos e
metas previstas no presente Contrato, decorrentes de má gestão, culpa, dolo ou violação da lei:

b) Durante a vigência do Contrato de Gestão, a OS for desqualificada, por qualquer razão, conforme

Lei Estadual n°. 8.647/2003 e Decreto n'. 8.890/2004, ou nos casos de dissolução da entidade;

C) O CONTRATANTE apresentar razões de interesse público para a rescisão, de alta relevância e
amplo conhecimento, ou suficiência dos leitos públicos com taxa de ocupação inferior a 70%.

ll. Por acordo entre as partes reduzido a termo, tendo em vista o interesse público,

§ 1° - Verificada uma das hipóteses previstas nos incisos l ou || desta cláusula, o Poder Executivo

providenciará a imediata revogação do decreto de permissão de uso dos bens públicos, a cessação dos
afastamentos dos servidores públicos colocados à disposição da Organização, não cabendo à Entidade

de direito privado sem fins lucrativos direito a qualquer indenização.

'")
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A CONTRATADA é responsável pela indenização de dano decorrente de ação ou omissão voluntária, ou
de negligência, imperícia ou imprudência, que seus agentes, nessa qualidade, causarem a paciente, aos
órgãos do SUS e a terceiros a estes vinculados, bem como aos bens públicos móveis e imóveis objetos
de permissão de uso, de que trata a Lei Estadual n°. 8.647, de 29/07/2003 e o decreto n°. 8.890, de
21/01/2003, assegurando-se o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sem
prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis.

§ 1" - A responsabilidade de que trata esta cláusula estmde-se aos casos de danos causados por falhas
relativas à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei n°. 8.078, de 11/09/90 (Código de
Defesa do Consumidor).

XIII - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Fica acordado que os direitos e deveres atinentes à Entidade privada sem fins lucrativos subscritora deste
instrumento serão sub-rogados para a Organização Social de Saúde por ela constituída.

§ 1° - A CONTRATADA - poderá a qualquer tempo e mediante justificativa apresentada à Secretária de
Saúde e ao Prefeito de Itabuna, 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 alcançadas.
§ 2° - Os bens móveis cedidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no 'Termo de Permissão de
Uso", mediante prévia avaliação e expressa autorização da Secretaria de Saúde, poderão ser alienados e
substituídos por outros de igual ou maior valor, os quais integrarão o patrimônio da CONTRATANTE.

XIV - CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DA VINCULAçÃO

O presente contrato é vinculado ao termo de dispensa constante no processo administrativo e a ficha de
programação orçamentária da contratada.

XV - CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

§ 1° - O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pelo
órgão ou entidade promotor da licitação, sujeitará o licitante ou a CONTRATADA às seguintes sanções
prevista na Lei Federal n° 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:

C a) Advertência;
b) Declaração de idoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União,
com Órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o Distrito ,,
Federal e Municípios por prazo de até 05(cinco) anos; ',
C) Descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de Itabuna pelo mesmo prazo
previsto na alínea anterior;
d) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da ')
parte do objeto não entregue;
e) Multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada
dia subsequente ao trigésimo.

§ 2° - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso,
ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente.
§ 3° - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá
a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
§ 4° - Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências da CONTRATADA, junto à
CONTRATANTE. Durante esse período não incidirá atualização monetária.
§ 5° - Sanções previstas na Lei Federal n° 10.520/02, art. 7°:

8
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Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito
Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 40 desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

XVI - CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

§ 1°. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.
§ 2". A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com
as obrigações ora assumidas toaas as condições de habilitação e qualificação exigidas no termo de

referência.
§ 3°. O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferêncta, no todo ou
em parte.
§ 4°. Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que compatíveis
com os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos
contratos e as disposições do Direito Privado.
§ 5°. A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na
execução dos serviços objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que
haja culpa da CONTRATADO, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado à
CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita da
CONTRATANTE.
§ 6°. após o 10° (décimo) dia de atraso para fornecimento do objeto contratado, a CONTRATANTE, poderá
optar por uma das seguintes alternativas:

a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo a
CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período
total de atraso, respeitado q disposto na legislação em vigor.

§ 7'. A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAMENTOS, no
Diário Oficial do Município, conforme Lei Federal 8.666/93.

XVII - CLÁUSULA DECIMA SETIMA - DA LEGISLAçÃO APLICÁVEL À EXECUçÃO DA
CONTRATAÇÃO E OS CASOS OMISSOS (art. 55, inciso XII).

A legislação aplicável a execução deste contrato e os casos omissos serão resolvidos com base nas
disposições constantes das Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93 e legislação posteriores, nos princípios de
direito público e, subsidiariamente, com base em outras leis que prestem a suprir eventuais lacunas.

XVIII -CLÁUSULA DECIMA OITAVA- DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

' 71

Como forma de acompanhar o cumprimento detalhado da prestação dos serviços contratados, assim como
a sua designação adequada, a SMS designará Comissão de gestão do contrato, como Gestor do contrato
a ser gerado.

§ 1° O Gestor de contrato deverá:

a) Solicitar ao Dept° de Licitações e Compras a cópia do referido contrato:
b) Identificar no presente contrato, quais itens dizem respeito à sua solicitação;
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XIX - CLÁUSULA DECIMA NONA - FORO

As partes elegem o Foro da cidade de Itabuna, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e
forma na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achadas conforme.

Itabuna, 26 de março de 2021

¢J
'4,

MUNIC PIO DE I BUNA - CONTRATANTE
LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR

Secretária Municipal de Saúde

JOSE Assinado de forma

SATURNINO digital porjOSE
SATURNINO

RODRIGUES:28 RODRIGUES:28633

633830787 830787

FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE - FABAMED

JOSE SATURNINO RODRIGUES

l
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ANEXO I DO CONTRATO

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

C

C

Contratação de Organização Social para gestão e operacionalização dos Serviços de Saúde a
serem prestados no hospital de campanha do Município de Itabuna, localizada na Av. Fernando
Gomes, sIn, bairro Nossa Senhora das Graças, em regime de 24 horas/dia, que assegure assistência
universal e gratuita à população, necessários para atender a situação de emergência de saúde pública de
importância internacional, com fundamento na Portaria n° 188/GM/MS de 04/02/2020, Lei Federal N°
13.9799 de 6 de fevereiro de 2020, Decreto Estadual N° 19.529 de 16 de março de 2020 e Parecer PGE.
N°. 000821/2020 de 16 de março de 2020, que regulamentam as medidas temporárias para enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus observada os
princípios e legislações do SUS, com fundamento no Contrato de Gestão Emergencial.

1.1. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

A Gestão do Hospital de Campanha de Itabuna por Organização Social via Contrato de Gestão
Emergencial, tem como objetivos, dentre outros que venham a obter economicidade e vantajosidade para
o Estado:

- Prestar assistência gratuita à saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, observando

o disposto no art. 198, da Constituição Federal, no Inciso l, do art. 4°, da Constituição Estadual, no
art. 7°, da Lei Federal n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, que fixa os princípios do Sistema Único

de Saúde - SUS e na forma deste Edital;

- Assegurar a gestão da qualidade dos serviços de saúde no atendimento ao usuário do SUS;

- Favorecer a efetiva redução de formalidades burocráticas e flexibilidade administrativa na
prestação dos serviços de saúde, sem se descuidar dos princípios que regem a administração

pública;

- Ampliar a capacidade decisória do gestor da unidade de saúde:

- Implantar um modelo de gerência dentro da concepção administrativa por objetivos, onde
preponderam os resultados alcançados face às metas pactuadas;

- Atender à demanda de atendimento médico hospitalar nas especialidades de Clinica Médica,
Cuidados Intensivos, Serviço de Atendimento em Diagnose e Terapia (SADT) além dos serviços dèj'

apoio à assistência hospitalar. ,

- Garantir a humanização da assistência. l
' "' \ l

X
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇAO "
2.1 CONTEXTUALIZAçÃO

Em decorrência desta situação epidemiológica de escala global ocasionada pela infecção humana do novo
Coronavírus, o Ministério da Saúde declarou que o Brasil entrou em situação de Emergência de Saúde
Pública de Importância Nacional e orientou que estados e municípios estejam preparados para uma

possível chegada da doença a seus territórios.

Os Coronavírus (COV) compõem uma grande família de vÍrus, conhecidos desde meados da década de
1960. Podem causar desde um resfriado comum até síndromes respiratórias graves, como a síndrome
respiratória aguda grave (SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome) e a síndrome respiratória do

Oriente Médio (MERS - Middle East Respirato'y Syndrome).

ll
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Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou Emergência de Saúde
Pública de Importância Internacional em razão da disseminação do Coronavírus, após reunião com
especialistas. Naquele momento, havia 7,7 mil casos confirmados e 170 (cento e setenta) óbitos na China,
principal local de disseminação do vÍrus, e 98 casos em outros 18 países.

Em âmbito nacional, foi publicada a Lei Federal n° 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 'Coronavírus", como também, publicado o
Decreto Federal n° 10,212, de 30 de janeiro de 2020, e as Portarias n° 188, de 3 de fevereiro de 2020, e
356, de 11 de março de 2020, ambas do Ministério da Saúde, que dispõe, respectivamente, sobre a
Declaração de Emergência em Saúde pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da
Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV) e as medidas para enfrentamento da situação de

emergência de saúde pública.

No âmbito municipal, a Prefeitura de Itabuna publicou em virtude da Emergência de Saúde Pública de
Importância Internacional (ESPll) relacionada ao novo Coronavírus (SARS-COV-2), declarado pelo Decreto
Municipal n° 13.608 de 20/03/2020, com alterações promovidas pelo Decreto Municipal n° 13.609 de
21/03/2020, em seu artigo 10°, prevê a dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos
de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional

decorrente do Coronavírus.

Decreto n° 14.282, de 04 de fevereiro de 2021, que decreta a situação de emergência Administrativa no
Município de Itabuna, bem como o Decreto n° 14.331 de 10 de março de 2021, que decreta Estado de
Calamidade Pública no âmbito municipal em função da Pandemia do COVID-19 prevê eventuais
contratações diretamente em função da emergência ora declarada, além de várias outras medidas

adotadas.

Diante deste cenário, a Prefeitura Municipal de Itabuna determinou a requisição administrativa de parte do
imóvel situado na Av. Fernando Gomes, SIN, bairro Nossa Senhora das Graças, atual Hospital de Base
Luis Eduardo Magalhaes, para compor a rede de urgências e emergências como um dos pontos de
atenção preparados para a atenção aos casos confirmados de Coronavírus. Este Hospital passa a ser o
equipamento de saúde de retaguarda para o Município de Itabuna e municípios pactuados.

Nesse contexto de esgotamento de recursos empregados para o combate, que caracteriza todo o pais,
bem como este município, aponta para a necessidade de manutenção da existência da oferta de leitos de
clinica médica e de terapia intensiva adulta, no sentido de garantir tempo de resposta oportuno à demanda

de sua população.

2.2. JUSTIFICATIVA

No âmbito dessa municipalidade, as ações de enfrentamento da pandemia do Novo Coronavírus (SARS-
COV-2) tem ordenado ao Poder Público exercício célere das suas atividades, onde após diversas medidas
sanitárias já adotadas e estudos realizados, foi evidenciada a exaustão da capacidade instalada de toda
rede hospitalar, própria e contratualizada, conforme taxa de ocupação de 100% de leitos clínicos e de UTI

Adulto disposta pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia/SUREGS.

Nesse contexto, no sentido de atender em tempo oportuno à demanda de sua população por meio da
estratégia de organização e ampliação dos leitos com a implantação de Hospital de Campanha, em
atendimento a Portaria 1.514 de 15 de junho de 2020, art. 3', inciso ||, que assim dispõe:

Art. 3°. Para definir a estratégia de organização e ampliação dos leitos por meio da implantação de
Hospitais de Campanha, os gestores estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios podem levar

em consideração as seguintes estratégias anteriores:
l - priorizar a estruturação dos leitos clínicos e de UTI em unidades hospitalares existentes e

permanentes da rede assistencial;

1
r,, '\
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|| - ampliar os leitos clínicos e de UTI nas unidades hospitalares existentes e permanentes,
aproveitando áreas não assistenciais e assistenciais com menor utilização em relação ao
enfrentamento da COVID-19, de preferência, tornando essas áreas exclusivas para esse tipo de
atendimento, otimizando as medidas de isolamento e proteção dos profissionais da saúde e a
segurança dos demais profissionais e pacientes;

É fato notório o esgotamento quase permanente de vagas tanto na rede municipal, quanto na estadual e

em quase todos os municípios do Estado, impossibilitando assim a regulação para outras municípios,
especialmente nesta nova "onda" de contágio, tendo como consequência o aumento da taxa de
mortalidade pelo COVID-19.

Levamos em consideração o crescimento exacerbado diário no número de óbitos no Brasil causados pela
COVID-19, que inclusive, no último 16 de março do 2021, em 24 horas o pais registrou o maior recorde do
número de óbitos, sendo 2.798 vítimas. E a Bahia encontra-se com a ocupação de leitos de UTI adulto
acima de 87%, conforme link: https://bi.saude.ba.qov/transparencia/. .

Resta clara, também, a impossibilidade da abertura novos leitos na rede municipal de saúde, tendo em
vista a inexistência de capacidade física de instalação de novos leitos nos hospitais do município, vez que

já houveram as adaptações possíveis.

2.3. DISPOSIçÃO E LOCALIZAÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPANHA

A estruturação dos equipamentos alvo da almejada gestão para as ofertas dos serviços em saúde pelo
Hospital de Campanha deverá ser analisado na VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA. O funcionamento

destes equipamentos operacionalizar-se-á por meio de modelo de gestão, e, caberá a Secretaria Municipal
de Saúde a oferta dos serviços, exigido a cada perfil de atendimento, da forma a garantir níveis de
qualidade no atendimento, e um custeio que prime pelo respeito aos princípios da economicidade e

eficiência na aplicação de recursos públicos.

Desta forma, o Hospital de Campanha ficará disposto conforme atendimento da Portaria MS/GM

1 .514/2020 Art. 5°, Inciso ||, com a seguinte estrutura organizacional:

LOTE LOCALIZAÇAO EQUIPAMENTO PERFIL DE ATENDIMENTO

UNICO Av. Fernando Gomes, sIn, HOSPITAL DE Até 20 LEITOS UTI
bairro Nossa Senhora das CAMPANHA
Graças 20 LEITOS CLÍNICOS/ ENFERMARIA ,,") ',

3. REGÊNCIA LEGAL

Lei Federal n° 13.979/2020, Decretos Municipais n° 13.608/2020, 13.609/2020, 14.282/2021, Portaria
MS/GM 1.514/2020, Portaria n° 237/SAES/MS/2020 e Portarias n° Portaria n° 356/GM/MS/2020 e
1.802/GM/MS de 20 de julho de 2020 e o Decreto de Calamidade n' 14.331 de 10 de março de 2021.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

4. SERVÇOS.

4.1. INTERNAÇÃO HOSPITALAR

O Hospital de Campanha do Município de Itabuna realizará atendimento aos usuários do SUS
referenciados pela Central Estadual de Regulação e Central de Regulação de Urgências do SAMU, através

de Protocolo de Acesso a ser pactuado com a CONTRATANTE.
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A assistência à saúde, prestada em regime de hospitalização, compreenderá o conjunto de atendimentos
oferecidos ao paciente desde sua admissão na unidade até sua alta hospitalar, incluindo todos os
procedimentos necessários à assistência terapêutica no âmbito hospitalar.

O Hospital de Campanha do Município de Itabuna terá capacidade operacional para 40 (quarenta)

leitos, distribuídos de acordo com o quadro abaixo:

CAPACIDADE OPERACIONAL

Especialidades ! Leitos

Clinica Médica " 20

UTI Adulto Até 20

Total"" l 40

€J No processo de hospitalização estão incluídos:

a) Tratamento medicamentoso que seja requerido de acordo com a Relação Nacional de Medicamentos,
Relação Estadual de Medicamentos e Relação Municipal de Medicamentos;
b) Procedimentos e cuidados na assistência por equipe multiprofissional, necessários durante o processo
de internamento, conforme recursos humanos descritos em anexo ii:
C) O suporte nutricional, quando necessário, para pacientes;
d) O material médico-hospitalar necessário para os cuidados de enfermagem e demais tratamentos;
e) Fornecimento da primeira remessa de roupas hospitalares, devidamente identificada com a logomarca;
f) Todos os impressos necessários à conformação do prontuário e da assistência ao paciente são de

responsabilidade da contratada, devendo constar a logomarca da Secretaria Municipal da Saúde;
g) O fornecimento do Relatório de Alta, ao cliente ou responsável contendo no mínimo:

'~

· Nome do paciente;

· Nome do hospital;

· Endereço do hospital;

· Motivo da internação (CID-10):

· Data da admissão e data da alta;
· Procedimentos realizados elou materiais empregados, quando for o caso;

· Diagnóstico - principal e secundário - da alta:

· Cópia dos exames laboratoriais, quando solicitado;

\

r

". \

"l ·
\. l

4.2. DAS CARACTERÍSTICAS SERVIçOS ASSISTENCIAIS DO INTERNAMENTO

A Secretaria Municipal de Saúde entende como essenciais os serviços assistenciais, e realizará no
Hospital de Campanha que os seguintes procedimentos sejam adotados nos processos de assistência em

saúde.

a) Medicina 24h/dia:
b) Enfermagem 24h/dia:
c) Laboratório de Análises Clinicas 24h/dia;

d) Hemogasometria 24h/dia:

e) SADT 24h/dia;
f) Farmácia 24h/dia;
g) Serviço Social diariamente;
h) Nutrição 24h/dia.

i) Psicologia
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Segue em anexo l planilha de custos, bem COmo de recursos humanos conforme base legal entre outras

regências legais.

4.3. DAS CARACTERÍSTICAS DO FORNECIMENTO DE INSUMOS

Serviços essenciais para perfeita operacionalização dos serviços ofertados pelo Hospital de Campanha:

a) Central de Material Esterilizado (CME);
b) Fornecimento de dietas e refeições para pacientes;
C) Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF):

d) Fornecimento/abastecimento de Gases Medicinais e Industriais;

e) Material de Expediente Administrativo;

f) Material Penso:
g) Material de Limpeza;
h) Médico - hospitalar.
i) GRSS - Gerenciamento de resíduos sólidos de Saúde
j) Lavanderia;

4.4. DAS CARACTERÍSTICAS DO APOlO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO

Entende-se por Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) a disponibilização de exames e ações
de apoio diagnóstico e de terapia, dentro do perfil de cada paciente. Os exames solicitados de

emergência/urgência deverão ser realizados imediatamente, com prazo minimo de 30 minutos e máximo

de 2h, após sua solicitação. O resultado não poderá ultrapassar duas horas, salvo naquelas condições em
que o processo mecanizado exija um tempo maior para sua realização. O elenco de SADI" é composto

por:

a) Laboratório de Análises Clinicas ofertando os exames de: bioquímica, hematologia, microbiologia

(baciloscopia), hemogasom etria, uroanálise, marcadores cardíacos;

b) Ultrassonografia;
C) Tomografia Computadorizada;

d) RX; "I,
e) Eletroca rdiograma; 1'^'
f) Exames de radiologia clinica.

)
5. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. O presente Contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de sua assinatura, podendo

ser prorrogado em atendimento às necessidades e conveniência das partes envolvidas.

5.2. O inicio das atividades gerenciais internas da organização social deverá ser feita imediatamente após

a ordem de serviço.
5,2.1. Nos termos do art. 22, da Lei Estadual n° 8.647/2003 (saber se o município tem algo), é

condição indispensável para a assinatura do Contrato de Gestão Emergencial, ora proposto, a

prévia qualificação como Organização Social da Entidade selecionada.
5.3. Todos os prazos serão sempre contados em dias corridos, salvo indicação em contrário.
5.4. Para esclarecimentos os interessados devem dirigir-se Secretaria de Saúde de Itabuna, localizada na

Avenida Princesa Isabel, 678, São Caetano, ltabuna-BA CEP: 45607-291.

6. VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA O CONTRATO DE GESTÃO
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O valor máximo mensal a ser disponibilizado pelo Município de Itabuna, para a prestação dos serviços,
descritos neste Termo de Referência, está estimado em R$ 1.385.142,00 (hum milhão, trezentos e oitenta
e cinco mil e cento e quarenta e dois reais), perfazendo um valor global, para 180 (cento e oitenta) dias
de vigência de Contrato, estimado R$ 8.310.852,00(oito milhões, trezentos e dez mil, e oitocentos e
cinquenta e dois reais).

O valor global estimado para a contratação tem como subsidio as contratações realizadas pela Secretaria
de Saúde do Estado da Bahia - SESAB, senão vejamos:

1L"ei6s" ' "" ." " .,"' ' ', i, Quantidade Valor Diáha PCN 30 dias
r í ::·i"·i' ' ' ·{g/j i "" ' " 'Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 20 (vinte) RS 1.600,0Õ ' "" ' RS 960.000,00

Clínicos 20 (vinte) l RS 708,57 R$ 425.142,ÕO' '"'
"Fonte: maria 210 de maio de 2020 - Ba e Portaria GM/MS 568 - atualização 08.04.2020

Aquelas Entidades que apresentarem valores superiores aos máximos fixados para o Hospital de

Campanha do Município de Itabuna, neste Termo de Referência, estarão, automaticamente,

desclassificadas desta Seleção Pública Simplificada.

7. PAGAMENTO

C

Os pagamentos à CONTRATADA serão efetivados mensalmente, em conta corrente especifica aberta
para este contrato, mediante a liberação de 06 (seis) parcelas mensais, cujo valor corresponde a um valor
fixo, de acordo com a menor proposta, para gerenciamento do Hospital de Campanha de Itabuna.

a. O valor de R$ XXX (XXX), inicialmente estimado, corresponderá à primeira parcela a ser paga
até o 5° dia útil da data da assinatura do CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL, após

apresentação da Nota Fiscal.
b. As parcelas mensais serão pagas até o 5° dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços,
após apresentação da Nota Fiscal e da prestação de contas, com a demonstração comprobatória

do custeio da Unidade de Saúde.

8. GESTÃO ADMINISTRATIVA

,

,,, j

Tendo em vista que o Hospital de Campanha do Município de Itabuna funcionará com o perfil descri o
sob CONTRATO DE GESTÃO com o CONTRATANTE, caso haja ampliação e adequação da es rutu a
física atual, que altere este perfil com a implantação de outros serviços assistenciais, a Organização Social " -
(OS) selecionada deverá manter entendimento com o Contratante para eventuais alterações contratuais

cabíveis.

8.1 A OS deverá se responsabilizar pela Gestão Administrativa do Hospital, incluindo, mas não se

limitando:

· Gerenciamento da logística dos recursos materiais, financeiros, de informações e pessoal:

· Gerenciamentó da Qualidade em Saúde;
· Contabilidade Financeira (gestão de recursos, lista de credores e devedores, fluxo de

pagamentos);

· Representação, inclusive jurídica;

· Governança:
· Gerenciamento de Tecnologia em Saúde;

· Gerenciamento de Riscos;
· Recursos Humanos e Saúde Ocupacional;

· Relações com fornecedores;
· Educação permanente e aperfeiçoamento profissional;

16

Prefeitura Municipal secReTar/a municipal de saúde



C'§oS
"w@á"

rã . ·".·

' e'

G F

4· .u

..=

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

C

C

· Gerenciamento das instalações (incluindo o Núcleo de Manutenção Predial, Engenharia Clínica

e Segurança):

· Gerenciamento dos serviços de transporte:

· Gerenciamento da informação inclusive automatizada;

" Projetos de sustentabilidade; e,

0 Patrimônio.

8.2. A OS deverá:

· Assegurar o cumprimento de todas as normas contábeis e financeiras;

· Assegurar o cumprimento da Legislação Brasileira;
· Prover as instalações e aparato necessários aos serviços de gestão administrativa;

· Assegurar a capacitação do pessoal encarregado das funções de gestão administrativa:

· Assegurar boas práticas de governança.

8.3 Serviços de pessoal e de Terceiros - a OS contratada será integralmente responsável pela contratação
de pessoal e de terceiros para execução dos serviços que compõem o Contrato. A OS contratada deve
dispor de recursos humanos qualificados, com habilitação técnica e legal, com quantitativo compatível para
o perfil da unidade e os serviços a serem prestados. Deverá desenvolver e implantar uma Politica de
Gestão de Pessoas, atendendo as Normas da Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT/MTE, assim como

deverá implantar e desenvolver uma Politica de Segurança do Trabalho e Prevenção de Acidentes, em
conformidade com a NR 32/2005 do MTE, assim como as Resoluções dos Conselhos Profissionais. Os
Programas de Educação Permanente em saúde poderão ser realizados pela CONTRATADA, em parceria

com os gestores, instituições de ensino e outras organizações com esta finalidade, a partir das

necessidades de formação de cada categoria profissional.

8.4 O médico designado como Diretor/Responsável Técnico do Hospital de Campanha do Município de
Itabuna, somente poderá assumir a responsabilidade técnica por uma única unidade cadastrada pelo

Sistema Único de Saúde.

8.5 A equipe médica e de enfermagem deverá ser disponibilizada em quantitativo suficiente para
atendimento dos serviços e composta por profissionais das especialidades exigidas, possuidores do título
ou certificado da especialidade correspondente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Medicina (Resolução CFM n°. 1634/2002) e no Conselho Regional de Enfermagem (Resolução COREN

n°293/2004.), ensejando que a unidade realize a atividade assistencial quantificada no contrato, bem como
em atendimento a Resolução CFM n.° 2.271 de 14 de fevereiro de 2020, e Parecer Normativo COFEN n° ,,

02/2020.
r" \

8.6 Aquisição e Gestão de Suprimentos - é dever da OS manter estoque em qualidade e quantidade

suficientes de medicamentos, material médico hospitalar e correlatos. A OS só poderá utilizar os produtos
farmacêuticos registrados na ANVISA. É vedada a utilização de materiais e substâncias proibidas no

território nacional.

8.7. Sensibilizar os profissionais de saúde em relação a etiqueta respiratória e higiene das mãos. Promover
a capacitação de recursos humanos para a investigação de casos suspeitos de infecção humana pelo

novo Coronavírus (COVID-19). Adoção dos protocolos, normas e rotinas para o acolhimento, atendimento,
medidas de prevenção e controle, manejo clinico, monitoramento, entre outros, para os casos de

infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) deverão estar disponibilizadas escritas ou em
sistema inform atizado, acessível a todos os profissionais, atualizadas, assinadas pelo Diretor/Responsável

Técnico. Os procedimentos e rotinas devem abordar todos os processos envolvidos na assistência, que

contemplem desde os aspectos organizacionais até os operacionais e técnicos.

8.8. A OS deverá definir protocolos clínicos, garantindo a eliminação de intervenções desnecessárias e
respeitando a individualidade do sujeito, que deverão estar disponibilizadas escritas ou em sistema
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tnformatizado, acessível a todos os profissionais da assistência à saúde, assinadas pelo
Diretor/Responsável Técnico.

8.9. A unidade deve possuir o prontuário do paciente individualizado, com as informações completas do
quadro clinico e sua evolução, intervenções e exames realizados, todas devidamente escritas de forma
clara e precisa, datadas, assinadas e carimbadas pelo prohssional responsável pelo atendimento
(médicos, equipe de enfermagem, fisioterapia, nutrição e demais profissionais que o assistam). Os
prontuários deverão estar devidamente ordenados no Serviço de Arquivo de Prontuários e Estatística -
sob metodologia especifica -, garantindo a recuperação do mesmo prontuário para cada paciente, evitando
a duplicação, perda de informação e espaço de estocagem.

8.10 A Gestão do Hospital de Campanha de Itabuna deverá respeitar a Legislação Ambiental e possuir

toda a documentação exigida,

8.11 A unidade deverá dispor de um Serviço de Farmácia Hospitalar, dirigido por farmacêutico,
subordinado diretamente a uma Coordenação ou Diretoria médica, que desenvolva atividades clinicas e
relacionadas à gestão, que devem ser organizadas de acordo com as características da unidade onde se
insere o serviço, isto é, manter coerência com o porte e o nível de complexidade do mesmo.

8.12 Será de responsabilidade do Serviço de Farmácia Hospitalar:

C

· O gerenciamento da estrutura organizacional e infraestrutura que viabilizem as ações do Serviço

de Farmácia:

· A gestão da farmácia, da central de abastecimento farmacêutico elou do almoxarifado de material
médico-hospitalar e correlatos, que será coordenado por profissional farmacêutico devidamente

inscrito no conselho de classe;

· A seleção de medicamentos;

· A compra elou supervisão de medicamentos, material médico hospitalar e correlatos, realizada

por profissionais farmacêuticos devidamente inscritos no conselho de classe;

· Apoio na seleção de materiais médico-hospitalares e correlatos, junto com a Comissão de

Padronização de Material Médico Hospitalar e Correlatos;

· O ciclo logístico da assistência farmacêutica hospitalar;

· A otimização da terapia medicamentosa (seguimento farmacoterapêutico), objetivando assegurar

o uso racional de medicamentos.
· As ações em Farmacotécnica, tais como: apoio no preparo e diluição de germicidas, aquisição de
preparações magistrais e oficinais, fracionamento e ré embalagem de medicamentos estéreis ou

não estéreis;

8.13. A OS se obriga a, durante todo o prazo de vigência do Contrato de Gestão, conservar todos os
equipamentos clínicos, não clínicos e mobiliários, bem como todos os instrumentos equipamentos e
assessórios, assim como deverá manter o ambiente seguro, com práticas que assegurem padrões altos

de conforto e limpeza.

8.14. A unidade deverá dispor do Serviço de Epidemiologia Hospitalar, que será responsável pela
realização de vigilância epidemiológica de doenças de notificação compulsória no âmbito hospitalar, assim
como ações relacionadas a outros agravos de interesse epidemiológico. Comunicação e notificação
imediata de casos suspeitos para infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19). Estimular as
capacitações de trabalhadores, sobre o fluxo de pacientes de infecção humana pelo novo Coronavírus

(COVID-19).

8.15. A Gestão do Hospital de Campanha de Itabuna instalada na Av. Fernando Gomes, sIn, bairro Nossa
Senhora das Graças, poderá celebrar Contrato de Comodato para os equipamentos de laboratórios e
materiais de análises clinicas, bomba de infusão e órteses. E, também, contrato de aluguel, leasing ou

h,

r""
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outra modalidade para utilização de equipamentos que a especialidade médica venha a necessitar para

esclarecimento diag nóstico.

8.16. A OS não poderá envolver as instalações, os usuários ou o Município de Itabuna em nenhum
tratamento experimental ou pesquisa médica sem prévia permissão do Governo e das Comissões de Ética.

8.17. A equipe assistencial do paciente deverá se estabelecer como referência, com horário pactuado para

atendimento à família elou sua rede social. Para isto deverão ser implantados mecanismos de gestão da
clinica visando a qualificação do cuidado, eficiência de leitos, organização dos fluxos e processos de

trabalho, e implantação de equipe de referência para responsabilização e acompanhamento dos casos.

8.18 A OS deverá fornecer aos clientes todas as informações relacionadas aos tratamentos, implantar e
utilizar, normalizando, o Termo de Consentimento do cliente ou responsável pelo cliente, na forma das

normas regulamentares do Conselho Federal de Medicina.

8.19. A OS fica obrigada a fornecer ao cliente ou responsável o Relatório de Alta Hospitalar, contendo, no

mínimo:

C · Nome do paciente;

· Nome do hospital:

· Endereço do hospital:

· Motivo da internação (CID-10):

· Data da admissão e data da alta;

· Procedimentos realizados elou materiais empregados, quando for o caso;

· Diagnóstico - principal e secundário - da alta:

· Cópia dos exames laboratoriais, quando solicitado:

8.20 O rol de leis e normas sanitárias no qual a gerência do hospital devera se apoiar, dentre outras,

observando suas atualizações, são:

C

1. Lei 8.080/90 - Lei Orgânica da Saúde;

2. Lei 8.142/90 - Define Formas de Financiamento e Controle Social do SUS:

3. Decreto n°. 7.508, de 28 de junho de 2011 - Regulamenta a Lei nf 8.080, de 19 de setembro de

1990, para dispor sobre a organização do SUS.
4. Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde (PNASS) - define critérios e parâmetros

de caráter qualitativos;
5. Lei 9.431/97 - versa sobre a obrigatoriedade de manutenção de Programa de Controle da
Infecção Hospitalar (PCIH) e constituição de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) h

nas Unidades Hospitalares:
.

\'
)6. Portaria GM/MS n°. 2.616 de 12 de maio de 1998 - estabelece as diretrizes e normas para ,,,

prevenção e controle das infecções hospitalares, inclusive criação e organização da CCIH (agora
com o nome amplo de Controle de Infecção em Serviços de Saúde) e manutenção de Vigilância

EpWemiológica e Indicadores Epidemiológicos das Infecções Hospitalares:

7. Portaria GM/MS n°. 67 de 21/02/1985 - define uso e condições sobre o uso de saneantes e
domissanitários (esta sofreu várias alterações e inclusões através das Portarias: n°. 01/DISAD -
27/06/85; n°. 607 - 23/08/85; n°. 15/MS/SVS - 23/08/88; n°. 05 - 13/11/89: n°. 122 - 29/11/93: n°.

453/SNVS/DTN - 11/09/96; n°. 843/MS/SVS - 26/10/98);
8. RDC n°. 306, de 7 de dezembro de 2004 que complementa a RDC 50/2002 e substitui a Portaria
1884 de 11/11/1994 — Estabelece normas destinadas ao exame e aprovação dos projetos Físicos
de Estabelecimentos de Assistenciais de Saúde. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.
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9 Portaria n° 1.914 de 09 de agosto de 2011 - aprova a Classificação de Risco dos Agentes

Biológicos elaborada em 2010, pela Comissão de Biossegurança em Saúde (CBS). do Ministério da

Saúde

10.Portaria GM/MS n°. 1101/2002 - Que definem critérios para os indicadores dos serviços de
saúde;

11.Portaria SAS n°. 312, de 30 de abril de 2002. Estabelece, para utilização nos hospitais integrantes
do SUS, a padronização da nomenclatura do censo hospitalar constante em anexo:

12.Portaria n'. 1. 559 de 1" de agosto de 2008 que instituiu a Politica Nacional de Regulação do
SUS;

13.Portaria GM n°. 2.529 de 23 de novembro de 2004 - que institui a o subsistema Nacional de
Vigilância Epidemiológica em Âmbito Hospitalar;

14.Portaria n°. 123 de 28 de dezembro de 2005 - que define alterações e adequações na portaria

210 de 15 de junho de 2004;

15.Resolução — RDC n° 7 de 24 de fevereiro de 2010 - que dispõe sobre os requisitos mínimos para
funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva e dá outras providências;

16.Resolução - RDC n° 26, de 11 de maio de 2012 - altera a Resolução RDC n°. 07, de 24 de
fevereiro de 2010, que dispõe sobre os requisitos mínimos para funcionamento de Unidades de

Terapia Intensiva e dá outras providências.

17.Portaria n°. 4.283, de 30 de dezembro de 2010. Aprova as diretrizes para organização,

fortalecimento e aprimoramento das ações e serviços de farmácia no âmbito dos hospitais;

18.Decreto n°. 11.935, de 19 de janeiro de 2010. Dispõe sobre a política estadual de assistência

farmacêutica e dá outras providências;

19.Resolução n°. 338, de 06 de maio de 2004. Institui a politica nacional de assistência farmacêutica:

20. Resolução n°. 36, de 25 de julho de 2013 - institui ações para a segurança do paciente em

serviços de saúde;

21.Resolução n° 358, DE 29 DE ABRIL DE 2005 - Dispõe sobre o tratamento e a disposição final

dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências.

22. Resolução n°222 de 28 de março de 2018 - Regulamenta as boas práticas de gerenciamento

dos resíduos de serviços de saúde e dá outras providências,

23.Portaria MS n°895, de 31 de março de 2017, que institui o cuidado progressivo ao paciente crítico
ou grave com os critérios de elegibilidade para admissão e alta, de classificação e de habilitação de
leitos de Terapia Intensiva adulto, pediátrico, UCO, queimados e Cuidados Intermediários adulto e
pediátrico no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.

9. A PROPOSTA DE PREÇO: ')
\,

A proposta de preço deverá ser apresentada no formato da planilha de Custos, constante no Anexo l - ".
Modelo de Planilha de Custos, acompanhada por documentos comprobatórios de habilitação jurídica e de - \,

regularidade fiscal e dos Atestados de Capacidade Técnica l Experiência.
Ressalta-se que, os repasses financeiros (mensal e global) propostos não poderão ultrapassar os limites

definidos neste Termo de Referência.

9.1. ATESTADOS DE CAPACIDADE GERENCIAL l EXPERIÊNCIA

Devendo os mesmos serem apresentados em original ou cópia autenticada em Serviço Notarial, para fins
avaliação e pontuação da capacidade gerencial por demonstração de experiência em gestão de unidades

hospitalares.

a) Os Atestados de Capacidade Gerencial l Experiência serão avaliados, de acordo com o Anexo

Ill - Parâmetros para Julgamento dos Atestados de Capacidade Gerencial l Experiência.
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b) Os atestados de capacidade gerencial, fornecidos pelo tomador do serviço, com período de no

m ínimo 1 2 (doze) meses de gestão, deverão conter, obrigatoriamente, o número total de leitos da
respectiva unidade hospitalar, discriminando, também, se houver, o número de leitos de UTI,
devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Administração - CRA e visado pelo seu
Administrador Responsável Técnico, Caso a licitante tenha prestado o serviço fora do Estado da
Bahia, deverá apresentar seu atestado de aptidão registrado no CRA onde o serviço foi prestado,
bem como sua Certidão de Visto do CRA-BA. Os atestados de gerenciamento só serão aceitos na
modalidade da gestão hospitalar e para os cargos elou funções de direção hospitalar.
C) No caso da OS apresentar atestados de capacidade gerencial/experiência em nome de

profissional de nível superior, serão admitidos e pontuados, no máximo, dois atestados por pessoa
física, desde que atendidos os dispositivos do Parágrafo Segundo, do art. 101, da Lei Estadual n°
9.433/2005. A comissão considerará, para efeito de contabilização, os dois atestados de maior

pontuação.
d) Os atestados concernente ao gerenciamento de leitos tidos como retaguarda ao atendimento de

pacientes com sintomas graves e leves do novo Coronavírus, deve conter documentos atestados
pelo órgão responsável elou através de documentos comprobatórios, tais como Contrato de Gestão

e publicação em Diário Oficial.
e) A análise das propostas será realizada pela Secretaria Saúde Municipal de Itabuna e,
comprovada a habilitação jurídica e a regularidade fiscal, será declarada vencedora a Organização
Social que obtiver a melhor pontuação da Nota Geral, de acordo com a fórmula descrita a seguir.

9.2. CÁLCULO DA NOTA GERAL

O cálculo da Nota Geral considerará a Nota de Atestado e a Nota de Preço, da seguinte forma.

A Nota de Atestado (NA) será definida com base no resultado da apuração obtida na Nota de Atestado do
Proponente (NAP), dividida pela Maior Nota de Atestado dentre as apresentadas pelos Proponentes
(MNAP) (análise aritmética), conforme fórmula abaixo:

NA = NAP
MNAP

A Nota de Preço (NP) será defiriida com base no resultado da apuração obtida do Menor Preço Proposto
(MPP) dentre todos os interessados, dividido pelo Preço do Proponente (PP), conforme fórmula abaixo:

NP = MPP
pp . a

A classificação das proponentes far-se-á pela média ponderada das Notas de Atestado e de Preço, '

mediante a aplicação da seguinte formula com os respectivos pesos: ,1

NOTA DE ATESTADO: PESO = 70

NOTA DE PREÇO: PESO = 30
NOTA GERAL (NG) = ((NA X 70) " (NP X 30))

O resultado da referida análise será comunicado através de publicação no Diário Oficial do Estado da

Bahia.

A vencedora da disputa deverá ser convocada para assinatura e inicio das atividades imediatamente
do Contrato de Gestão Emergencial, de acordo com as necessidades e o interesse da Administração

Pública.
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ANEXO IDO TERMO DE REFERENCIA

PLANILHA DE CUSTOS

CONTRATO EMERGENCIAL HOSPITAL CAMPANHA ITABUNA

a) Quadro Orçamentário Sintético:

ESPÉCIE Valor em RS

VALOR MENSAL

VALOR DO CONTRATO (6 meses)

VIGENCIA DO CONTRATO 180 DIAS

b) Quadro Orçamentário Analítico:

A RECURSOS HUMANOS 'VALOR MENSAL EM
C

_
REAIS

A.1 Composição da Remuneração

A.2 Beneficiosl vale transporte

A.3 Encargos Sociais Incidentes sobre a Remuneração/Provisionamento

A.4 Outros tipos de contratações/Pj médicos/outros

Subtotal R$

'"- "-'jçi'" " ' g4MENS" '
, ' " 7' "" ' "0|)1

.â , , ' ": ".:' 3e·#' '¶
B,1 Medicamentos de uso interno

B.2 Material de Imagens (material de radiologia)

B.3 Material médico-hospitalar de consumo (penso e insumo)

B.4 Material de Laboratório

B.5 , Material de limpeza e descartável

B.6 " Material de expediente (material de escritório)

B.8 Enxoval e Uniforme

E B.9 Equipamento de proteção individual (EPls)
i B.10 Gases medicinais

Subtotal R$

'K . .

"S
I

.. . n '\. F- ,

C,1 Manutenção corretiva e preventiva de equipamentos médico- \, '\1

hospitalares/ad ministrativos
rz - Locação de equipamentof biomédicos

C.3 " Locação de equipamentos administrativos
C.4 " Serviços de Tecnologia da informação (equipamentos software, rede,

sistemas e etc)

C.5 Locação (mobiliário/refrigeração)

C.6 Fornecimento de água e saneamento

C.7 Fornecimento de energia elétrica
C.8 Telefonia e internet

C.9 Recolhimento"e tratamento (gerenciamento) de resíduos
22
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C.10 Serviço De Rouparia/Lavanderia

C.11 Serviço de Esterilização e Reprocessamento

C.12 Serviço de alimentação e nutrição

C.13 Serviços gráficos l publicação
C.14 Serviço de guarda digitalização de prontuários

C.15 Serviço de hemodiálise (HD)

C.16 Serviço de Laboratório de Análises Clínicas " Gasometria 2 equipo

C.17 Locação de 01 container refrigerado - frigorifico

C.18 Combustível

C.19 Serviços aplicados
Su btotal ,..,.u... . ..: . b .,.., ,,.. .,..... ,. .. , . . .. R$

i " 'i's, ,;: Ei b!Sêí," S,,,, :i::
D Outras Despesas 'VALOR MENSAL EM

: REAIS

D.1 Taxa administração/Rateio

üãa=' "' j'Fj 'í?' ü ii 'i T))

S ·E
¶ , '

r

,".' :5',':;.'¶'· ;-'* ' .·."'i Í., :;-'; ·-1 ·.-". .
çYl y " " '. . L· - " · " h. · ' '
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C

RELAÇÃO MÍNIMA DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS

MÉDICO PLANTONISTA UTI

MÉDICO PLANTONISTA ENFERMARIA

M DICO DIARISTA UTI
MEDICO NEFROLOGISTA

MEDICO INFECTOLOGISTA
FARMAC UTICO
AGENTE SERVIÇOS GERAIS
ALMOXARIFE

ASSISTENTE SOCIAL

AUXILIAR ADMINlSTRATlVO
AUXILIAR DE REGULAÇ O
AUXILIAR DE FARMÁCIA

PSICOLOGO
ENFERMEIRO UTI

ENFERMEIRO ENFERMARIA
TÉCNICO ENFERMAGEM UTI · .

T CNlCO ENFERMAGEM ENFERMARIA

COPEIRO

COORDENAÇ O ENFERMAGEM UTI

NUTRlCl0NISTA CLÍN|CA/NUTR|ÇÃO

FISIOTERAPEUTA
TECNICO DE RADIOLOGIA

N Í Í

TÉCNICO DE MANUTENçÃO

T CNlCO EMINFORM TICA

FATURISTA
m

MAQUEIROS
AUXKIARPORTARIA "' IK
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PARÂMETROS PARA JULGAMENTO DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE GERENCIAL l

EXPERIÊNCIA

Os Atestados de Capacidade Gerencial l Experiência serão analisados e pontuados conforme o quadro a seguir:

QUADRO DE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Critério Sub Item Itens de Avaliação Valor Total
(Máximo)

1.1 Experiência em l. Hospitais entre 40 e 79 leitos (cada certidão vale 1,0
Gerência Hospitalar . ponto, reconhecida a apresentação de até 03 3,0 pontos

Avalia a capacidade experiências com minimo de 12 meses).
gerencial por ||. Hospitais entre 80 e 219 leitos (cada certidão vale
demonstração de 2,0 ponto, reconhecida a apresentação de até 03 6,0 pontos
experiência em gestão experiências com período minimo de 12 meses).

€ de unidades Ill. Hospitais a partir de 220 leitos (cada certidão vale

hospitalareS próprias, 2,5 pontos, reconhecida a apresentação de até 03 7,5 pontos
experiências com período minimo de 12 meses).

"FZ" '
1.2 Experiência - I. Hospitais entre 40 a 79 leitos (cada certidão vale 1,0
Avalia a capacidade ponto, reconhecida a apresentação de até 03 3,0 pontos
gerencial por experiências, com período minimo de 12 meses).
demonstração de
experiências em ||. Hospitais entre 80 e 219 leitos (cada certidão vale
gestão de unidade 1,5 ponto, reconhecida a apresentação de até 03 4,5 pontos

1. hospitalar através de experiências com período minimo de 12 meses).
Capacidade atestados. (*) lll.Hospitais a partir de 220 leitos (cada certidão vale
Gerencial l 2,0 pontos, reconhecida a apresentação de até 03 6,0 pontos

(**)Experiencia experiencias com periodo minimo de 12 meses).

'' ,:'íiàt

I.Hospitais como retaguarda ao atendimento de
pacientes com sintomas graves e leves do novo

€, Coronavírus, entre 10 a 49 (leitos), (cada certidão vale 2,25 pontos

1.3 Experiência em l 0,75 pontos, reconhecida a apresentação de até 03f
COVID - Avalia a l experiências k
capacidade gerencial )1.Hospitais como retaguarda ao atendimento de
por demonstração de pacientes com sintomas graves e leves do novo
experiências em Coronavírus, entre 50 a 99 (leitos), (cada certidão vale 3,75 pontos
gestão de unidade 1,25 pontos, reconhecida a apresentação de até 03
hospitalar em combate , experiências

à COVID-19 (***) ' llI.Hospitais como retaguarda ao atendimento de
pacientes com sintomas graves e leves do novo
Coronavírus, acima de 100 (leitos), (cada certidão 4,0 pontos

vale 2,0 pontos, reconhecida a apresentação de até

02 experiências

Total Item l: 40 pontos

(*) Os atestados de capacidade gerencial, fornecido pelo tomador do serviço, com período de no mínimo
12 (doze) meses de gestão, deverão conter, obrigatoriamente, o número total de leitos da respectiva
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unidade hospitalar, discriminando, também, se houver, o número de leitos de UTI, devidamente registrados

no Conselho Regional de Administração - CRA e visado pelo seu Administrador Responsável Técnico.

Caso a licitante tenha prestado o serviço fora do Estado da Bahia, deverá apresentar seu atestado de

aptidão registrado no CRA onde o serviço foi prestado, bem como sua Certidão de Visto do CRA-BA. Os

atestados de gerenciamento só serão aceitos na modalidade da gestão hospitalar e para os cargos elou

funções de direção hospitalar.

("*) No caso da OS apresentar atestados de capacidade gerencial/experiência em nome de profissional de

nível superior, serão admitidos e pontuados, no máximo, dois atestados por pessoa física, desde que

atendidos os dispositivos do Parágrafo Segundo, do art. 101, da Lei Estadual n° 9.433/2005. A comissão

considerará, para efeito de contabilização, os dois atestados de maior pontuação.

("**) Os atestados concernente ao gerenciamento de leitos tidos como retaguarda ao atendimento de

pacientes com sintomas graves e leves do novo Coronavírus, deve conter documentos atestados pelo

órgão responsável elou através de documentos comprobatórios, tais como Contrato de Gestão e

publicação em Diário Oficial.

C CÁLCULO DA NOTA GERAL

O cálculo da Nota Geral considerará a Nota de Atestado e a Nota de PreçD, da seguinte forma.

A Nota de Atestado (NA) será definida com base no resultado da apuração obtida na Nota de Atestado do
Proponente (NAP), dividida pela Maior Nota de Atestado dentre as apresentadas pelos Proponentes

(MNAP), conforme fórmula abaixo:

NA = NAP
MNAP

C

A Nota de Preço (NP) será definida com base no resultado da apuração obtida do Menor Preço Proposto
(MPP) dentre todos os interessados, dividido pelo Preço do Proponente (PP), conforme fórmula abaixo:

NP = MPP
PP

A classificação das proponentes far-se-á pela média ponderada das Notas de Atestado e de Preço,

mediante a aplicação da seguinte formula com os respectivos pesos:

NOTA DE ATESTADO: PESO = 70
NOTA DE PREçO: PESO = 30
NOTA GERAL (NG) = ((NA X 70) " (NP X 30))

Será declarada vencedora do processo de seleção pública simplificada a entidade habilitada, que obtiver

a melhor pontuação da Nota Geral, de acordo com a fórmula acima descrita.

\\
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DIÁRIO

ICIAL
Prefeitura Municipal de

Itabuna

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 019-S/2021

Ycbp-

AVISO
RATIFICAÇÃO TERMO DE DISPENSA

A Secretária Municipal de Saúde de Itabuna homologa e ratifica o Termo de Dispensa n" 019-S/2021, que
tem como objeto contratação emergencial de organização SOCIAL para gestão,
OPERACIDNALIZAçÃO E EXECUçÃO DE AçÕES E SERVIçOS DE SAUDE PRESTADOS NO HOSPITAL
DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE ITABUNA, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. Tendo corno
Contratado: FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE - FABAMED, CNPJ n°
05.413.531/0001-20, conforme Contrato de Fornecimento com o valor global RS 8.273.679,72 (oito milhões,
duzentos e setenta e três mil, seiscentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos), mediante a
liberação de 06 (seis) parcelas mensais, no valor cIe R$ 1.378.946,62 (um milhão trezentos e setenta e oito
mil novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos). ltabuna-BA. 26 de março de 2021. Lívia
Maria Bomfim Mendes Aguiar - Secretária de Saúde.

EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA EMERGENCIAL N". 019-Sl2021

N'. Processo Administrativo: 047-S/2021. DISPENSA N". 019·S/2021. Contratante: SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA. Contratado: FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENSÃO NA
ÁREA DA SAÚDE - FABAMED, CNPJ rf 05.413,531/0001-20. OHe|o: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL
DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GESTÃO, OPERACIONALIZAçÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E
SERVIçOS DE SAÚDE PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE ITABUNA, PARA
ENFRENTAMENTO AO COVID-19. Fundamento Le al: Lei n". 8.666/93 e 13.979/2020. Vi ênàa: 06 meses.
:'. "" Ê ' T' K'!

"':"1,· - " ' '"s' "" AjNklà'de;z{i

1019 02 2389 339039
14 _ 2414

N° do contrato: 037-SJ2021. Data da Assinatura: 26,/03/2021 Valor RS 8.273.679,72 (oito milhões, duzentos e
setenta e três mil, sèisceMo$ e setenta e nove reais e setenta e dots centavos), mediante a liberação de 06
(seis) parcelas mensais, no valor de RS 1.378.946,62 (um milhão trezentos e setenta e oito mil novecentos e
quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos).
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Certificação Digital: JKAJ8HPM-WS7/MXZD-A/4RFUX0-7KWSE04T

Versão eletrônica disponível em: http:/'Www.itabuna.ba.gov.br
Cbcumento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/0&/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADM1NISTRATlVO N° 047-S/2021

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

'

SITUAÇÃO DE EMERGENCb'i - CALAMIDADE PUBLICA

OBjETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL
PARA GESTÃO, OPERACIONAL1ZAçÃO E EXECUçÃO DE AÇÕES E

SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO

MUNICÍPIO DE ITABUNA, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19
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OFICIAL
Prefeitura Municipal de

Itabuna

DISPENSA DE LICITAçÃO N" 019-S/2021

I

j

€

AVISO
RATIFICAçÃO TERMO DE DISPENSA

A Secretária Municipal de Saúde de Itabuna homologa e ratifica o Termo de Dispensa n° 019-S/2021, que
tem como objeto contratação emergencial de organização social para gestão,
OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE PRESTADOS NO HOSPITAL
DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE ITABUNA, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. Tendo como
Contratado: FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE - FABAMED, CNPJ n°
05.413.531/0001-20, conforme Contrato de Fornecimento com o valor global RS 8.273.679,72 (oito milhões,
duzentos e setenta e três mil, seiscentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos), mediante a
liberação de 06 (seis) parcelas mensais, no valor de RS 1.378.946,62 (um milhão trezentos e setenta e oito
mil novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos). Itabuna-BA, 26 de março de 2021. Livia
Maria Bomfim Mendes Aguiar - Secretária de Saúde.

EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA EMERGENCIAL N". 019-S/2021

N". Processo Mministrativo' 047-S/2021. DISPENSA N". 019-S/2021. Contratante: SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA. Contratado: FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENSÃO NA
área da SAÚDE - FABAMED, CNPJ n" 05.413.531/0001-20. Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL
DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E
SERVIçOS DE SAÚDE PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICÍPIO DE ITABUNA, PARA
ENFRENTAMENTO AO COV1D-19. Fundamento Le al: Lei n". 8.666/93 e 13.979/2020. Vi nela: 06 meses.

1019 02 2389 339039
14 2414 .

N° do contrato: 037-S/2021. Data da Assinatura: 26/03/2021. Valor RS 8.273.679,72 (oito milhões, duzentos e
setenta e três mil, seiscentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos), mediante a liberação de 06
(seis) parcelas mensais, no valor de RS 1.378.946,62 (um milhão trezentcjs e setenta e oito mil novecentos e
quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos).
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