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CONTRATO DE GESTAO

Contrato n°. 004/2020
Processo n°. CW629

Contrato que entre si celebram 0 Estado do
Espirito Santo, por intermédio da Secretaria _de
Estado da Safide - SESA e a ASSOCIAQAO
EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO
SANTENSE - AEBES, qualificada como
Organizagéo Social para regulamentar 0
desempenho das agoes e servigos de saiide no
Hospital Estadual de Urgéncia e Emergéncia.

Pelo presente instrumento, de um lado 0 Estado
do Espirito Santo, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE,
com sede nesta cidade a Av. Maria Judth Tovar Varejao, 225, Edificio Enseada
Plaza, Enseada do Sué, CEP 29.050-360 — Vitéria — ES, neste ato representada
pelo seu Secretério de Estado da Safide, Senhor NESIO FERNANDES DE
MEDEIROS JUNIOR, brasileiro, divorciado, portador do CPF n.°032.055.359-Q1,
doravan§e denominada CONTRATANTE e, de outro lado, ASSOCIAQAO
EVANGELICA BENEFICENTE ESPlR|TO SANTENSE - AEBES, com CNPJ/MF n.°
28.127.926/0002-42, com enderego na Rua Venus, s/n°, Alecrim, Vila Velha/ES,
CEP 29.118-060 e com estatuto arquivado no Cartorio de Registro Civil de Pessoas
Juridicas da 2*‘ Zona de Vila Velha/ES, protocolado no L 1-c sob n° 6859 em
10/09/2010 e averbado no L A-2 sob n° 192, neste ato representado pelo Sr.
RODRIGO ANDRE SEIDEL, brasileiro, casado, pastor, RG: 1041766898 SESP-RS,
CPF: 576.696.940-68 doravante denominada CONTRATADA, com base no
processo CW629 e tendo em vista o que disp6e a Lei Complementar n° 489, de 21
de julho de 2009, o Decreto n° 2484-R, de 09 de margo de 2010, a Portaria n° 047-
R, de 18 de agosto de 2011, o Decreto n° 3152-R, de 26 de novembro de 2012, a
Portaria n° 007-R, de 12 de fevereiro de 2014, 0 Decreto n° 3863-R, de 25 de
setembro de 2015, a Portaria n° 011-R, de 05 de outubro de 2015, a Portaria n° 040-
R, de 09 de agosto de 2016, a Lei Complementar n° 837, publicada em 02 de
dezembro de 2016, lnstrugao Normativa TCEES n° 42, de 15 de agosto de 2017, a
Portaria n° 066-R, de 30 de novembro de 2017, a Portaria n° 019-R, de 13 de margo
de 2018, a Portaria n° 030-R, de 18 de abril de.2018, a Portaria n° 052-R, de 31 de
julho de 2018, a ponaria n° O72-R, de 27 de setembro de 2018, e suas alteragoes
posteriores, e ainda em conformidade com os principios norteadores do Sistema
Unico de SaL'ide - SUS, estabelecidos na Leis Federais n° 8.080, de 19 de setembro
de 1990 e 8.142, de 28 de dezembro de 1990, com fundamento na Constituigao
Federal, em especial no seu artigo 196 e seguintes, RESOLVEM celebrar o
presente CONTRATO DE GESTKO referente ao gerenciame e xecugao de
atividades e servigos de sailide a serem desenvolvidos no H ital stadual de
Urgéncia e Emergéncia cujo uso fica permitido pelo periodo de v| “ncia do
presente contrato, mediante as seguintes clausulas e condigoesz _, _ V,
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
~ ~1.1 - O presente CONTRATO DE GESTAO tem por objeto a operacionalizagao da

gestao e execugao, pela CONTRATADA, das atividades e servigos de saifide no
Hospital Estadual de Urgéncia e Emergéncia em conformidade com os Anexos
Técnicos que integram este instrumento.
1.2 - O objeto contratual executado deveré atingir o fim a que se destina, com

eficacia e qualidade requeridas.
1.3 - Fazem parte integrante deste CONTRATO:
a) O Anexo Técnico I — Descrigao de Servigos
b) O Anexo Técnico II- Sistema de Pagamento
c) O Anexo Técnico III - Indicadores de Qualidade
d) O Anexo Técnico IV — Termo de Permisséo de Uso

N
CLAUSULA SEGUNDA — DA PERMISSAO DE USO DE BENS PDBLICOS

2.1 - Com a finalidade exclusiva de viabilizar a perfeita e regular execugao do
objeto contratual, a CONTRATANTE destinara a CONTRATADA bens moveis e
bens imoveis, através da celebragao de Termo de Permissao de Uso, nos termos
do artigo 21 do Decreto n° 2484-R.
2.1.1 - A destinagao de bens seré precedida de inventério e avaliagao.
2.2 - A CONTRATADA se responsabiliza, nos termos do item 3.1.6 da Cléusula
Terceira, pela guarda e vigiléncia dos bens cujo uso lhe é permitido, mantendo-
os em perfeito estado de consen/agéio, asseio, higiene e limpeza, sem que isso
lhe gere qualquer direito de retengao ou indenizagéo, de modo a devolvé-los no
estado em que os recebeu, findo o prazo do contrato, ressalvadas eventuais
deterioragoes decorrentes do uso normal, bem como ressarcir a CONTRATANTE
pelo extravio ou danos por ato de seus prepostos ou representantes, tendo como
parémetro a avaliagao prévia dos bens cujo laudo fara parte integrante do Termo
de Permissao de Uso, ou 0 valor de mercado atualizado, a critério da
Administragao, além de preservar a plaqueta de registro patrimonial.
2.3 — A CONTRATADA compromete-se, ainda, a utilizé-Ios exclusivamente na
execugao do objeto contratado, sendo vedado ceder, locar sob qualquer titulo,
transferi-los para terceiros, ou para outra unidade administrada pela
CONTRATADA sob pena de caracterizar inadimplemento contratual.

U
2.4 — Nas hipéteses de desqualificagao, extingao da entidade e de resciséo
contratual, haveré reversao dos bens ao Estado do Espirito Santo cujo uso fora
permitido a CONTRATADA, bem como aqueles eventualmente adquiridos com
os recursos a ela repassados,3juntamente com o saldo de sos financeiros
existente na conta corrente, na forma do item 3.1.9.
2.5 - A CONTRATADA poderé, a qualquer tempo e median e ' s_tificativa
apresentada ao Secretario de Estado da Saifide e ao Govern dor~do Estado,
propor a devolugao de bens ao Poder Piiiblico Estadual, c '0 uso fo V a ela
permitido e que nao mais sejam necessarios ao cumprimento metas
avengadas.
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CLAUSULA TERCEIRA - OBRIGAQDES E RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA

3.1 - Em cumprimento as suas obrigag6es cabe a CONTRATADA, além das
obrigagfies, constantes das especificagfies técnicas nos Anexos e daquelas
estabelecidas na legislagéo referente ao SUS, bem como nos Diplomas Federal e
Estadual que regem a presente contratagao, as seguintes:
3.1.1 — Manter durante toda execugao do contrato, as mesmas condig6es de
habilitagao exigidas quando do processo seletivo;
3.1.2 - Prestar os servigos de saifide que estao especificados n,o Anexo Técnico I-
Prestagao de Servigos a populagao usuaria do SUS- Sistema Unico de SaL'|de, de
acordo com o estabelecido neste contrato;
3.1.3 - Dar atendimento exclusivo e indiferenciado aos usuérios do SUS no
estabelecimento de sailide cujo uso lhe for permitido;

~3.1.4 Registrar, por razoes de planejamento das atividades assistenciais,
informagéo oportuna sobre o local de residéncia dos pacientes atendidos ou que
lhe sejam referenciados para atendimento, registrando o municipio de residéncia
e, para os residentes nesta capital do Espirito Santo, o registro da regiao da
cidade onde residem;

~3.1.5 - Responsabilizar—se pela indenizagao de dano decorrente de agao ou
omisséo voluntéria, ou de negligéncia, impericia ou imprudéncia, que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a paciente, aos érgaos do SUS e a terceiros
a estes vinculados, bem como aos bens piiiblicos méveis e iméveis objetos de
permissao de uso, assegurando-se o direito de regresso contra 0 responsével nos
casos de dolo ou culpa, sem prejuizo da aplicagao das demais sangfies cabiveis;
3.1.5.1 - A responsabllidade de que trata o item anterior estende-se aos casos
de danos causados por falhas relativas a prestagao dos servigos, nos termos do
art. 14 da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do
Consumidor);
3.1.6 - Administrar os bens méveis e iméveis cujo uso lhe fora permitido, em
conformidade com 0 disposto nos respectivos termos de permissao de uso, até
sua restituigao ao Poder PL'|blico;
3.1.6.1 — A manutengao, conservagao e as substitui<;6es poderao ser custeadas
com recursos financeiros previstos na Cléusula Sétima e, na impossibilidade de
assim fazer, seré efetuado a complementagao de recursos, cujo repasse dar-se-
a através de Termo Aditivo. ‘
3.1.6.2 — Em hipotese alguma, poderao ser aloca ursos piiiblicos para
reparagao, manutengao, substituigao de bens se a s- tada p_or si ou por
terceiros tenha dado causa ao dano.

~ ~3.1.6.3 Quando da aquisigao de bens, seja par r-osigad/aueles cujo uso
foi permitido, seja para novas aquisigfies, a CONTRATA/IJA everé solicitar
autorizagao prévia a CONTRATANTE, conforme Clausula Terc ra do Termo e
Permissao de Uso; I
3.1.7 - Comunicar a instancia responsével da CONTRATANTE todas as
aquisigoes de bens méveis que forem realizadas, no prazo maximo de 30 (trinta)
dias apos sua ocorréncia;
3.1.8 - Transferir, integralmente, a CONTRATANTE em caso de desqualificagao
e conseqtiente extingao da Organizagao Social, e/ou rescisao deste contrato, o
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patrimonio, os legados ou doa<;6es que lhe foram destinados, bem como os
excedentes financeiros decorrentes da prestagao de servigos de assisténcia a
saude no Hospital Estadual de Urgéncia e Emergéncia cujo uso lhe fora
permitido, ressalvados o patrim6nio, bens e recursos pré—existentes ao Contrato
ou adquiridos com recursos a ele estranhos e de atividades préprias da
instituigao, diferentes e n50 relacionadas ao Contrato de Gestao;
3 1 9 - Responsabilizar—se pela contratagao de pessoal necessario para a
execugao das atividades previstas neste Contrato de Gestéo, responsabilizando-
se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes
da execugao do objeto desta avenga;

3.1.9.1 - Os valores referentes as obrigacoes trabalhistas de desmobilizacao
encontram-se previstos no custo total do presente contrato, sendo vedado
quaisquer acréscimos ou aportes de valores para custeio das verbas
trabalhistas, rescisorias e encargos legals decorrentes dos contratos de
trabalho firmados entre a Organizacao Social e seus empregados,
independentemente da natureza da contratacao.

3.1.9.2 — A CONTRATANTE efetuaré por ocasiao dos pagamentos mensais a
retencao de valores para formar reserva para assegurar 0 pagamento de férias
e seu terco constitucional, 13° (décimo terceiro) salario, verbas rescisérias
(Aviso Prévio, Multa FGTS 40% e demais verbas rescisorias) e seus
respectivos encargos.
3.1.9.3 - Os valores serao informados pela CONTRATADA, com base na folha
de pagamento mensal e depositados na conta vinculada de titularidade e
movimentacao exclusiva da SESA, bloqueada para movimentacao que nao
sejam inerentes as obrigacoes trabalhistas elencadas no item 3.1.9.2.
3.1.9.4 - O valor da retencao sera informado, via oficio, mensalmente pela
CONTRATADA junto com a Nota Fiscal de Sen/icos; devendo corresponder a
1/12 avos de 13° salario, 1/12 avos de férias acrescidos de 1/3 constitucional
bem como dos respectivos encargos; multa correspondente a 40% do saldo do
FGTS e do aviso prévio até seu limite legal.
3.1.9.4.1 - Caso o valor previsto no item anterior nao seja informado pela
CONTRATADA, a CONTRATANTE excepcionalmente podera arbitrar um
valor ou repetir o do més anterior.

3.1.9.5 -- Néo havera encontro de contas, sendo a liberacao dos recursos
sempre baseado em documentacao especificada no item 3.1.9.4.
3.1.9.6 - O valor retido na forma do item 3.1.9.2 deixara de compor o valor
mensal a ser pago diretamente a CONTRATADA.
3.1.9.7 - A CONTRATADA devera apre = tar a CONTRATANTE,
trimestralmente ou a qualquer temp demo strativo de estudo de
desmobilizacao do contrato a fim de comprova = ficiéncia do saldo existente
na conta vinculada. "
3.1.9.8 — Caso seja detectada insuficigic/ias na Q ta vinculada, fica a
CONTRATANTE autorizada a efetuar recomp cmplementar do aldo
em até 30 (trinta) dias apos a entrega do demonstrat 0 de que trata o item
3.1.9.4.
3.1.9.9 - Em que pese 0 disposto no item anterior, aoha ,.e * spondéncia
necessaria entre os valores retidos e o montante das obrigacoes trabalhistas,
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considerando que a retencao mensal é baseada em estimativa para mitigar o
risco de lesao ao direito dos trabalhadores.
3.1.9.10 — Os valores retidos e depositados na conta vinculada serao liberados
por solicitacao expressa da CONTRATADA, mediante autorlzacao da
CONTRATANTE, para o ressarcimento (passado) ou llberacao antecipada
(futuro) das obrigacoes trabalhistas e nas condlcoes seguintes:
(a) para ressarcimento a CONTRATADA dos pagamentos por ela efetuados
no periodo de referéncia da fatura pertinente as resclsoes de contrato de
trabalho, as férias (inclusive 1/3 constitucional) e ao 13° salarlo de resclséo
contratual ocorrida naquele periodo;
(b) ao final da vlgéncia do contrato, para o pagamento das verbas rescisorias;
(c) 0 saldo remanescente existente na conta vinculada somente sera revertido
em favor da CONTRATANTE mediante a execucao completa do contrato,
apos comprovacao, por parte da CONTRATADA, da qultacao de todos os
encargos trabalhistas e previdenciarios relativos ao servigo contratado.
3.1.9.11 — Os valores depositados na conta vinculada poderao ser liberados
para pagamento das verbas llstadas no item anterior, ainda que 0 pagamento
ocorra por declsao ou acordo em processo trabalhista, desde que
especiflcadas essas parcelas nos termos dos citados atos.
3.1.9.12 — Os valores retidos depositados na conta vinculada serao mantidos
em apllcacao financelra conforme as diretrizes de investimento estabelecidas
pela CONTRATANTE e permanecerao na conta vinculada, sendo
contabilizados mensalmente pela CONTRATANTE e CONTRATADA.
a) Pela CONTRATANTE, apos o processo normal de despesa, 0 valor retido
devera ser reconhecido como no grupo de contas do dlsponlvel (conta caucao)
contra uma obrigacao com (caucao);
b) Pela CONTRATADA:

Quando do reconhecimento do contrato: devera ser reconhecido um débito
na conta de ativo - Contratos a receber (clientes a receber); e um crédito na
conta de receita mensal de contratos.
Pelo recebimento da Parcela menos a retencao: Devera ser reconhecido um
débito na conta bancarla contra um crédito nos Contratos a receber (clientes a
receber);
c) Para confrontacao do saldo da conta vinculada:
Para a confrontacao na contratada devera ser verlficado o saldo da conta
contabll do ativo - Contas a receber - conciliad om o aldo das contas de
passivo de provlsao para obrlgacoes trabal ' tas de des obillzacao, mais a
conta de provisao para 13° salarlo e mais a ta de pr lsao de férias conta
de passivo. . "

1 .

3.1.10 - Instalar no Hospital Estadual de Urgés ' e Emer “ a, “Servlgo de
Atendimento ao Usuérlo”, devendo encaminhar a Secr a de stado da Sa ‘de
relatério mensal de suas atividades, conforme o disposto os Anexos d ste
Contrato de Gestao;
3.1.11 — Adotar, emf todas as placas internas e externas, ' e demais
materials permanentes, bem como em uniformes, rouparlas, lmpressos e
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documentos oflclals as logomarcas do Hospital e da Secretaria Estadual de
Saude, nos padr6es definidos por esta, assim como seguir todas as diretrizes
deflnldas pelo Governo do Estado no tocante a comunlcagao.
3.1.12 - Adotar o slmbolo e o nome designativo da unidade de saude cujo uso
lhe fora permitido, seguldo pelo nome designativo “Organizagéo Soclal";
3.1.13 - Responsabilizar—se por cobranga lndevlda feita ao paciente ou ao seu
representante, por proflsslonal empregado ou preposto, em razao da execugao
deste contrato;
3.1.14 - Manter sempre atuallzado o prontuérlo médlco dos pacientes e o arqulvo
médlco, pelo prazo mlnlmo de 5 (clnco) anos, ressalvados os prazos previstos
em lei;
3.1.15 - N50 utillzar nem permltlr que terceiros utillzem o paciente para fins de

~experimentagao;
3.1.16 - Atender os pacientes com dignidade e respelto, de modo universal e
lgualitarlo, mantendo-se sempre a qualidade na prestagao dos servlgos;
3.1.17 - Aflxar aviso, em lugar vlslvel, de sua condlgao de entidade quallflcada
como Organlzagao Social, e de gratuidade dos servlgos prestados nessa condigao
para 0 Sistema Unico de Saude;
3.1.18 - Justlflcar ao paciente ou ao seu representante, por escrito, as raz6es

" " Itécnicas alegadas quando da declsao de nao reallzagao de qua quer ato
proflsslonal previsto neste Contrato.
3.1.19 - Em se tratando de servlgo de hospltallzagao, permltlr a vlslta ao
paciente lnternado, dlarlamente, respeltando-se a rotlna do servlgo, por periodo
mlnimo de 02 (duas) horas;
3.1.20 - Esclarecer os pacientes sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos
servlgos oferecldos;
3.1.21 — Respeltar a declsao do paciente ao consentlr ou recusar prestagao de
servlgos de saude, salvo nos casos de imlnente perlgo de vlda ou obrlgagao
legal;
3.1.22 - Garantlr a confldenclalldade dos dados e informag6es relativas aos
pacientes;
3.1.23 - Assegurar aos pacientes o direito de serem asslstldos, rellglosa e
esplrltualmente por mlnlstro de qualquer culto rellgioso;
3.1.24 - Em se tratando de servlgo de hospitallzagao, possulr e manter em pleno
funcionamento:

‘ ~2~ Comlssao de Prontuérlo Médlco;
Comlssao de Obltos;O0.0

‘ ~2~ Comlss6es de Etica Médlca; "
4» Comlssao de Controle de Infecgéo Hospltalar; ‘

~ ~5 ~2~ Comlssao Interna de Prevengao de Acidente de Trabalho'
~2~ Comlssao de Reslduos de Servlgos de Saude
*2~ Comlssao de ética em enfermagem.

I
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3.1.25 - Fornecer ao paciente atendido, por ocasiao de sua salda, seja no
Ambulatorio, Pronto-Socorro ou Unldade Hospltalar, relatério circunstanciado do
atendimento prestado, denomlnado "INFORME DE ATENDIMENTO", do qual
devem constar, no mlnlmo, os seguintes dados:
1 - Nome do paciente
2 - Nome da Unldade de atendimento
3 - Localizagao do Servlgo/Hospital (enderego, municlplo, estado)
4 - Motlvo do atendimento (CID-10)
5 - Data de admiss5o e data da alta (em caso de internagéo)
6 - Procedimentos realizados e tipo de ortese, protese e/ou materials

empregados, quando for 0 caso
7 - Resumo de Alta Médica

3.1.25.1 - O cabegalho do documento deveré conter o segulnte
esclareclmento:

“Esta conta seré paga com recursos publicos provenlentes de seus lmpostos e
contribuigoes soclals".
3.1.26 - Colher a asslnatura do paciente, ou de seus representantes legals, na
segunda via do relatorio a que se refere o item 3.1.25 desta clausula,
arquivando-a no prontuérlo do paciente, pelo prazo de 05 (clnco) anos,
observando-se as excegfies previstas em lei;
3.1.27 - Em se tratando de servigo de hospltalizagao, assegurar a presenga de
um acompanhante, em tempo integral, no hospital, nas internagoes de
gestantes, criangas, adolescentes e ldosos, com direito a alojamento e
allmentagao.
3.1.28 - Limitar suas despesas com o pagamento de remuneragao e vantagens
de qualquer natureza a serem percebidos pelos dlrigentes e empregados das
Organizagfies Socials de Saude a 70% (setenta por cento) do valor global das
despesas de custelo das respectivas unidades.

3.1.28.1 — A remuneragao e vantagem de qualquer natureza a serem
percebidos pelos dlrigentes e empregados da Organlzagao Social
contratada, em caso de alteragao dos valores pa os,nao poderao
exceder os nivels de remuneragao pratlcados na ede pri ada de saude,
observando-se a médla de valores pratlcados = mrcado médlco-
hospitalar do Estado do Espirito Santo. -
3.1.28.2 - Em caso de contratagao de profisslo - , cu‘ "uallflcag5o
técnico-proflsslonal exigida nao encontre para ~-- o no stad do Espirito
Santo, ou cuja contratagéo nao esteja sendo possivel e vlrtude de
escassez do referldo proflsslonal, serao observados os nivel médios d
remuneragao pratlcados no mercado médlco-hospitalar naciona .

3.1.29 - Adotar prétlcas de planejamento sistemético das ag6es da Organlzagao
Social, mediante instrumentos de programagao, orgamentagéo,
acompanhamento e avaliagao de suas atividades, de acordo com as metas
pactuadas; bem como publlcagao anual, no Diérlo Oficlal do Estado e em jornal
de grande clrculagao estadual, de demonstrag6es flnanceiras, auditadas e
elaboradas em conformidade com os principios fundamentals de contabilidade e
do relatério de execugéo do Contrato de Gestéo;
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3.1.30 — Publlcar no Dlério Oficlal do Estado, no prazo maximo de 90 (noventa)
dias, contados da asslnatura do contrato de gestao, regulamento proprio
contendo os procedlmentos que adotara para contratagao de obras e servigos,
bem como para compras com emprego de recursos provenlentes do Poder
Publlco, observando-se o disposto artigo 19 do Decreto n° 2484-R;
3.1.31 - Utlllzar como sistema de informacéo 0 Projeto Saude Digital, sistema
lntegrado de gestao hospltalar, cuja implantagao e manutengéo ficara sob a
responsabllidade da CONTRATADA.
3.1.32 — A CONTRATADA se obriga a aceitar os servidores efetlvos que estejam
vinculados aos servigos e que eventualmente sejam cedidos pela Secretaria de
Estado da Saude.
3.1.33 - Adotar préticas de gestao administrativa, necessarias e suflcientes para
coibir a obtengao, individual ou coletiva, de beneflcios ou vantagens pessoals em
decorréncla de participagéo nas atividades da respectiva entidade.
3.1.34 — A contratada deveré apresentar critérios objetivos de julgamento tanto
quando da contratagao de servigos e produtos, como quando da contratagéo de
pessoal.
3.1.35 - Disponibilizar em sitio eletronico na rede mundial de computadores, nos
termos do Decreto Estadual n° 3.152-R/2012 deverao ser disponibillzadas no site
da Secretaria Estadual de Saude, no mlnlmo, as seguintes informagfies, relativas
aos recursos publicos recebldos:

a) Cépla do estatuto social atuallzado da entidade;
b) Relagao nominal atualizada dos dlrigentes da entidade;
c) Cépia integral dos convénios, contratos, termos de parcerias, acordos,
ajustes ou instrumentos congéneres realizados com 0 Poder Executlvo
Estadual, respectivos aditivos, e relatérlos finals de prestagao de contas, na
forma da leglslagao apllcével;

~d) As informagfies de que trata esta Cléusula serao divulgadas em sitio na
Internet e em quadro de avlsos de amplo acesso publico em sua sede;

~e) A divulgagao em sitio na Internet referida no C podera ser dispensada, por
decisao do érgao ou entidade publica, e mediante expressa justificagao da
entidade, nos casos de entidades privadas sem fins lucrativos que nao
dlsponham de melos para realiza—la;

~f) As informagfies descrltas nesta Cléusula deverao ser publicadas a partlr da
celebragao do convénlo, contrato, termo de parcerla, acordo, ajuste ou
lnstrumento congénere, serao atualizadas per'|cam te e flcarao
disponlvels até cento e oltenta dias apos a entre da prestgao de contas
final;
g) As disposig6es contidas nesta Cléusula deverao cosqdos pactos
adminlstrativos mencionados na letra C; -
h) A Organizagao Social devera encaminhar tais informagoes a -» Comlssao
de Controle, Monitoramento e Avaliagao do Contrato estao, 1 e realizaré
a lnclusao de tais informag6es no site da SESA.

3.1.36 - Implantar metodologla padronizada de apuragao de custo . os m ---
determinados pela Secretaria de Estado da Saude, sob pena de apllcagao das
penalidades previstas na Cléusula Décima Prlmelra - Das penalidades, do
Presente Contrato.

8
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3.1.37 — Seré retido da CONTRATADA mensalmente recursos flnancelros para
fazerem frente ao pagamento de dlvldas llquidas e certas de natureza
trabalhista, prevldenciaria, clvel ou trlbutaria, provenlentes de fatos gerados
durante a vigéncia contratual, cuja responsabllidade seja lmputada a contratada,
desde que nao caracterizem hlpoteses de culpa grave ou dolo, reconhecldos
judiclalmente.

3.1.38 - Os valores serao informados pela CONTRATADA, com base nas
demandas judiclais ou adminlstratlvas eventualmente em curso, ainda que em
grau de recurso e depositados na conta vinculada de titularidade e
movimentagao exclusiva da SESA, bloqueada para movimentagao que nao sejam
inerentes as obrigag6es elencadas no item anterior.

3.1.39 — O valor da retengao seré informado, via oficlo, mensalmente pela
CONTRATADA juntamente com os dados que evldenclem as ag6es de natureza
trabalhista, previdenciaria, clvel ou tributéria, aptas para serem pagas em
fungao de sua liquidez e exigibilidade.

3.1.39.1 - Caso o valor previsto no item anterior nao seja informado pela
CONTRATADA, a CONTRATANTE excepcionalmente poderé arbitrar um valor
ou repetir 0 do més anterior.

3.1.40 — N50 haveré encontro de contas, sendo a llberagao dos recursos sempre
~baseado em documentagao especiflcada no item 3.1.39.

3.1.41 — O valor retido na forma do item 3.1.39 deixaré de compor o valor
mensal a ser repassado diretamente a CONTRATADA.

3.1.42 - A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE,
trimestralmente ou a qualquer tempo, demonstrativo de ag6es em curso,
devidamente atualizadas a fim de comprovar a suficiéncla do saldo estlmado
existente na conta vinculada.

3.1.43 — Caso seja detectada insuficiénclas na < inculada, fica a
CONTRATANTE autorizada a efetuar recomposigfio com - tardo saldo em
até 30 (trinta) dias apos a entrega do demonstrativo de que tr . o item 3.1.42.

,1 A3.1.44 — Em que pese o disposto no item anterlo , ao hé~ co respondencia
necesséria entre os valores retidos e o montante de agoes~em rso, uma vez
que a retengao mensal é baseada em estimativa visando -- gar v risco de lesao
aos cofres publicos por responsabllizagao futura.

3.1.45 - Os valores retidos e depositados na conta vinculada somente serao
liberados por solicitagao expressa da CONTRATADA, mediante autorizagéo da
CONTRATANTE, para pagamento de dlvldas llquidas e certas de natureza

9
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trabalhista, previdenciaria, civel ou tributéria, provenlentes de fatos gerados
durante a vigéncia contratual, em sede de acordo ou decisao definitiva.

3.1.46 - Os valores retidos depositados na conta vinculada serao mantidos em
aplicagao financeira conforme as diretrizes de investimento estabelecidas pela
ICONTRATANTE e permanecerao na conta vinculada, sendo contabilizados
mensalmente pela CONTRATANTE e CONTRATADA.

3.1.47 - A CONTRATADA deveré atestar que os pagamentos efetuados
referentes a retengéo apontada no item 3.1.39 nao decorreram de sua ma
gestao, cabendo restitulr eventuais recursos que venha a utillzar para os fins
indicados no referldo item, em vlrtude de negligéncla, dolo ou culpa, sem
prejuizo das demais sang6es adminlstratlvas e penais cabivels, sendo assegurado
o devido processo admlnlstrativo.

3.1.48 - Considerando a hipétese emergencial do contrato, ficam excetuados, da
Cléusula 3.1.9, os casos judiclais trabalhistas que envolvam lltlsconsérclo passivo
com a Organlzagéo Social Pro-Saude assoclagao Beneflcente de Assisténcia Social
e Hospltalar, cuja responsabllidade por eventual passivo deixado por sua gestao
nao ficara a cargo da CONTRATADA.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATANTE

4.1 - Para a execugao dos’ servigos objeto do presente contrato, a
CONTRATANTE obriga-se a:
4.1.1 - Programar no orgamento do Estado, nos exercicios subseqijientes ao da
asslnatura do presente Contrato, os recursos necessérios, nos elementos
flnancelros especiflcos para custear a execugao do objeto contratual, de acordo
com o sistema de pagamento previsto no Anexo Técnico II- Sistema de
Pagamento, que integra este lnstrumento;

4.1.2 - Permitlr o uso dos bens mévels e lmoveis, conforme Anexo IV do
Contrato de Gestao;

~ ~4.1.3 - Inventarlar e apurar a condigao de uso, estado e conservagao para
atualizagao do Termo de Permlsséo de Uso;
4.1.4 - Anallsar, sempre que necessério e, ro J imo anualmente, a
capacidade e as condig6es de prestagéo de ~ comprovadas por
ocasiéo da qualificagao da entidade como 0 =.- gao Social, para
verificar se a mesma ainda disp6e de suficiente nive. te 'o"-assistencial
para a execugao do objeto contratual ills anCLI-'\USULA ~QUINTA — DO ACOMPANHAMENT AVLIAQAO E

FISCALIZAQAO

5.1 — O presente Contrato seré acompanhado e flscallzado pe - Comlssa / e
Monitoramento e Avaliagao, a qual faré, a cada periodo de 03 (tres meses, a
consolidagao e anallse do desenvolvimento das atividades inerentes ao trlmestre
findo, elaborando relatorio circunstanciado para avallagao e pontuagao dos

10
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indlcadores de qualidade que condlcionam o pagamento do valor da parte
variével descrita na Clausula Sétima deste Contrato.
5.2 - A verificagao de que trata o item anterior, relativa ao cumprimento das
diretrizes e metas definidas para a CONTRATADA, restringir-se-a aos
resultados obtidos em sua execugao, através dos indlcadores de desempenho
estabelecidos, em confronto com as metas pactuadas e com a economicidade no
desenvolvimento das respectivas atividades, os quais serao consolidados pela
Comlssao de Monitoramento e Avaliagao, a fim de possibilltar a avaliagao
trlmestral.
5.3 - A Comlssao de Monitoramento e Avallagao do Contrato de Gestao referida
no item anterior, sera lndlcada pelo Secretério de Estado competente,
respeltando-se o disposto no § 1° do artigo 5° do Decreto n° 2484-R, que
emitlra relatorio concluslvo, sobre a avaliagao do desempenho clentifico e
tecnologico da CONTRATADA, o qual devera ser encaminhado aquela
autoridade e aos orgaos de controle interno e externo do Estado.

I ~ ~ ~5.4 Os responsaveis pela fiscalizagao da execugao do contrato de gestao, ao
tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilizagao
de recursos ou bens de orlgem publlca por organlzagao social, dela darao ciéncia
ao Secretario de Estado da SESA, da SEGER, da SECONT e a PGE, conforme
estabelecido no lnciso V, art. 5° do Decreto 2.484-R e art.1° do Decreto n°
2.797-R.

5.4.1 — Qualquer cidadao, partido politico, associagao ou entidade slndlcal
é parte legitima para denunciar lrregularidades ou ilegalidades cometidas
pelas entidades qualificadas como Organizag6es Socials ao Tribunal de
Contas do Estado do Espirito Santo.

5.5 - A Comlssao de Monitoramento e Avaliagao do Contrato de Gestao referida
nesta clausula, além dos relatorios trlmestrais, devera elaborar relatério anual
concluslvo, sobre a avaliagao do desempenho cientifico e tecnolégico da
CONTRATADA.
5.6 - Semestralmente a CONTRATANTE procedera a anallse das quantidades de
atividades assistenciais realizadas pela CONTRATAD , veri 'cando e avaliando
os desvlos (para mais ou para menos) ocorridos em elag o as quantidades
estabelecidas neste Contrato de Gestao. t
5.7 - Da analise referida no item anterior, podera re ultar ma re -pactuagao das
quantidades de atividades assistenciais ora estabele ' s e s c rrespondente
reflexo econ6mico-financeiro, efetlvada através de Termo A itivo o Contrato de
Gestao, acordada entre as partes nas respectivas reuni5es para a' ste semest I
e anual do CONTRATO DE GESTAO, e desde que prevlament consult a a
Secretaria de Estado de Controle e Transparéncia, quanto spectos
econénicos-flnancelros acarretados pelo aditamento pretendido.
5.8 — A CONTRATADA devera estlpular limites e critérios para remuneragao e
vantagens, de qualquer natureza, a serem pagas aos dlrigentes e empregados da
Organlzagao Social, no exercicio de suas fung6es, com os recursos do Contrato
de Gestao. A participagao de dlrigentes e empregados nos orgaos deliberativo e
de fiscallzagao nao sera remunerada a conta do Contrato de Gestao;

ll
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CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 - O prazo de vigéncia do presente Contrato seré de até 180 dias, tendo por
termo inicial o dia de sua asslnatura.

‘CL!-'\USULA SETIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
7.1 - Pela prestagao dos servigos objeto deste Contrato, especificados no ANEXO
TECNICO I - Descrigao de Servigos, a CONTRATANTE repassara a
CONTRATADA, no prazo e condig6es constantes neste instrumento, bem como
no Anexo Técnico II- Sistema de Pagamento, a importancia global estimada de
R$ 61.354.834,20 (sessenta e um milh6es, trezentos e cinquenta e
quatro mil, oltocentos e trlnta e quatro reals e vinte centavos), referente
aos 180 (cento e oltenta) dias de Contrato.
§ 1° - Do montante global menclonado no “caput" desta clausula, o valor de R$
4.081.351,95 (quatro milh6es, oltenta e um mil, trezentos e cinquenta e
um reals e noventa e cinco centavos) correspondente a este exercicio
financeiro, e R$ 57.273.482,25 (cinquenta e sete milh6es, duzentos e
setenta e trés mil, quatrocentos e oltenta e dols reals e vinte e cinco
centavos) correspondente ao exercicio de 2021 e onerara a UG: 440901,
Atlvldade: 10.302.0047.2184, Natureza da Despesa: 335039 e Fonte de
Recursos: 104 e 155.
§ 2°O valor restante correra por conta dos recursos conslgnados nas
respectivas leis orgamentarias, dos exercicios subseqtlentes.
§ 3° Para aquisigao de bens e/ou reforma predial sera transferido a
CONTRATADA, no periodo de vigéncia do contrato, valor que sera estipulado
em Termo Aditivo, correspondente a recursos de INVESTIMENTO no Hospital
Estadual de Urgéncla e Emergéncia.
§ 4° Os recursos repassados remanescentes a CONTRATADA deverao ser por
esta aplicados no mercado financeiro, desde que os resultados dessa aplicagao
revertam-se, exclusivamente, aos objetivos deste CONTRATO DE GESTAO,
ficando a CONTRATADA responsavel por eventual perda flnancelra decorrente
de apllcagao no mercado financeiro, comunlcando imedlatamente a
CONTRATANTE o valor perdldo.
§ 5° Os recursos flnancelros para a execugao do objeto do presente CONTRATO
DE GESTAO pela CONTRATADA poderao ser obtidos mediante transferéncias
provenlentes do Poder Publico, receitas auferldas por servlgos que possam ser
prestados sem prejulzo da assisténcia a saude, doag6es e contrlbuigfies de
entidades nacionais e estrangeiras, rendimentos de aplicag6es dos ativos
flnancelros da Organlzagao Social e de outros pertencentes ao patrimonlo que
estiver sob a administragao da Organizagao, ficando-lhe, ainda, facultado
contralr empréstimos com organlsmos nacionais e lnternaclonais.
§ 6°A CONTRATADA devera movlmentar os recursos que lhe forem
repassados pela CONTRATANTE em conta corrente especifica e exclusiva,
constando como titular o hospital publlco sob sua gestao, de m a que nao
sejam confundidos com os recursos préprios da OSS CON ADA. Os
respectivos extratos de movimentagao mensal deverao ser e minhados
mensalmente a CONTRATANTE.
7.2 — Apos 0 primelro ano assistencial de implantagao da Unida e, os val res
pactuados neste Contrato serao obrigatoriamente revistos pela CON RAT TE,
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e desde que previamente consultada a Secretaria de Estado de Controle e
Transparéncia, quanto aos aspectos econ6micos-flnancelros acarretados pelo
aditamento pretendido.

~7.2.1 As alteragoes de valores e cronograma de desembolso devem ser
realizadas mediante Termo Aditivo.

CLAUSULA OITAVA CONDIQOES DE PAGAMENTO
8.1 - Nos primeiros 180 dias de vigéncia do presente contrato estima-se
repassar R$ 61.354.834,20 (sessenta e um milhiies, trezentos e
cinquenta e quatro mil, oltocentos e trlnta e quatro reals e vinte
centavos) sendo que a transferéncia a CONTRATADA seré efetlvada mediante a
liberagao de 07(sete) parcelas mensais. A composlgao de cada parcela
operacional é de 90% referente a parte fixa e 10% referente a parte variavel do
contrato.
§ 1° As parcelas mensais serao pagas no dia 10 (dez) de cada mes. Caso a data
estabeleclda anteriormente coinclda com sabado, domingo, feriado ou ponto
facultativo, as execucoes dos pagamentos serao antecipadas no dia util
imedlatamente anterior em relacao ao dia definldo.
§ 2° As parcelas de valor varlavel serao pagas mensalmente, junto com a parte
fixa do contrato, e os ajustes flnancelros decorrentes da avaliagao do alcance
das metas da parte variavel serao realizados nos meses de abril/2021 e
julho/2021, apés anallse dos indlcadores estabelecidos no Anexo Técnico III —
Indicadores de Qualidade. .
§ 3° Os valores de ajuste financeiro citados no ii parégrafo anterior serao
apurados na forma disposta no Anexo Técnico II - Sistema de Pagamento, que
integra o presente CONTRATO.
8.2 - A CONTRATANTE exlglra, para llberagao das parcelas devidas a
CONTRATADA, a partlr do segundo més e assim sucessivamente, comprovantes
de recolhimento dos encargos soclais, trabalhistas e tributarios incidentes sobre
o servigo, ficando a liberagao do pagamento condicionada a efetiva quitagao dos
encargos.

8.2.1 — Na oportunidade da liberagao das parcelas, serao exigidas, ainda,
as certid6es de regularidade fiscal da CONTRATADA emitidas pela Uniao
Federal (Receita Federal e Divida Ativa) Fazenda Estadual, Fazenda
Municipal, FGTS e INSS, bem como comprovantes de pagamento dos
encargos soclais, trabalhistas e tributarios incidentes sobre a prestagao de
servigo.

l
ICLAUSULA NONA - DA ALTERACAO CONTRATUAL

9.1 - As metas pactuadas e os recursos flnancelros poderao ser alt dos,
parclal ou totalmente, através de Termo Aditivo, mediante analise e pare r da
Procuradoria Geral do Estado e da Secretaria de Estado de' on ole e
Transparéncia, devendo ser autorizado pelo Secretario de Est da aude e
pelo e Secretarlo de Estado de Gestao e Recursos Humanos.
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CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO
10.1 - A resclsao do presente Contrato obedecera as disposig6es contidas nos
artlgos 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/93 e alterag6es posteriores.
§ 1° Verlficada qualquer hlpétese ensejadora da rescisao contratual, a
CONTRATANTE providenciara rescisao do Termo de Permissao de Uso, a
cessagao dos afastamentos dos servidores publicos colocados a disposigao da
CONTRATADA, nao cabendo a entidade de direito privado sem fins lucrativos
direito a qualquer lndenizagao, salvo na hipétese prevista no § 2° do artigo 79
da Lei federal n° 8.666/93.
§ 2° Verificada qualquer hlpotese ensejadora da rescisao por ato unilateral da
Administragao nos termos previstos na clausula 11.1, a CONTRATADA devera ser
notlficada para apresentagao de defesa prévia no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, devendo constar da notificagao o resumo dos fatos e suas consequéncias
jurldicas, oportunizando a CONTRATADA o exerciclo do direito de ampla defesa e
contradltorlo.

A notificagao sera dirigida ao representante legal da CONTRATADA,
pessoalmente ou pelo correio, com aviso de recebimento, devidamente
assinado, que devera serjuntado aos autos do processo respectivo.

§ 3° Em caso de rescisao unilateral por parte da CONTRATADA, que podera ser
conflgurada em razao da recusa desta no atendimento das condlgfies de
prestagao dos servigos ou na aceitagao dos custos estabelecidos pela
CONTRATANTE, devidamente fundamentados, a CONTRATADA se obriga a
continuar prestando os servigos de saude ora contratados, por um prazo mlnimo
de 180 (cento e oltenta) dias, contados a partlr da denuncla do Contrato.
§ 4°A CONTRATADA teré 0 prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias, a
contar da data da rescisao do Contrato, para quitar suas obrigag6es e prestar
contas de sua gestao a CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
I\ I ~11.1 A inobservancia, pela CONTRATADA, de clausula ou obrigagao constante

deste contrato e seus Anexos, ou de dever origlnado de norma legal ou
regulamentar pertinente, autorizara a CONTRATANTE, garantida a prévia
defesa, a apllcar, em cada caso, as san<;6es previstas nos artlgos 81, 86, 87 e
88 Lei federal n° 8.666/93 e alteragfies posteriores, combinado com o disposto
no § 2° do artigo 7° da Portaria n° 1286/93, do Mlnistérlo da Saude, quais
seJam:
a) Adverténcia;
b) Multa; _~

C‘
~ ~c) Suspensao temporéria de partlcipar de licitagoes, edltals d nto

publico para selegao de projetos e de contratar com a Administra o, por
prazo nao superior a 2 (dols) anos;

~d) Declaragao de inidoneldade para licitar e contratar com a Admi ‘ ao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punlgao ou até
que seja promovida a reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a
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penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
Administragao pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sangao
aplicada com base na allnea “c”.

§ 1°A imposigao das penalidades previstas nesta Clausula dependera da
gravidade do fato que as motivar, considerada sua avaliagao na situagao e
circunsténcias objetlvas em que ele ocorreu, e dela sera notlficada a
CONTRATADA.

Q ~ ' \ I \ ' "'§ 2 As sangoes previstas nas alineas “a”, ‘c’ e ‘d” desta Clausula poderao ser
aplicadas juntamente com a allnea “b".
§ 3° As Sang6es adminlstratlvas, somente serao aplicadas mediante regular
processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditorio,
observando-se as seguintes regras:

~ ~a) Antes da aplicagao de qualquer sansao admlnlstrava, a SESA devera
notificar o contratado, facultando-lhe a apresentagao de defesa prévia;

b) A notificagao devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncla e com
aviso de recebimento, indicando, no mlnimo: a conduta do contratado
reputada como lnfratora, a motivagao para aplicagao da penalidade, a
sangao que se pretende apllcar, o prazo e 0 local de entrega das raz6es
de defesa;

c) O prazo para apresentagao de defesa prévia sera de 05 (cinco) dias uteis
a contar da intimagao, exceto na hipétese de declaragao de inidoneldade,
em que o prazo sera de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos
os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal n° 8666/93;

§ 4° Dependendo da obrigagao nao cumprida a CONTRATANTE, a seu juizo,
aplicaré multa de 05% a 30% calculados sobre o valor da parcela mensal;
§ 5° O valor da multa que vier a ser aplicada sera comunlcado a CONTRATADA
e 0 respectivo montante sera descontado dos pagamentos devidos em
decorréncia da execugao do objeto contratual, garantindo-lhe pleno direito de
defesa.
§ 6° A imposigao de qualquer das sang6es estipuladas nesta clausula nao elidira
o direito de a CONTRATANTE exigir indenizagao integral dos prejulzos que 0
fato gerador da penalldade acarretar para os érgaos gestores do SUS, seus
usuérios e terceiros, independentemente das responsabllidade iminal e/ou
ética do autor do fato.

| >

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - DA u1'1|.1zAc/lo no EsP,Aco P ' BLIC 5
12.1 - A CONTRATADA devera submeter a aprovagao “prév' da
CONTRATANTE todos os projetos que impliquem no uso de espagos ' ternos
dos bens lméveis, prédios ou terrenos, objeto deste Contrato de Gest o, para
empreendimentos diversos tais como: eventos, campeonatos, comem rag6es,
desfiles, montagem de restaurantes, lanchonetes, qulosques, livra ' e
assemelhados.
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CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA —DAS DISPOSICOES FINAIS
13.1 - E vedada a cobranga por servigos médicos, hospitalares ou outros
complementares da assisténcia devida ao paciente.
13.2 - Sem prejuizo do acompanhamento, da fiscallzagao e da normatividade
gsuplementar exercidas pela CONTRATANTE sobre a execugao do presente
Contrato, a CONTRATADA reconhece a prerrogativa de controle e autoridade
normativa genérica da diregao nacional do SUS - Sistema Unico de Saude,
decorrente da Lei n° 8080/90 (Lei Organica da Saude), ficando certo que a
alteragao decorrente de tais competénclas normativas sera objeto de termo
aditivo, ou de notificagao dirigida a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA - DA PUBLICACAO
~14.1 - O CONTRATO DE GESTAO sera publlcado no Diario Oficlal do Estado, no

prazo maximo de 20 (vinte) dias, contados da data de sua asslnatura.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA - no FORO
15.1 - Fica eleito o Foro de Vitoria — Comarca da Capital, com renuncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirlmir quaisquer quest6es
oriundas deste contrato, que nao puderem ser resolvidas pelas partes.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato em 03 (trés)
vias de igual teor e forma, na presenga das testemunhas abaixo.

Vitoria, 19 de dezembro de 2020.

§

Y’\ .

/'

comfir NTE

CONTRA ADA

1) 2)
Nome: Nome.:
RG: RG.:

Testemunhas:
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ANEXO TECNICO 1
DESCRIQAO DE SERVIQOS

I - CARACTERIISTICAS DOS SERVIQOS CONTRATADOS
A CONTRATADA atenderé com seus recursos humanos e técnlcos aos usuarlos
do SUS - Sistema Unico de Saude, oferecendo, segundo o grau de complexidade
de sua assisténcia e sua capacidade operacional, os servlgos de saude que se
enquadrem nas modalidades abaixo descrltas.

~O Servlgo de Admissao da CONTRATADA sollcltara aos pacientes, ou a seus
representantes legals, a documentagao de ldentlficagao do paciente e a
documentagao de encamlnhamento, se for o caso, especlflcada no fluxo
estabelecido pela Secretaria de Estado da Saude.
No caso dos atendlmentos hospitalares por urgéncia, sem que tenha ocorrido
apresentagao da documentagao necesséria, a mesma devera ser entregue pelos
famillares e/ou responsaveis pelo paciente, num prazo maximo de 48 (quarenta
e oito) horas.
O acesso aos exames de apolo diagnéstico e terapéutico realizar-se—a de acordo
com o fluxo estabelecido pela Secretaria Estadual de Saude.
A CONTRATADA fica obrlgada a internar paciente, no llmite dos leitos
contratados, obrigando-se, na hipétese de falta ocasional de lelto vago, a
encaminhar os pacientes aos servigos de saude do SUS instalados na reglao em
que a CONTRATADA, em decorréncia da asslnatura deste contrato de gestao,
presta servlgos de assisténcia a saude.
O acompanhamento e a comprovagao das atividades realizadas pela
CONTRATADA serao efetuados através dos dados registrados no SIH - Sistema
de Informagfies Hospitalares, no SIA-Sistema de Informa 6es Ambulatorlais,
bem como através dos formularlos e instrumentos par o de dados de
produgao definidos pela CONTRATANTE.

/’

1. ASSISTENCIA HOSPITALAR l

A asslsténcla a saude prestada em regime de hospltalizagao c mpreendera o
conjunto de atendlmentos oferecidos ao paciente desde sua admi sao no hospital
até sua alta hospitalar pela patologia atendida, inclulndo-s al todos os
atendlmentos e procedlmentos necessarlos para obter ou completar
diagnéstico e as terapéutlcas necessarias para o tratamento mblto
hospitalar.
1.1. No processo de hospitallzagao, esta'o incluldos:
oTratamento das posslveis complicag6es que possam ocorrer ao longo do

processo assistencial, tanto na fase de tratamento, quanto na fase de
recuperagao;

oTratamentos concomitantes diferentes daquele classlficado como principal que
motivou a internagao do paciente e que podem ser necessarios
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adiclonalmente devido as condig6es especlais do paciente e/ou outras
causas;

oTratamento medlcamentoso que seja requerido durante o processo de
lnternagao;

¢Procedlmentos e cuidados de enfermagem necessarlos durante o processo de
internagao;

~ 1 ~ ‘0Allmentagao, lncluldas nutrigao enteral e parentera ;
¢Asslsténcla por equlpe médlca especiallzada, pessoal de enfermagem e

pessoal auxlllar;
oUtillzaga'o de Centro Cirurgico e procedlmentos de anestesla;
00 material descartavel necessario para os cuidados de enfermagem e

tratamentos;
¢Diarias de hospitalizagao em quarto compartllhado ou individual, quando

necessario devido as condl<;6es especlais do paciente (as normas que dao
direito a presenga de acompanhante estao previstas na leglslagao que
regulamenta o SUS — Sistema Unico de Saude);

¢Diarlas nas UTI- Unldade de Terapia Intensiva- e Semi-Intenslvo, se
necessarlo;

oTransfusao de sangue e hemoderivados;
¢Fornecimento de roupas hospitalares;
oProcedimentos especlais de. alto custo, como hemodialise, fisloterapia,

fonoaudiologla, terapia ocupacional, endoscopia e outros que se fizerem
necessarios ao adequado atendimento e tratamento do paciente, de acordo
com a capacidade instalada, respeitando a complexidade do Hospital
Estadual de Urgéncla e Emergéncia.

2. ATENDIMENTO A URGENCIAS HOSPITALARES

2.1 Serao considerados atendlmentos de urgéncia aqueles 0 progr mados que
sejam dispensados pelo Servlgo de Urgéncla do hospital a essoas e procurem
tal atendimento, sejam de forma espontanea ou en . in da de forma
referenclada. \- "
a) Sendo o hospital do tipo "portas abertas", o mesmo devara dispor de
atendimento a urgéncias e emergéncias, atendendo a demanda es tanea da
populagao e aos casos que lhe forem encaminhados, durante h as do dia,
todos os dias do ano. ,
b) Sendo o hospital do tipo "portas fechadas", o mesmo dev a dispor de
atendimento a urgénclas e emergénclas, atendendo a demand que lhe for
encaminhada conforme o fluxo estabelecido pela Secretaria Estad al da Sa' ,
durante as 24 horas do dia, todos os dias do ano.
2.2 Para efeito de produgao contratada / reallzada deverao ser informados todos
os atendlmentos realizados no setor de urgéncia/emergéncia — acolhlmento com
classificagao de risco independente de gerar ou nao uma hospitalizagao.
2.3 Se, em conseqtléncla do atendimento por urgéncla o paciente é colocado em
regime de "observagao" (leitos de observagao), por um periodo menor que 24
horas e nao ocorre a internagao ao final deste periodo, somente sera registrado 0
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atendimento da urgéncia proprlamente dlta, nao gerando nenhum registro de
hospltallzagao.

3. ATENDIMENTO AMBULATORIAL
3.1 - O atendimento ambulatorial compreende:
0 Prlmelra consulta
0 Interconsulta
0 Consultas subsequentes (retornos) Cirurgias Ambulatorlais-Outros
Procedimentos Ambulatorlais
3.2 - Entende-se por primelra consulta, a vlslta inicial do paciente encaminhado
pela rede/UBS-Unldades Baslcas de Saude, ao Hospital, para atendimento a uma
determinada especlalidade.
3.3- Entende-se por lnterconsulta, a primelra consulta reallzada por outro
proflsslonal em outra especlalidade, com solicitagao gerada pela prépria
institulgao.
3.4 - Entende-se por consulta subsegtlente, todas as consultas de seguimento
ambulatorial, em todas as categorias profissionals, decorrentes tanto das
consultas oferecidas a rede basica de saude quanto as subseqtlentes das
interconsultas.
3.5 - Para os atendlmentos referentes a processos terapéuticos de médla e
longa duragao, tais como, sess6es de Fisioterapla, Pslcoterapia, etc., os mesmos,
a partlr do 2° atendimento, devem ser registrados como consultas subseqtientes.
3.6 — As consultas realizadas pelo Servlgo Social nao serao consideradas no total
de consultas ambulatoriais, serao apenas informadas conforme as normas
definidas pela Secretaria da Saude.
3.7 - Sera considerada intervengao cirurglca ambulatorlais aqueles atos
cirurglcos realizados nas salas de pequenas cirurglas/cirurglas ambulatorlais do
hospital que nao requeiram hospitalizagao nem a presenga obrigatéria do
proflsslonal médlco anesteslsta e neles estao lncluld s os procedlmentos
que sejam necessarios realizar dentro do periodo de s subseqlilentes a
intervengao cirurglca proprlamente dlta. l

v-_

4. PROGRAMAS ESPECIAIS E NOVAS ESPECI ID S DE ATENDIMENTO
"Q.

4.1 - Se, ao longo da vigéncla deste contrato, de comu acordo entre s
contratantes, o Hospital se propuser a realizar outros ipos de atlv' ades
diferentes daquelas aqui relacionadas, seja pela l rodugao novas
especlalldades médicas, seja pela realizagao de pro amas eclais para
determinado tipo de patologia ou pela lntrodugao de novas ca egorias de exames
laboratorials, estas atividades poderao ser previamente autorizadas pela
CONTRATANTE apés analise técnlca, sendo quantlflcadas separadamente do
atendimento rotinelro da unidade e sua orgamentagao economlco-flnancelra sera
discrimlnada e homologada através de Termo Aditivo ao presente contrato.
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II — ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES CONTRATADAS

11. 1 INTERNAQAO (ambito hospitalar)

II.1.1 Internagao (Enfermarias e/ou Pronto-Socorro)
O hospital devera realizar um numero de saidas hospitalares semestrais de
4.619, de acordo com o numero de leitos operaclonals cadastrados pelo SUS —
Sistema Unico de Saude, distribuldos nas seguintes areas:

, _ N° DE SAIDAS
AREAS DE INTERNAQAO

1° SEMESTRE 2° SEMESTRE TOTAL

Cllnica Médica 1.960 - 1.960

Cllnica Clrurglca 2.659 - 2.659

Cllnica Obstétrlca - - -

Cllnica Pedlatrlca - - —
Cllnica Trat. Quelmados CTQ - - -

UTI Neonatal - - -
TOTAL GERAL 4.619 - 4.619

11.2 ATENDIMENTO AMBULATORIAL (servigos ambulatorlais hospitalares
ou exclusivamente ambulatorlais)

ATENDIMENTO No DE CONSULTAS

AMB"'-AT°RIA'- l 1° SEMESTRE l 2° SEMESTRE ll TOTAL
AMBULATORIO H 10.445 - H 10.445

l ll llTOTAL GERAL 10.445 - 10.445 1

11.3 ATENDIMENTO A URGENCIAS
Atendimento de Urgéncla Referenciado (Porta Fechada) ()
Atendimento de Urgéncia n_ao_ referenclado (Porta Aberta) x)

N° DE PACIENTES ATQDID S ‘
1° SEMESTRE n 2° SEMESTRE NTQTALPRONTO SOCORRO

URGENCIA/ \ .
EMERGENCIA I 23'4°° ‘H ‘ J‘/.2 -40° ‘

l TOTAL GERAL 23.406 H - .406

L/
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II.4 - Servigos de Apoio Dlagnéstlco e Terapéutlco - SADT EXTERNO
O hospital oferecera os servlgos de SADT abaixo relaclonados, na quantldade
anual de 2.244 exames, a pacientes EXTERNOS ao hospital, lsto é, aqueles
pacientes que foram encamlnhados para realizagéio de atividades de SADT por
outros servlgos de saude, obedecendo ao fluxo estabelecido pela Secretaria
Estadual da Saude, nas quantidades especlflcadas:

N° DE EXAMES

1° SEMESTRE 2° SEMESTRE TOTAL

ENDOSCOPIA 1.297 - 1.297

COLONOSCOPIA 817 - 817

TOMOGRAFIA 130 - 130

TOTAL GERAL 2.244 - 2.244

SADT EXTERNO

~Os exames para apolo dlagnostlco e terapéutlco aqui elencados estao
subdivldidos de acordo com a classificagao utilizada pela NOAS - Norma
Operacional de Assisténcla a Saude/SUS para os procedlmentos do SAI/SUS —
Sistema de Informagao Ambulatorlal e suas respectivas tabelas.

111 - comauno DAS INFORMAQOES A SEREM ENCAMINHADAS A
CONTRATANTE
A CONTRATADA encaminhara a CONTRATANTE toda e qualquer lnformagao
solicltada, na formatagao e perlodicidade por esta determinadas.
As informagfies sollcitadas referem—se aos aspectos abaixo relaclonados:
o Relatorios contabels e flnancelros;
o Relatérlos referentes aos Indicadores de Qualidade estabelecidos para a
unidade;
o Relatorlo de Custos;
~ Censo de orlgem dos pacientes atendidos;
~ Pesqulsa de satisfagao de pacientes e acompanhantes;
o Relatorlo pertinente a execugao do contrato de gestao, contendo comparatlvo
das metas propostas com os resultados alcangados; dentre outros.

I

3-»

9



\

.‘ ~i

savanna an sauna .,
no E8PiR¥T0 same ,
Secretaria do Saéda

..
ANEXO TECNICO I I

SISTEMA DE PAGAMENTO

I - Com a finalidade de estabelecer as regras e o cronograma do Sistema de
Pagamento ficam, estabelecidos os seguintes principios e procedlmentos:
1. A atividade assistencial da CONTRATADA subdivide-se em 03 (trés)
modalidades, conforme especificagao e quantidades relacionadas no ANEXO
TECNICO I — Descrigao de Servlgos, nas modalidades abaixo dlscriminadas:

o Atendimento Hospltalar (internagao);
o Atendimento Ambulatorlal;
0 Servlgo de Apoio Dlagnostlco e Terapéutico - SADT Externo
- Atendimento de Pronto Socorro

1.1 - As modalidades de atividade assistenciais acima assinaladas referem—se a
rotlna do atendimento a ser oferecldo aos usuarios da unidade sob gestao da
CONTRATADA.
2. Além das atividades de rotlna, a unidade podera realizar outras atividades,
submetldas a prévia analise e alutorlzagao da CONTRATANTE, conforme
especlflcado no item 04 do ANEXO TECNICO I - Descrlgao de Servlgos.

3. O montante do orgamento economlco-financeiro do Hospital para o calculo
das metas quantitativas a asslsténcia nos primeiros 180 (cento e oltenta) dias de
contrato, correspondente ao exerclcio de 2020/2021, flca estlmado em R$
55.219.350,76 (cinquenta e cinco milhfies, duzentos e dezenove mil,
trezentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos) e compoe-se da
segulnte forma:

> 76,01%, (setenta e seis virgula um por cento) do valor, R$
41.972.228,51(quarenta e um milh6es, novecentos e setenta e
dols mil, duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos)
corresponde ao custelo das despesas com o atendimento hospitalar
(lnternagao);

> 3,27%, (trés vlrgula vinte e sete por cento) do valor, R$
1.805.672,77(um milhao, oltocentos e cinco mil, seiscentos e
setenta e dols reais e setenta e sete centavos) corresponde ao
custelo das despesas com o atendimento ambulatorial;

> 10,00%, (dez por cento) do valor, R$ 5.521.935,08 (cinco mllh6es,
qulnhentos e vinte e um mil, novecentos e ' = e cinco reais e
oito centavos) corresponde ao custelo das des .1 o em Pronto
Socorro; %

> 10,72%, (dez vlrgula setenta e dols po -- Q) “do valor, R$
5.919.514,40(cinco milhoes, novecentos e ezenove mil,
qulnhentos e catorze reals e quarenta centavos correspon e ao
custelo das despesas com a execugao dos servigos de a' oio diagn' ico e
terapéutlco — SADT Externo

4. Os pagamentos a CONTRATADA dar-se-ao na segulnte conformidade:

22
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4.1- Do montante estipulado no item 3 (trés), 90°/o (noventa por cento) serao
repassados em 07 (sete) parcelas mensais, totallzando o valor de R$
55.219.350,76 (cinquenta e cinco milh6es, duzentos e dezenove mil,
trezentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos), vlnculado a
avaliagao dos desvlos relativos aos indlcadores complementares das metas
quantitativas conforme o item 9, obedecendo ao cronograma da tabela
abaixo.

4.2 - Do montante estipulado no item 3 (trés), 10 % (dez por cento) serao
repassados mensalmente, junto com as parcelas flxas, com valor total estlmado
em R$ 6.135.483,44 (seis milh6es, cento e trlnta e cinco mil, seiscentos
e dez reais e oltenta e cinco centavos), vlnculado a avaliagao dos indlcadores
de qualidade e conforme sua valoragao, de acordo com o estabelecido no Anexo
Técnico III - Indicadores de Qualidade, parte integrante deste Contrato de
Gestao. Esses pagamentos seguem o cronograma da tabela abaixo.

I I PARCELAMODULO/ PARCELA FIXA RIAVEL TOTAL A
ETAPA PARCELA (R$) vA(R$) REPASSAR (R$)

la 3.673.216,76 408.135,19 4.081.351,951° Més

2° 9.325.934,94 1.036.215,00 10.362.149,942° Més

3° 9.325.934,94 1.036.215,00 10.362.149,943° Més

4° 9.325.934,94 1.036.215,00 10.362.149,944° Més

5a 9.325.934,94 1.036.215,00 10.362.149,945° Més

6° 9.325.934,94 1.036.215,00 10.362.149,946° Més

7° Més 7° 4.916.459,3O 546.273,25 5.462.732,55

TOTAL - 55.219.350,76 6.135.483,44 61.354.834,20

4.3 - A partlr do 01° més, 90% (noventa por cento) do valor repactuado no item
3 serao repassados em 07 (sete) parcelas mensais flxas, no valor mensal a ser
estipulado em Termo Aditivo.

4.4 - A partlr do 01° més, 10% (dez por cento) do valor repactuado no item 3
serao repassados mensalmente, juntamente com as parcelas flxas, com valor
mensal a ser estipulado em Termo Aditivo, vlnculado a av ‘ —~ dos indlcadores
de qualidade e conforme sua valoragao, de acordo com lecidono Anexo
Técnico III - Indicadores de Qualidade, parte integran - ste Contrato de
Gestao; , ~

4.5 - A avaliagao da parte variavel sera reallzada nos meses- "rgo e junho,
d d ' t f" ' b e "entespo en o gerar um a]use lnancelro a menor nos mes su s qu ,

dependendo do percentual de alcance dos indlcadores, pelo H pital.
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,., ~5. Visando o acompanhamento e avaliagao do Contrato de Gestao e o
cumprimento das atividades estabelecidas para a CONTRATADA no ANEXO
TECNICO I — Descrigao de Servigos, a mesma devera encaminhar mensalmente,
até 0 dia 6 (seis), a documentagao lnformativa das atividades assistenciais
realizadas pelo Hospital.
‘5.1 -AAs informagfies acima mencionadas serao encaminhadas através dos
reglstros nas AIH's - Autorizagao de Internagao Hospltalar e dos reglstros no SIA
- Sistema de Informagoes Ambulatorlais, de acordo com normas e prazos
estabelecidos pela CONTRATANTE.
5.2 - As informag6es mensais relativas a produgao assistencial, indlcadores de
qualidade, movimentagao de recursos economlcos e flnancelros e dados do
Sistema de Custos Hospitalares, serao encaminhadas via Internet, e de acordo
com normas, critérios de seguranga e prazos por ela estabelecidos.
5.3 - O aplicativo disponibllizado na Internet emitira os relatérios e planilhas
necessarias a avaliagao mensal das atividades desenvolvidas pelo Hospital e
estabelecera, através de nlvels de acesso previamente definidos, a
responsabllidade legal pelos dados all registrados.

6. A CONTRATANTE procederé a analise dos dados envlados pela
CONTRATADA para que sejam efetuados os devidos pagamentos de recursos,
conforme estabelecido na Clausula Sétima deste Contrato de Gestao.

7. A cada periodo de 03 (trés) meses, a CONTRATANTE procedera a
consolidagao e analise conclusiva dos dados do trlmestre findo, para avaliagao e
pontuagao dos indlcadores de qualidade que condlcionam o valor do pagamento
de valor variavel cltado no item 04 (quatro) deste documento.

8. No mes de junho, a CONTRATANTE procedera a analise das quantidades de
atividades assistenciais realizadas pela CONTRATADA, verificando e avaliando
os desvlos (para mais ou para menos) ocorridos em relagao as quantidades
estabelecidas neste Contrato de Gestao.

9. Da anélise referida no item anterior, podera resultar uma repactuagao das
quantidades de atividades assistenciais ora estabelecidas e seu correspondente
reflexo econ6mico-financeiro, efetlvada através de Term, ' lvo ao Contrato de
Gestao, acordada entre as partes nas respectivas reun es par ajuste semestral
e anual do Contrato de Gestao.

S

10. A analise referida no item 08 (oito) d docum\en 0 nao anula a
possibllidade de que sejam firmados Termos Aditivos ao Con "de Gestao em
relagao as clausulas que quantificam as atlvidad assi enciais a serem
desenvolvidas pela CONTRATADA e seu correspondente eflexo economic -
financeiro, a qualquer momento, se condi<;6es e/ou oc réncias excepcio is
incidirem de forma muito intensa sobre as atividades do ospital, invia " ando
e/ou prejudicando a asslsténcia all prestada.
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11 - SISTEMATICA E CRITERIOS DE PAGAMENTO
II. 1 AVALIAQAO E VALORAQAO DOS INDICADORES DE QUALIDADE
(Parte Variével do Contrato de Gestao)
Os valores percentuais apontados na tabela conforme estabelecido no Anexo
Técnico III, para valoragao de cada um dos indlcadores serao utilizados para o
calculo do valor variavel a ser pago, conforme especlflcado no item 3 deste
documento.

II.2 - AVALIAQAO E VALORACAO DOS DESVIOS NAS QUANTIDADES DE
ATIVIDADE ASSISTENCIAL (Parte Fixa do Contrato de Gestao)
1. Os ajustes dos valores flnancelros decorrentes dos desvlos constatados serao
efetuados nos meses subseqtlentes aos periodos de avallagao, que ocorrerao nos
meses de julho e janeiro.
2. A avallagao e anéllse das atividades contratadas constantes deste documento
serao efetuadas conforme explicitado nas Tabelas que se seguem. Os desvlos
serao analisados em relagao as quantidades especlflcaldas para cada modalidade
de atividade assistencial especlflcada no ANEXO TECNICO I — Descrlgao de
Servlgos e gerarao uma variagao proporclonal no valor do pagamento de
recursos a ser efetuado a CONTRATADA, respeltando-se a proporcionalidade de
cada tipo de despesa especlflcada no item 03 (trés) deste documento.

~
2.1 — INDICADORES COMPLEMENTARES PARA AVALIAQAO

O resultado percentual de cada llnha de servigo seré utilizado para identlflcar a
quantldade reallzada, que por sua vez indlcaré o valor devido.

~
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AMBULATORIAL

Disponibilizagao do quantitatlvo
contratual de consultas com
30% de acréscimo do teto
mensal

50 °/0 % Disponlbillzagao x
Peso

J - -

Disponibilizagao da agenda fixa
para NRA até o quinto dia do
més anterior

50% Desconto de 1% para
cada dia de atraso

SADT EXTERNO

Disponibilizagao do quantitatlvo
contratual de exames

5°o ° Dlsponibilizagao x
Peso

100% de Realizagao de
manutengao preventiva dos \
equipamentos que realizam
exames

50% % R alizado x Peso/
§_)-

1

é
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TABELA I - Para Contratos de Gestao para Gerenciamento de Hospitals
ATIVIDADE REALIZADA VALOR DEVIDO

INTERNAQAO

Aclma do volume contratado 100% do valor semestral da
atividade lnternagao

Entre 85% e 100% do volume
contratado

100% do valor semestral da
atividade lnternagao

Entre 70% e 84,99% do volume
contratado

90% do valor semestral da
atividade lnternagao

Menos que 70% do volume
contratado

70% do valor semestral da
atividade internagao

AMBULATORIO

Aclma do volume resultante da
apuragao dos indlcadores

100% do valor semestral da
atividade ambulatorial

Entre 85% e 100% do volume
resultante da apuragao dos

indlcadores

100% do valor semestral da
atividade ambulatorial

Entre 70% e 84,99% do volume
resultante da apuragao dos

indlcadores

90% do valor semestral da
atividade ambulatorial

Menos que 70% do volume
resultante da apuragao dos

indlcadores

70% do valor semestral da
atividade ambulatorial

SADT
EXTERNO

Aclma do volume resultante da
apuracao dos indlcadores

100% do valor semestral da
atividade de SADT Externo

Entre 85% e 100% do volume
resultante da apuragao dos

indlcadores

100% do valor semestral da
atividade SADT Externo

TABELA II - Para Contratos de Gestao para Gerenciamento de Hospitals,
segundo sua tlpologia

HOSPITAL “PORTAS FECHADAS"

ATIVIDADE REALIZADA VALOR DEVIDO

Aclma do volume resultante 100% do valor semestral da
da apuragao dos indlcadores atividade URG./EMERG.

A Entre 85% e 100% do 100% do valor semestral da
URGENCIAI volume resultante da atividade URG./EMERG.
EMERGENCIA apuragao dos indlcadores ZS

Entre 70% e 84,99% do 90% d valor semestral da
volume resultante da

apuragao dos indlcadores
id de URG./EMERG.

Menos que 70% do volume j’/{do alor semestral da
resultante da apuragao dos\ atlvid »URG./EMERG

indlcadores
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HOSPITAL “PORTAS ABERTAS"
ATIVIDADE REALIZADA VALOR DEVIDO

Até 10% acima do volume
" contratado

100% do valor semestral
da atividade URG./EMERG.

Entre 11% e 25% acima do
volume contratado

De 111% a 125% valor
semestral da atividade

URG./EMERG.
URGENCIM Entre 85% e 100% do
EMERGENCIA volume contratado

100% do valor semestral
da atividade URG./EMERG

Entre 70% e 84,99% do
volume contratado

90% do valor semestral da
atividade URG./EMERG

Menos que 70% do volume 70% do valor semestral da
contratado atividade URG./EM ERG.

TABELA III - Para Contratos de Gestao para gerenciamento de Unidades
Hospntalares e outros tipos de atividades

UNIDADE... ........ ........ ..

ATIVIDADE REALIZADA VALOR DEVIDO
Acima do volume resultante da

apuragao dos indlcadores
100% do valor semestral da

atividade
Entre 85% e 100% do volume
resultante da apuragéo dos

............. -- indicadof-es

100% do valor semestral da
atividade

Entre 70% e 84,99% do volume
resultante da apuragao dos

indlcadores

90% do valor semestral da
atividade

Menos que 70% do volume
resultante da apuragao dos

indlcadores

70% do valor semestral da
atividade

\ \\
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ANEXO TECNICO 111
INDICADORES ma QUALIDADE

Os Indicadores estao relacionados a qualidade da assisténcia oferecida aos
usuérios da unidade gerenciada e medem aspectos relacionados a efetividade da
gestao e ao desempenho da unidade.
A complexidade dos indicadores é crescente e gradual, considerando 0 tempo de
funcionamento da unidade.
Com o passar do tempo, a cada ano, novos indicadores séo introduzidos e o
alcance de um determinado indicador no decorrer de um certo periodo, torna
este indicador um pré-requisito para que outros indicadores mais complexos
possam ser avaliados; desta forma, os indicadores que s50 pré-requisitos para os
demais continuam a ser monitorados e avaliados, porem ja nao tém efeito
financeiro.
IMPORTANTE: Alguns indicadores tém sua acreditagao para efeito de
pagamento no 2°, ou no 3° ou no 4° trimestres. Isto n50 significa que
somente naquele periodo estaréo sendo avaliados. A anélise de cada
indicador, a elaboragéo de pareceres avaliatérios e 0 encaminhamento
dessa avaliagao a cada hospital ser5o efetuados mensalmente,
independentemente do trimestre onde ocorreré a acreditagéo de cada
indicador para o respectivo pagamento.
A cada ano é fornecido um Manual que estabelece todas as regras e critérios
técnlcos para a avaliagao dos Indicadores utilizados para 0 célculo da parte
qualitativa do Contrato de Gestao.

PESOS PERCENTUAIS DOS INDICADORES DEFINIDOS PARA O PERiODO
DE 19/12/2020 a 16/O6/2021

INDICADORES 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre
Protocolo do Time de Resposta

Rapida 25°/° 25% 25°/o 25°/0

Razao de mortalldade em UTI 25% Z5°/o 25% 25°/o
‘Protocolo de Cirurgia Segura 25% 2 5°/0

Z"\\
25°/o 2 5°/0

Hora-Homem Trelnamento 25% 2% 2 5°/o 25%

\

-

v
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ANEXO IV

TERMO DE PERMISSAO DE USO

Termo de Permisséo de Uso que
entre si celebram o Estado do
Espirito Santo, por intermédio da
Secretaria de Estado da Saude e a
ASSOCIAQAO EVANGELICA BENEFICENTE
EsPiR|To SANTENSE - AEBES, visando a
utilizagao dos bens moveis e
equipamentos alocados no
Hospital Estadual de Urgéncia e
Emergéncia gerenciado através de
Contrato de Gestao anteriormente
firmado.

Pelo presente instrumento, o Estado do Espirito Santo, por intermédio da
Secretaria de Estado da Saude, com sede nesta cidade a Av. Judith Maria
Tovar Varejao, 225, Edificio Enseada Plaza, Enseada do Sué, CEP 29.050-
360 — Vitéria — ES, neste ato representada pelo seu Secretario de Estado
da Saude, 0 Senhor NESIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR,
brasileiro, divorciado, CPF 032.055.359—01, doravante denominada
PERMITENTE, e de outro lado a ASSOCIAQAO EVANGELICA BENEFICENTE
ESPlRlTO SANTENSE - AEBES, com CNPJ/MF n.° 28.127.926/0002-42, com
enderego na Rua Venus, s/n°, Alecrim, Vila Velha/ES, CEP 29.118-060 e com
estatuto arquivado no Cartorio de Registro Civil de Pessoas Juridicas da 2° Zona de
Vila Velha/ES, protocolado no L 1-c sob n° 6859 em 10/09/2010 e averbado no L A-2
sob n° 192, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANDRE SEIDEL, brasileiro,
casado, pastor, RG: 1041706898 SESP-RS, CPF: 576.696.940-68 doravante
denominada PERMISSIONARIA, considerando a autorizagao expressa do
Governador do Estado, e tendo em vista o que dispoe o Contrato de
Gestao celebrado em 19/12/2020, Processo CW629, para gerenciar o
Hospital Estadual de Urgéncia e Emergéncia localizado a Rua
Desembargador José Vicente, n°. 1533, bairro Forte S50 Joao —
Vitéria/ES, de propriedade da PERMITENTE e, por este, completamente
equipado para o seu regular funcionamento, RESOLVEM celebrar o
presente Termo de Permissao de Uso, que se regeré pela Lei n° 8.666/93
e posteriores alteragoes, Decreto n° 1.110-_i 2002 e demais disposigoes
legais e regulamentares, tudo mediante as la ulas e condigoes a seguir
estipuladas.
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente lnstrumento tem como objeto a Permissao de Uso dos bens
méveis, equipamentos médico—hospitalares e equipamentos de informética
relacionados no ANEXO I, de propriedade da PERIMITENTE, com exclusiva
finalidade de sua utilizagao pela PERMISSIONARIA na realizagao das
atividades e servigos de assisténcia hospitalar desenvolvidas no o
Hospital Estadual de Urgéncia e Emergéncia, conforme colnsta do
Contrato de Gestao firmado entre a PERMITENTE e a PERMISSIONARIA.

PARAGRAFO umco
A Permissao de Uso de que trata este Termo no que se refere a utilizagao
dos bens, sera a titulo gratuito, ficando a cargo da PERMISSIONARIA
todas as despesas referentes a manutengao, insumos e eventual apélice
de seguro dos bens e equipamentos relacionados no Anexo I.

CLAUSULA SEGUNDA - DA REVERSAO

A PERMISSIONARIA se compromete a reverter a PERMITENTE os bens que
lhe estao sendo cedidos nos termos da Clausula Primeira deste Termo, em
estado normal de uso, a partir da data da resciséo do Contrato de Gestao,
qualquer que tenha sido o motivo para tal ocorréncia.

PARAGRAFO UNICO
A reversao dos bens de que trata esta Clausula seré formalizada mediante
TERMO DE RECEBIMENTO, apés reallzada a devida conferéncia e inspegéo
dos bens, para verificagao de seu estado de conservagéo, pela
PERMITENTE.

CLAUSULA TERCEIRA - DA DEVOLUQAO E/OU SUBSTITUIQZAO DOS
BENS

Os bens méveis permitidos para uso através deste Termo poderao ser
devolvidos a PERMITENTE e/ou substituidos por outros de igual ou maior
valor, mediante requerimento de autorizagao prévia dirigido a
PERMITENTE, o qual seré analisado, condici que os novos bens
adquiridos integrem o patrimonio do Estado.

‘Q ,0‘
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CLAUSULA QUARTA- DA CONSERVAQAO DOS BENS E SEU USO

A PERMISSIONARIA obriga-se a manter em perfeito estado de
conservagao os bens cedidos e usé—los exclusivamente para os fins
estabelecidos na Clausula Primeira deste Termo.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Fica estabelecido que todas as despesas concernentes ao uso e a
conservagao dos bens, inclusive aquelas decorrentes de eventual acidente
causado a terceiros, correrao por conta da PERMISSIONARIA, como
também as de recuperagao dos mesmos por danos que porventura
venham a ocorrer na vigéncia deste Termo.

PARAGRAFO sasuupo
E vedado a PERMISSIONARIA fazer qualquer alteragao estrutural nos bens
cedidos sem a prévia e expressa autorizagao da PERMITENTE, sob pena de
ser obrigada a repor, por sua prépria conta, o citado bem, em seu estado
anterior.

PARAGRAFO TERCEIRO
Na eventualidade da necessidade de recolhimento e de baixa patrimonial
do bem cedido, a PERMISSIONARIA deve comunicar 0 fato a PERMITENTE,
a qual procederé a anélise da possibllidade de recuperagao do mesmo,
conforme estabelecido no Parégrafo Primeiro desta clausula. Definida a
baixa patrimonial, a mesma seré providenciada pela PERMITENTE,
mediante celebragao de Termo de Aditamento ao presente Termo.

PARAGRAFO QUARTO
E de inteira e total responsabllidade da PERMISSIONARIA a apuragao de
responsabllidade no eventual desaparecimento ou perda de qualquer bem
cedido por este Termo, a qual deve ser realiz um prazo méximo de
30 (trinta) dias contados a partir da constat gao do f to.

PARAGRAFO QUINTO ,1 9-
Apurada a responsabllidade pela perda e/ou d aparecimento do bem,
conforme o disposto no paragrafo anterior, seja ou n”o indicado
nominalmente o responsavel, cabe a PERMISS NARIA reposigao do
bem a PERMITENTE, por outro idéntico, de igual especificagao técnica e
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valor, no prazo méximo de 90 (noventa) dias contados a partir do
encerramento das apuragoes descrltas no parégrafo quarto.

CLAUSULA QUINTA - DAS NOVAS AQu1s1<;6Es
Ocorrendo novas aquisigoes de bens destinados ao Hospital gerido pela
PERMISSIONARIA, sejam estes efetuados pela PERMITENTE ou pela
PERMISSIONARIA, com recursos oriundos dos repasses financeiros
efetuados como disposto no Contrato de Gestao, os mesmos serao
patrimoniados e integrarao o patrimonio do Estado, sendo seu uso cedido
mediante celebragao de Termo de Aditamento ao presente Termo.

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA

Este Termo tera vigéncia coincidente com a vigéncia do Contrato de
Gestao n° 004/2020 celebrado em 19/12/2020, ao qual esta vlnculado.

CLAUSULA SETIMA DA RESCISAO

O presente Termo podera ser rescindido pelo descumprimento de qualquer
de suas obrigagoes ou condigoes pactuadas, pela superveniéncia de norma
legal ou fato administrativo que 0 torne formal ou materialmente
inexequivel, ou ainda, por ato unilateral dos signatérios, mediante aviso
prévio daquele que se desinteressar, com a antecedéncia minima de 60
(sessenta) dias, prazo durante 0 qual deverao ser restituidos os bens
constantes do ANEXO I, observado o disposto na Clausula Segunda deste
Termo.

PARAGRAFO PRIMEIRO
A PERMISSIONARIA poderé, a qualquer tempo e mediante justificativa
apresentada ao Secretério de Estado da Saude e ao Governador do Estado,
propor a devolugao de bens ao Poder Publico Estadual, cujo uso fora a ela
permitido e que nao mais sejam necessérios ao cu ento das metas
avengadas. W

\, =

PARAGRAFO SEGUNDO
A revogagao, independente da iniciativa, nao exonera a PERMISSIONRIA
das obrigagoes assumidas, em especial com relagao aos s .01» ~ tos e
prazos previstos nos parégrafos quarto e quinto da Clausula Quarta deste
Termo.
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CLAUSULA OITAVA - no FORO
‘O Foro para dirimir as questoes oriundas da execugao ou interpretagao
deste Termo é o da Comarca da Capital do Estado, podendo, os casos
omissos, serem resolvidos por comum acordo pelos signatérios.

E, assim, por estarem de pleno acordo e ajustados, depois de lido _e
achado conforme, o presente lnstrumento vai assinado pelos
representantes das partes, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na
presenga das testemunhas abaixo.

Espirito Santo, 19 de dezembro de 2020.

PERi</|1§s1oi\|AR1A

ri

~.

PERl\_/l/IIEIV E
Testemunhas: /

(assinatu ra) assinatu ra)
NOME: NOME:
RG: RG:
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