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TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO No 01/20 

Processo SPDOC no 1872117/2019 

TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO CELEBRADO EM 
20/11/2019 ENTRE 0 ESTADO DE  SAO  PAULO, POR 
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E 0 
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA  "DR.  JOÃO AMORIM" 
- CEJAM, PARA REGULAMENTAR 0 DESENVOLVIMENTO DAS 
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL 
"PROFESSOR CARLOS DA SILVA LACAZ" - FRANCISCO 
MORATO. 

Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de São Paulo, 
por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, com sede nesta cidade na Av.  Dr.  Enéas de 
Carvalho Aguiar no 188, neste ato representada pelo seu Secretário de Estado da Saúde,  Dr.  
José Henrique Germann Ferreira, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de 
Identidade R.G. no 3.966.500-8, CPF no 672.438.518-00, doravante denominada 
CONTRATANTE, e de outro lado o CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA  "DR.  JOÃO AMORIM" 
- CEJAM, com CNPJ/MF no 66.518.267/0001-83, inscrito no CREMESP sob no 942911, com 
endereço à Rua Doutor  Lund,  41 - Liberdade - São Paulo - SP e com estatuto arquivado no 30  
Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica - SP, microfilme no 736023, 
neste ato representada por sua Diretora Presidente Janete Macillevicius, brasileira, 
nutricionista, solteira, R.G. no 2.084.656, C.P.F. no 025.855.708-78 e seu Diretor Financeiro 
Jorge Lourenço, brasileiro, casado, R.G. no 2.276.339, C.P.F. no 116.824.268-15, doravante 
denominada CONTRATADA, tendo em vista o que dispõe a Lei Complementar n 0  846, de 04 de 
junho de 1998 e, considerando a declaração de dispensa de licitação inserida nos autos do 
Processo SPDOC no 1872117/2019, fundamentada no § 10, do artigo 60, da Lei Complementar no 
846/98 e alterações posteriores, e ainda em conformidade com os princípios norteadores do 
Sistema Único de Saúde - SUS, estabelecidos nas Leis Federais no 8.080/90 e no 8.142/90 , com 
fundamento na Constituição Federal, em especial no seu artigo 196 e seguintes, e na Constituição 
do Estado de São Paulo, em especial o seu artigo 218 e seguintes, RESOLVEM celebrar o 
presente TERMO DE ADITAMENTO, conforme disposto na Cláusula 9a - Da Alteração 
Contratual referente ao gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde a serem 
desenvolvidos no HOSPITAL ESTADUAL "PROFESSOR CARLOS DA SILVA LACAZ" - 
FRANCISCO MORATO cujo uso fica permitido pelo período de vigência do presente contrato, 
mediante as seguintes cl6usulas e condições: 

CLAUSULA PRIMEIRA  
DO OBJETO  
0 presente TERMO DE ADITAMENTO tem por objeto alteração dos anexos técnicos II e  III  do 
Contrato de Gestão celebrado em 20/11/2019 para o gerenciamento do HOSPITAL ESTADUAL 
"PROFESSOR CARLOS DA SILVA LACAZ" - FRANCISCO MORATO, em conformidade com os 
Anexos Técnicos que integram este instrumento: 

a. Anexo Técnico II - Sistema de Pagamento; 
b. Anexo Técnico  III  - Indicadores de Qualidade. 

CLAUSULA SEGUNDA  
DA ALTERACAO CONTRATUAL 
0 presente Termo de Aditamento altera o Anexo Técnico II - Sistema de Pagamento e o A 
Técnico  III  - Indicadores de Qualidade do Contrato de Gestão, conforme redação abaixo:/V'  

ÍO.  
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ANEXO TÉCNICO II 

SISTEMA DE PAGAMENTO 

I - PRINCÍPIOS E PROCEDIMENTOS 
Com o fito de estabelecer as regras e o cronograma do Sistema de Pagamento ficam 
estabelecidos os seguintes princípios e procedimentos: 

1.1 A atividade assistencial da CONTRATADA subdivide-se nas modalidades abaixo 
assinaladas, as quais referem-se à rotina do atendimento a ser oferecido aos usuários da 
Unidade sob gestão da CONTRATADA, conforme especificação e quantidades relacionadas 
no Anexo Técnico I - Descrição de Serviços: 

(X)  Saida  Hospitalares em Clinica Médica, Obstétrica, Pediátrica e Psiquiátrica 
(Enfermaria e Pronto-Socorro) 
(X) Saídas Hospitalares em Clinica Cirúrgica 
( ) Hospital Dia /Cirurgias Ambulatoriais 
(X) Atendimento Ambulatorial Especialidades Médicas 
( ) Atendimento Ambulatorial Especialidades não Médicas 
(X) Atendimento a Urgências 
(X) Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico - SADT Externo 
( ) Outros Atendimentos. 

1.2 Além das atividades de rotina, a unidade poderá realizar outras atividades, 
submetidas à prévia análise e autorização da CONTRATANTE, conforme especificado no 
Anexo Técnico I - Descrição de Serviços. 

II - AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE PRODUÇÃO 
A avaliação e análise das atividades contratadas constantes deste documento serão 
efetuadas conforme detalhado nas Tabelas que se seguem. 

11.1 Os desvios serão analisados em relação às quantidades especificadas para cada 
modalidade de atividade assistencial especificada no Anexo Técnico I - Descrição de 
Serviços, podendo gerar ajuste financeiro a menor de 10% a 30% no valor do repasse 
para custeio da unidade no semestre, dependendo do percentual de alcance das metas 
dos indicadores constante na TABELA II - VALORAÇÃO DOS DESVIOS DOS 
INDICADORES DE PRODUÇÃO (MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DA ATIVIDADE 
ASSISTENCIAL) e respeitando-se a proporcionalidade de cada modalidade de contratação 
de atividade assistencial especificada na TABELA I - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL PARA 
EFEITO DE DESCONTO DOS INDICADORES DE PRODUÇÂO DO ORÇAMENTO DE 
CUSTEIO, constantes no presente Anexo. 

11.1.1 Da análise realizada poderá resultar desconto financeiro, bem como repactuação 
das quantidades de atividades assistenciais ora estabelecidas e seu  correspondent  
reflexo econômico-financeiro, efetivada mediante Termo de Aditamento ao Contrato de 
Gestão, acordada entre as partes nas respectivas reuniões para ajuste semestral e anual 
do instrumento contratual. 

11.1.2 A avaliação do cumprimento das metas não anula a possibilidade de que sejam 
firmados Termos de Aditamento ao Contrato de Gestão em relação às cláusulas que 
quantificam as atividades assistenciais a serem desenvolvidas pela CONTRATADA e seu 
correspondente reflexo econômico-financeiro, a qualquer momento, se condiçoes, gZir'' 
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DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL PARA EFEITO DE DESCONTO DOS 
INDICADORES DE PRODUÇÃO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO 

MODALIDADE DE 
CONTRATAÇÃO 

% 

SAO - A  ULO  
GOVERNO DO ESTADO 

Secrecarta da Satide 

ocorrências excepcionais incidirem de forma muito intensa sobre as atividades da 
Unidade, inviabilizando e/ou prejudicando a assistência ali prestada. 

11.2 Do período de avaliação: 

• lo  semestre - consolidação das informações em julho e avaliação em agosto; 
• 20  semestre - consolidação das informações em janeiro e avaliação em fevereiro no 
ano seguinte. 

11.2.1 Na hipótese da unidade não possuir um semestre de funcionamento ou haver troca 
de gestor, a primeira avaliação e valoração das metas dos Indicadores de Produção 
(modalidade por contratação das atividades assistenciais), para efeito de desconto, será 
efetivada no semestre posterior. 

11.2.1 Caso a CONTRATADA se mantenha na gestão da unidade, após a devida 
Convocação Pública, com a formalização de um novo contrato de gestão, será 
considerado o período de avaliação completo. 

11.3 Os ajustes dos valores financeiros decorrentes dos desvios constatados serão 
efetuados nos meses subsequentes aos períodos de avaliação, detalhados no item 
anterior. 

11.4 0 valor repassado de custeio no período avaliado, exceto aqueles recursos 
provenientes de "mutirões de procedimentos eletivos", será distribuído percentualmente 
nos termos indicados na Tabela I, para efeito de cálculo de desconto dos Indicadores de 
Produção, quando cabível. 

TABELA I - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL PARA EFEITO DE DESCONTO DOS 
INDICADORES DE PRODUÇÃO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO 

Saídas hospitalares em 
Clinica Médica, 

Obstétrica, Pediátrica e 
Psiquiátrica 	 

Saídas Hospitalares em 
Clinica Cirúrgica 	 
Ambulatório - 

Es ecialidades Médicas 

Urgência 

SADT Externo 

TOTAL 	 100% 
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TABELA II - VALORAÇÃO DOS DESVIOS DOS INDICADORES DE PRODUÇÃO 
(MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL) 

ATIVIDADE 
REALIZADA 

QUANTIDADE PRODUZIDA FORMULA DE CALCULO (EM REAIS) 

Saídas Hospitalares 
em Clinica Médica e 
Clinica Pediátrica 

Acima do volume contratado 
100% X distribuição percentual da Internação (tabela 
I) X orçamento de custeio do período 

Entre 95% e 100% do volume 
contratado 

100% X distribuição percentual da Internação (tabela 
I) X orçamento de custeio do período avaliativo 

Entre 70% e 94,99% do volume 
contratado 

90% X distribuição percentual da Internação (tabela I) 
X orçamento de custeio do período avaliativo 

Menos que 70% do volume 
contratado 

70% X distribuição percentual da Internação (tabela I) 
X orçamento de custeio do período avaliativo 

Saídas Hospitalares 
Cirúrgicas 

Acima do volume contratado 
100% 	X 	distribuição 	percentual 	da 	Internação 
Cirúrgica (tabela I) X orçamento de custeio do período 
avaliativo 

Entre 95% e 100% do volume 
contratado 

100% 	X 	distribuição 	percentual 	da 	Internação 
Cirúrgica (tabela I) X orçamento de custeio do período 
avaliativo 

Entre 70% e 94,99% do volume 
contratado 

90% X distribuição percentual da Internação Cirúrgica 
(tabela I) X orçamento de custeio do período avaliativo 

Menos que 70% do volume 
contratado 

70% X distribuição percentual da Internação Cirúrgica 
(tabela I) X orçamento de custeio do período avaliativo 

Hospital dia 
cirúrgico 

Acima do volume contratado 
100% 	X distribuição 	percentual 	de 	HD/Cir. 	Ambul. 
(tabela I) X orçamento de custeio do período avaliativo 

Entre 90% e 100% do volume 
contratado 

100% 	X distribuição 	percentual 	de 	HD/Cir. 	Ambul. 
(tabela I) X orçamento de custeio do período avaliativo 

Entre 75% e 89,99% do volume 
contratado 

90% 	X 	distribuição 	percentual 	de 	HD/Cir. 	Ambul. 
(tabela I) X orçamento de custeio do período avaliativo 

Menos que 75% do volume 
contratado 

70% 	X 	distribuição 	percentual 	de 	HD/Cir. 	Ambul. 
(tabela I) X orçamento de custeio do período avaliativo 

AMBULATÓRIO 
Especialidades — 
Médicas 

Acima do volume contratado 
100% X distribuição percentual de Ambulatório (tabela 
I) X orçamento de custeio do período avaliativo 

Entre 90% e 100% do volume 
contratado 

100% X distribuição percentual de Ambulatório (tabela 
I) X orçamento de custeio do período avaliativo 

Entre 75% e 89,99% do volume 
contratado 

90% X distribuição percentual de Ambulatório (tabela 
I) X orçamento de custeio do período avaliativo 

Menos que 75% do volume 
contratado 

70% X distribuição percentual de Ambulatório (tabela 
I) X orçamento de custeio do período avaliativo 

AMBULATÓRIO 
Especialidades - 
Não Médicas 

Acima do volume contratado 
100% X distribuição percentual de Ambulatório (tabela 
I) X orçamento de custeio do período avaliativo 

Entre 90% e 100% do volume 
contratado 

100% X distribuição percentual de Ambulatório (tabela 
I) X orçamento de custeio do período avaliativo 

Entre 75% e 89,99% do volume 
contratado 

90% X distribuição percentual de Ambulatório (tabela 
I) X orçamento de custeio do período avaliativo 

Menos que 75% do volume 
contratado 

70% X distribuição percentual de Ambulatório (tabela 
I) X orçamento de custeio do período avaliativo 

SADT EXTERNO 

Acima do volume contratado 
100% 	X 	distribuição 	percentual 	de 	SADT 	Externo 
(tabela I) X orçamento de custeio do período avaliativo 

Entre 90% e 100% do volume 
contratado 

100% 	X 	distribuição 	percentual 	de 	SADT 	Externo 
(tabela I) X orçamento de custeio do período avaliativo 

Entre 75% e 89,99% do volume 
contratado 

90% 	X 	distribuição 	percentual 	de 	SADT 	Externo 
(tabela I) X orçamento de custeio do período avaliativo 

Menos que 75% do volume 
contratado 

70% 	X 	distribuição 	percentual 	de 	SADT 	Externo 
(tabela I) X orçamento de custeio do período avaliativo 

URGÊNCIA / 
EMERGÊNCIA 

Acima do volume contratado 
100% 	X 	distribuição 	percentual 	de 
Urgência/Emergência 	(tabela 	I) 	X 	orçamento 	de 
custeio do período avaliativo 

Entre 85% e 100% do volume 
contratado 

100% 	X 	distribuição 	percentual 	de 
Urgência/Emergência 	(tabela 	I) 	X 	orçamento 	de 
custeio do período avaliativo 

Entre 70% e 84,99% do volume 
contratado 

90% X distribuição percentual de Urgência/Emergência 
(tabela I) X orçamento de custeio do período avaliativo 

Menos que 70% do volume 
contratado 

70% X distribuição percentual de Urgência/Emergência 
(tabela I) X orçamento de custeio do período avaliativo 
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III  - AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE QUALIDADE 
Os valores percentuais apontados na tabela inserida no Anexo Técnico  III  - 
Indicadores de Qualidade serão utilizados como base de cálculo do valor a ser 
descontado, em caso de descumprimento de metas dos indicadores detalhados 
naquele Anexo. 

111.1 A avaliação e a valoração dos desvios no cumprimento dos Indicadores de 
Qualidade podem gerar um desconto financeiro a menor de até 10% do custeio da  
unidade no trimestre, nos meses subsequentes, dependendo do percentual de alcance 
das metas dos indicadores estabelecidos no Anexo Técnico  III.  

111.2 Do período de avaliação: 

• lo  trimestre - consolidação das informações em abril e avaliação em maio; 
• 20  trimestre - consolidação das informações em julho e avaliação em 
agosto; 
• 30  trimestre - consolidação das informações em outubro e avaliação em 
novembro; 
• 40  trimestre - consolidação das informações em janeiro e avaliação em 
fevereiro do ano seguinte. 

111.2.1 Na hipótese da unidade não possuir um trimestre de funcionamento ou haver 
troca de gestor, a primeira avaliação e valoração das metas dos Indicadores de 
Qualidade do Contrato de Gestão, para efeitos de desconto, será efetivada no 
trimestre posterior. 

11.2.2 Caso a CONTRATADA se mantenha na gestão da unidade, após a devida 
Convocação Pública, com a formalização de um novo contrato de gestão, será 
considerado o período de avaliação completo. 

111.3 Os ajustes dos valores financeiros decorrentes dos desvios constatados serão 
efetuados nos meses subsequentes aos períodos de avaliação, detalhados no item 
anterior. 

111.4 	Para efeitos de cálculo do desconto dos Indicadores de Qualidade, será 
considerado o percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante repassado a titulo 
de custeio à CONTRATADA no período avaliado, exceto aqueles recursos provenientes 
de "mutirões de procedimentos eletivos", combinado com os indicadores estabelecidos 
no Anexo Técnico  III.  

111.5 	Fórmula: 

Indicador 

Orçamento de 
custeio no 
trimestre 

Valoração do 
indicador de 

Qualidade  

Tabela do 
Anexo Técnico 

III  
Soma dos 

repasses do 
período 

X 10% 
X peso do 
indicador 

111.6 Visando o acompanhamento e avaliação do Contrato de Gestão e o 
cumprimento das atividades estabelecidas para a CONTRATADA no Anexo Técnico 1- 
Descrição de Serviços, a mesma deverá encaminhar mensalmente, até o  

\ 
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(onze), a documentação informativa das atividades assistenciais realizadas pela 
Unidade: 

111.6.1. As informações acima mencionadas serão encaminhadas através dos registros 
nas AIH's - Autorização de Internação Hospitalar e dos registros no SIA - Sistema de 
Informações Ambulatoriais, de acordo com normas e prazos estabelecidos pela 
CONTRATANTE. 

111.7 As informações mensais relativas à produção assistencial, indicadores de 
qualidade, movimentação de recursos econômicos e financeiros e dados do Sistema de 
Custos Hospitalares, serão encaminhadas via  Internet,  através do  site  
www.gestao.saude.sp.gov.br,  disponibilizado pela CONTRATANTE e de acordo 
com normas, critérios de segurança e prazos por ela estabelecidos. 

111.8 0 aplicativo disponibilizado na  Internet  emitirá os relatórios e planilhas 
necessárias à avaliação mensal das atividades desenvolvidas pela Unidade gerenciada 
e estabelecerá, através de níveis de acesso previamente definidos, a responsabilidade 
legal pelos dados ali registrados. 

111.9 A CONTRATADA deverá encaminhar as Certidões Negativas de Débitos Federal, 
Estadual e Municipal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Certificado de 
Regularidade do FGTS, tanto da Unidade gerenciada quanto da OSS, além de extratos 
bancários, preços de materiais e medicamentos praticados (quando for o caso), entre 
outras informações, nos prazos e condições definidos pela CONTRATANTE. 

111.10 A CONTRATANTE procederá à análise dos dados enviados pela CONTRATADA 
para que sejam efetuados os devidos pagamentos de recursos, conforme estabelecido 
no contrato. 

cAA) 
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ANEXO TÉCNICO  III  

INDICADORES DE QUALIDADE 

Os Indicadores estão relacionados à qualidade da assistência oferecida aos usuários da unidade 
gerenciada e medem aspectos relacionados à efetividade da gestão, ao desempenho da unidade 
e a qualidade da informação apresentada. 

A complexidade dos indicadores é crescente e gradual, considerando o tempo de funcionamento 
da unidade. 

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

IMPORTANTE: Alguns indicadores têm sua acreditação para efeito de pagamento no 2°, ou no 
3° ou no 4° trimestres. Isto não significa que somente naquele período estarão sendo avaliados. 
A análise de cada indicador, a elaboração de pareceres avaliatórios e o encaminhamento dessa 
avaliação a cada unidade gerenciada serão efetuados mensalmente, independentemente do 
trimestre onde ocorrerá a acreditação de cada indicador para o respectivo pagamento. 

A cada ano é fornecido um Manual que estabelece todas as regras e critérios técnicos para a 
avaliação dos Indicadores de Qualidade utilizados neste Contrato de Gestão. 

A tabela abaixo apresenta o peso de cada Indicador de Qualidade para a avaliação e valoração 
de cada trimestre. Essa valoração poderá gerar desconto financeiro de até 10% sobre valor dos 
repasses realizados para a unidade no período avaliativo, conforme estabelecido no item  III  do 
Anexo Técnico II - Sistema de Pagamento. 

Pré Requisitos 

Apresentação de AIH 
Percentual de registros de CEP correspondentes ao endereço 
Diagnóstico secundário por especialidade 
Diagnóstico Principal de Cesáreas 
Percentual de AIH referente as saídas 

Núcleo Hospitalar de Epidemiologia 

Programa de Controle de Infecção Hospitalar 

PESO DOS INDICADORES DE QUALIDADE VALORADOS PARA 0 ANO DE 2020  

Indicadores 
lo  

trimestre 
20  

trimestre 
30 

trimestre 
40  

trimestre 

Qualidade de Informação 20% 20% 20% 20% 

Humanização e Segurança do 
Paciente 

10% 10% 10% 10% 

Módulos de Regulação -  CROSS  20% 20% 20% 20% 

Melhoria Continua em Obstetrícia 10% 10% 10% 10% 

Atividade Cirúrgica 10% 10% 10% 10% 

Protocolos IAM e AVC 10% 10% 10% 10% 

Monitoramento de Atividades 
Selecionadas  

20% 20% 20% 20% 

Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde 
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CLAUSULA TERCEIRA  
DA RATIFICACÃO  
Ficam mantidas todas as demais disposições e cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO e, seus 
respectivos Termos de Aditamento, não alterados por este instrumento. 

CLAUSULA QUARTA  
DA PUBLICAC A o  
0 presente Termo de Aditamento será publicado no Diário Oficial do Estado, no prazo máximo 
de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura. 

CLAUSULA QUINTA  
DO FORO  
Fica eleito o Foro da Capital, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 
para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, que não puderem ser resolvidas pelas 
partes. 

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor 
e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

São Paulo, °1-  de 
fozt(47- 

de 2020. 

Dr.  José  Hen 	er ann Ferreira 
Secretário e E tado da Saúde 
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Ja e e acillevicius 
D retora Presidentfe‘c. 2,:txb‘.  
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1)G>  
Jorge surenço 	 e.  

iretor Financeiro  
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Testemunhas: 

1)   eACt/141 014R,t1 
Nome: 
R.G.: 	 j 

Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde 
Av.  Dr.  Arnaldo, 351 - 30  andar - sala 314 1 CEP: 01246-0001 São Paulo, SP 1 Fone: (11) 3066-8828 



SAO - ULO  
GOVERNO DO ESTADO 
I Secretana  da  Sad.*  

Termo de Aditamento No 01/20  

DECLARAÇÃO DE INTERESSE E JUSTIFICATIVA PARA ASSINATURA DE TERMO DE 
ADITAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 

Cláusula 9a - Da Alteracão Contr 

CONTRATANTE 

.. 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

OSS 
CONTRATADA 

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS  "DR.  JOÃO AMORIM" - 
CEJAM 

OBJETO 
DO CONTRATO 

HOSPITAL ESTADUAL "PROFESSOR CARLOS DA SILVA LACAZ" - 
FRANCISCO MORATO 

CONTRATO DE 
GESTÃO 
FIRMADO EM 

20/11/2019 

JUSTIFICATIVA 

(x) Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão referente alteração 
dos Anexos Técnicos II e  III.  

f  
` 

1  
i  

Desconto de valor financeiro - Indicadores de Produção - Item 8 
do Anexo Técnico II do Contrato de Gestão 

( ) Desconto de valor financeiro - Indicadores de Qualidade - Item 7 
do Anexo Técnico II do Contrato de Gestão 

( ) 
Ajustes eventuais - Item 10 do Anexo Técnico II do Contrato de 
Gestão: IDENTIFICAR AJUSTE 

( ) 
Repasse para Programa Especial - Item 4 do Anexo Técnico I do 
Contrato de Gestão: IDENTIFICAR PROGRAMA 

DECLARAÇÃO DE 
INTERESSE 

As partes acima identificadas declaram estar de pleno acordo com a 
emissão de Termo de Aditamento em atendimento ao disposto no 
Contrato de Gestão, nos itens e cláusulas acima especificados. 

, 
São Paulo, 	V+ ,\ 	de 	tiC/Yde  2020. 

PELA 
CONTRATANTE I  

Dr.  José  Hen'  ci e 	:- mann Ferreira 
Secretári • • e Est. doda Saúde 

PELA OSS 

- 	 '  Medina  Osorio 
Ndern,r - 	INI\A 

cEo-cei 	0  

CONTRATADA  

' a 	et- 
Diretora 

-actilevicius 
Presidente 

/ Jorge ourenco 	.06t  ocesbc33  
1 	Diretor Financeiro 0°1 	cNa 	.31.  

c,ete 	ik(5* 

Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde 
Av.  Dr.  Arnaldo, 351 - 3° andar - sala 314 I CEP: 01246-0001 São Paulo, SP I Fone: (11) 3066-8828 V 



SÃO PAU  GOVERNO DO ESTA1 1)0 
I Secretans de Solid*  

ANEXO  RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE 
NOTIFICAÇÃO - CONTRATOS DE GESTÃO 

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

CONTRATADA: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS  "DR.  JOÃO AMORIM" - CEJAM 

CONTRATO DE GESTÃO N° (DE ORIGEM): 1872117/2019 

OBJETO: Alteração dos anexos técnicos II e  III  do Contrato de Gestão, para o gerenciamento do 
HOSPITAL ESTADUAL "PROFESSOR CARLOS DA SILVA LACAZ" - FRANCISCO MORATO, 
em conformidade com os Anexos Técnicos que integram este instrumento: 

a. Anexo Técnico II - Sistema de Pagamento 
b. Anexo Técnico  III  - Indicadores de Qualidade 

ADVOGADO(S)/ No OAB: (*) 	  

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. 	Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução 
no 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a 
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar no 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo 
Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato 
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. 	Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) 0 acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicag5o; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer 
o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.  

Sao Paulo, ' 	de 
	

de 2020. 

Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde 
Av.  Dr.  Arnaldo, 351 - 3cl andar - sala 314 I CEP: 01246-0001 São Paulo, SP I Fone: (11) 3066-8828 



E-mail  pessoal:  ioermannsai. 

Telefone(s): (11) 3066.8801 /  

de.so.gov.br  

Assinatura:  

José  Henri  e Germann Ferreira  

Secret  ari de Estado da Sade 

SAO • ULO  
GOVERNO DO ESTADO 
I Secretana da Saúde 

GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE: 
Nome:  Dr.  José Henrique Germann Ferreira 

Cargo: Secretário de Estado da Saúde 

CPF: 672.438.518-00 	RG: 3.966.500-8 

Data de Nascimento: 08/03/1949 

Endereço residencial completo: Rua Dom Armando  Lombardi,  701 — apto. 93 — Vila Progredior 

São Paulo — SP — 05616-011.  

.E-mail  institucional: gabinetedosecretario(asaud9.so gov.br 

Responsáveis  clue  assinaram o aiuste:  

Pelo ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE: 
Nome:  Dr.  José Henrique Germann Ferreira 

Cargo: Secretário de Estado da Saúde 

CPF: 672.438.518-00 	RG: 3.966.500-8 

Data de Nascimento: 08/03/1949 

Endereço residencial completo: Rua Dom Armando  Lombardi,  701 — apto. 93 — Vila Progredior 

São Paulo — SP — 05616-011.  

E-mail  institucional: oabinetedosecretario@saude.so.gov.br  

E-mail  pessoal: iqermann@saude.sp.gov.br  

Telefone(s): (11) 3066.8801 / 86.0 

Assinatura: 

s'eHerificoe GerrnartaVertdira 
Sectetarto Estado da Saide 

Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde 
Av.  Dr.  Arnaldo, 351 - 30  andar - sala 314 1 CEP: 01246-0001 São Paulo, SP 1 Fone: (11) 3066-8828 



Ademir  Medina Osono 
CEO-CEJAM 

RG: 9.451.584-0  

SÃ 
GOVERNO DO ESTADO 
I Secretana  da  Smirk  

Pela ORGANIZACÃO SOCIAL: 
Nome: JANETE MACOLEVICIUS 

Cargo: DIRETORA PRESIDENTE 

CPF: 025.855.708-78 	RG: 2.084.656 

Data de Nascimento: 15/06/1938 

Endereço residencial completo: Rua Fidalga, 357 - Vila Madalena - São Paulo - SP  

E-mail  institucional:  cejamOcejam.org.br  

E-mail  pessoal:  janete.maculevicius@ig.com.br  

Telefone(s): (11) 3469.1818  

Assinatura: 

Pela ORGANIZACAO SOCIAL: 
Nome: JORGE LOURENÇO 

Cargo: DIRETOR FINANCEIRO 

CPF: 2.276.339 	RG: 116.824.268-15 

Data de Nascimento: 17/03/1938 

Endereço residencial completo: Rua Waldir Niemayer, 61 - São Paulo - SP  

E-mail  institucional: cejam@cejam.org.br  

E-mail  pessoal: jorge.lourenco@cejam.org.br  

Telefone(s): (11) 3469.1818 

Assinatura: 	 Q,LkObA 

floriza de Jesus Mendes Santana 
Gerente Administrativo - CEJAM 

RG: 32.869.391-1  

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrôni mur 

Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde 
Av.  Dr.  Arnaldo, 351 - 30  andar - sala 314 1 CEP: 01246-0001 São Paulo, SP 1 Fone: (11) 3066-8828 



TABELA  11 -VALORACÃO DOS  DESVIOS  DOS  INDICADORES  DE  PRODUÇÃO (MODALIDADE  DE CONTRATACAO DA  ATIVIDADE 
ASSISTENCIAL)  
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00 *Ides Hospitalares em Cónica  Mediae, Obstetrics,  Pedi- 
Arno  e Psiquiátrica (Enfermaria e Pronto-Smorro) 

O Saidas Hospitalares em Clinica Cinggica 
(X) Programa Ambulatorial Intehsivo e Semi-Intenstro 

(PAISO 
0 Hospital Dia Cireirgiso /Cifurgias Ambulatoriais 
(XI Atendimento Ambulatorial Especialidades Médkas 

' 

	

	(X) Atendimento Arnbulatorial Especialidades nio Médicas 
(X) Atendimento a Urgências 
o Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapeufica Externo - 

SADT Externo 
0  °erns  Atendmentos. 
1.2 Além das atividades de  saline,  a unidade podern realizar 

autos atividade0 submetidas á prove análme e autorização da 
Contratante, conforme especificado no Anexo Técnico I Descri-
Mo de Serviços. 

II - AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE 
PRODUÇÃO 

A avaliaMo e  Emilio.  das atividades contratadas constantes 
deste documento serio efetuadas onforme detalhado nas 
Tabelas que se seguem. 

11.1 Os desvios  serge  analisados em  relay* in  quantidadei 
especificadas para cada modalidade de atrvidadd assmterkial 
especifkada no Anexo Técnico 1. Descrição de Serviços, poden-
do gerar ajuste financeiro a menor de 10% 030% no valor do 
repasse para custeio da unidade no semestre, dependendo do 
percentual de akarve das metas dos indicadores constante na 
TABELA 11- VALORAÇÃO DOS DESVIOS DOS INDICADORES DE 
PRODUÇÃO (MODALIDADE DE CONIRATACÃO DA ATIVIDADE 
ASSISTENCIAL) e respeitando-se a proporcionalidade de cada 
modalidade de contrateMo de atividade assistencial especifica-
dane TABELA 1- DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAI: PARA EFEITO DE 
DESCONTO DOS INDICADORES DE PRODUÇÃO DO ORCAMEN• 
TO DE CUSTEIO, constantes no presente Anexo. 

11.1.I Da analise realizada podara resultar desconto finan-
ceiro, bem coma repactugio das quantidades de atividades 
assistenciais ora estabelecklas e seu correspondente reflexo 
econdmicdfinanceiro, eletivada mediante Termo de Aditamento 
ao Contrato de Gestão, acordada entre as panes nas respec-
tivis reunibes para ajuste semestral e anual do instrumento 
congenial. 

11.1.2 A avaliação do cumprimento das metas não anula a 
possibilidade de que sejam Senados Termos de Aditamento ao 

III  • AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE 
QUALIDADE 

Os  colorer  percentuais apontados na tabela inserida no 
Anexo bolo  III  - Indicadores de Qualidade serão utilizados 
soma base de  Marla  do valor a ser descontado, em caso de 
descumarimento de metas dos indicadores detalhados naquele 
Anexo. 

111.1 A avaliação e a valorem* dos desvios no cumprimento 
dos Indicadores de Qualidade pedem  germ  um desconto  linen-
terra e  mew  de até 10% do custeio da unidade no trimestre, 
nos meses subsequentes, dependendo do percentual de alcance 
das metes dos indicadores estabeleados no Anexo Ticnico  III.  

111.2 Do  periods  de  male*,  
1° trimestre -  mesons**  das informações em abril e 

avaliaçao em maio; 
2° trimeshe - consolidação das informações em olho e 

avalia* em agosto; 
'3° trknestre - consolidação das informações em outubro e 

avaliação em novembro. 
a• genes* - consolidgão das informaMes em janeiros  

male*  em fevereiro do ano seguinte. 
111.2.1 Na hipótese da unidade não possuir um trimestre de 

funcionamento ou haver too de  geed  a primeira avaliação e 
valora* das metas dos Indicadores de Qualidade do Contrato 
*  Gee*,  para efeitos de desconto, semi efetivarla no trimestre 
posterior. 

11.2.2 Caso a, Contratada se mantenha na gestão da uni-
dade,  ands  a devida Convocação  Palm  com a formalize* 
doam novo contrato de gesdo, sere considerado o periodo de  
male*  ompleto. 

111.3 Os ajustes dos valores financeiros decorrentes dos  des.  
vios constatados serão eletuados nos meses subsequentes aos 
periodos de avalimio, detalhados no item anterior. 

111.4 Para eleitos de  Maul°  do desconto dos indicadores 
de Qualidade,  sari  considerado o percentual de 10% sabre a 
montante repassado a titulo de  mashie  o Contratada no periodo 
avaliado, exceto aqueles recursos provenientes de "mutirões de 
procedimentos eletivosL, combineao  corn  os indicadores estabe-
lecidas non*co lamnico  ill.  

111.5 Formula: 

fãõde Otmento  ele  rvstro re 
Mete 
Some* rag* eogrado 

Made* deb 
moo**  

Idolise:lasso Timid 

Epee *Mid* 

111.6 Visando o acompanhamento e avalia* do Contrata 
de  Gem*  e o cumprimento das atividades estabelecidas para 
a Contratado no  Armco Teo.  1 - Descrição de Serviços, a• 
mesma deverá encaminhar mensalmente, ate o dia 11 (onze), 
a documentação informativg das atividades assistenciaisereali.  
Lades  pela Unidade: 

111.6.1. As informações acima mencionadas serão  arm*  
nhadas atraods dos registros nas AIH's -Autorização de Interne-
* Hospitalar e dos registros no SIA - Sistema de InformaMes  

Contrato de Gestdo em ralação Cs cliusulas que quantifkam as 
atividades assistenciais a serem desenvoNidas pela Contratada 
e seu correspondente  reflect,  econdmicdfinanceiro, a qualquer  
momenta,  se  condoles  eou ocorrincias excepcionais incidirem 
Me forma muito  intense  sobre as atividades da Unidade, inviabi-
lizando  eau  prejudicando a assgtincia ali prestada. 

11,2 Do periodo de avaliaMo7 
semestre - consolidação das informações  ern  julho e 

avaliaçao em agosto; 
r sernestre - consolidgie das informações em janeiros 

avaliação em fevereiro no ano seguinte. 
11.2.1 Na hipótese da unidade !lb possuir um semestre de 

Seccionamento ou haver trace de gestor, a primeira avaliação e 
valoramão das metes dos Indicadores de Produção (modalidade 
par contratação das atividades assistenceis), pare efeito de 
desconto, sere efetivada no semestre posterior. 

11.2.2 Caso a Contratada se mantenha na gestão da uni-
dade, após a devida convocação Pública, com a formalização 
de um troco contrato do gestão, sere considerado o  period°  de 
avaliação completo. 

11.3 Os ajustes dos valores linanceiros decorrentesdlos  des.  
vios constatados sere° efetuados nos meses subsequentes aos 
periodos de avaliação, detalhados no item anterior. 

11.4 0 vabr repassado de custeio no periodo avaliado, 
exceto aqueles recursos provenientes de "mutirges de procedi. 
mentos ektrvos", sere distribuido percentuaknente nos Mimes 
indicados na Tabela I, pare efeito de calculoede desconto dos 
Indicadores de Produção, quando cablvel. 

TABELA I - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL PARA EFEITO DE 
DESCONTO DOS INDICADORES DE PRODUÇÃO DO ORÇAMEN-
TO DE CUSTEIO 

• DISTRIBUIÇÃO PERCEN1UAL PARA EFEITO DE DESCON-
TO DOS INDICADORES DE PRODUÇÃO DO ORÇAMENTO DE 

NOMMADEDECOMMIAÇÃO 
Sing *Masan fibialkdd. Mgt* feats. fsrnexa 
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5  
Mat 

Ambulatoriais, de acordo com normas e prazos estabelecidos 
pela Contratante. 

111.7 As informações mensais relativas  in  produção assim 
tencial. indkadores de qualidade, movimentação de recursos 
mondmicos e financeiros e dados do Sistema de  Custer Hopi. 
blares,  serão encaminhadas via  Internet agaves  do  site we*.  
gesjao.saudesp.gmbu disponibilizado pela Contratante e * 
Aordo com normas, critérios de segurança e prazos par ela 
estabelecidos: 

111.8 0 aplicativo disponibilizado na  Internet  emitira os rela. 
tares e planilhas  necessaries  à avaliação mensal das atividades 
desenvolyidas pela Unidade gerenciada e estabelecerá,  email  
de niveis de acesso previamente definidos, a responsabilidade 
legal pelos dados ali regishados. 

111.9 A Contratada deveri encaminhar as Certidtes  Negati-
ves di  Débitos Federal, Estadual e Municipal. Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas e Certificado de fiegulandade do FGTS 
tanto da Unidade gerenceda quanto da OSS além de extratos  
bands*,  preços de materiais e medicamentos .praticados 
(gerando for o caso), entre outras informaMes, nos prazos e 
condições definidos pela  Consomme.  

111.10 A Contratante  modern  àanáhss dos dados enviados 
pela Contratada para que sejam efetuados os devidos pagarnem 
tordo recursos,  conform@  estabelecido no cantata. 

Mesa  Tao*  Ill 
INDICADORES DE QUALIDADE  
Or  Indicadores estão relacionados a qualidade da assis. 

time oferecida aos usuirios da unidade gerenciada e medem 
aspectos relacionados a efetividade da gestão, ao desempenho 
da unidade eu qualidade da informação apresentada. 

A complexidade dos indicadores é crescente e gradual 
considerando o tempo de funcionamento da unidade. 

Com o passar do tempo, a cada ano, novas indicadores são 
introduzidos e o akance doam deteeminado indicador no decor-
rer de certo periodo o torna um pré-requisito para que outras 
indicadores mais complexos possam ser avaliados; desta forma, 
os indicadores que sbo prerequisitos para os demais continuam  
aeon  monitorados e evaliados, 

MAPORTANTE  Moons  indicadores tom sua acteditaçlo pare 
efeito * pagamento no 2", ou no 3' ou no 4° trimestres. Isto não 
significa que somente naquele periodo  ester*  sendo avaliados.  
Amino  de cada indicador. a elaboração de pareceres avalia. 
tórios e o erkaininhamento dessa avaliação a cada unidade 
gerenciada terão efetuadas mensalmente. independentemente 
do trimestre onde ocorrera a  *sedge*  de cada indicador para 
o respect*  pagamento. 

A  cads  ano é  form&  um Manual que estabelece todas as 
regras e  crier* denim  pare a  eve!**  dos Indicadores de 
Qualidade utilizados neste  Cotter,  de Gestão. 

A tabela abaixo apresenta o peso de cede Indicador de 
Qualidade para a  male*  e  *bra*  de cada trimestre. 
Essa verve* poderá gerar desconto financeiro de ate 10% 
sobre valor dos repasses realizados pare a unidade no  period°  

avaliativo, conforme estabekkido no item Ill do Anexo Técnico 
II - Sistema de Pagamento.  

Pre  Requisitos 
Apresentação de  AIR  
Percentual de registros de CEP correspondentes ao endereço 
Percentual de AIA referente as saidas 
Porcentagem de registro de pelo menos um diagnóstico 

secundário par especialidado  cam  parâmetro de no  minim,.  
10% Clinica psiquietrica. 

Programa de Controle de Infec* Hospitalar 
PESO DOS INDICADORES DE-QUALIDADE VALORADOS 
PARA 0  PERIOD°  DE JANEIRO kNOVEMBRO 00 2020  

%dialog  II time 1. oberart  nod* (Mr*, 
Weak  de hum* 20% 30% 10% 30% 
inneogio elemem do  Fetch  10% MN 10% IA 
kledobrdeltetrIge• XIS 10% 10% 10%  ID%  
fmr;n'rmddrlen'eru(ia 20% 50. 20% 10% 

Vedodermagnsie  ZEN ION 	e 10% M% 
FrotorobrArearrak  *Seib Meld  10% 10% 10% .  IC%  

Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão 
Termo de Aditarnento ao Contrato de Gestão 01/10 
Processo 1872117/2019 
Contratante Secretaria de Estado da  amide  
Contratada: Centro de Estudos e Pesquisa  'Dr.  lobo Amo-
- CEIAM  

CNN:  66.518.167/0001-83 
DO Objeto 0 presente TERMO DE RETIRRATIFICAÇÃO tem 

por objeta etermão dos anexos  teams  II e  III  do Contrato 
de Gestão celebrado em 20-11-1019 para o gerenciamento do 
HOSPITAL ESTADUAL "PROFESSOR CARLOS DA SILVA IACAZ" - 
FRANCISCO MORATO, em conbrmidade com as Amos Tecnkos 
que integram este instrumento• 

a. Anexo 'Moro II - 5istems de Pagamento; 
b.Anexo Técnico Ill - Indicadores de Qualidade 
CLAUSULA SEGUNDA 
DA AITFRAÇÃO CONTRATUAL 
0 presente Termo de Aditamento altera o Anexo  *nice  

II - Sistema de Pagamento e o Anexo Técnico  III  - Indicadores 
de Qualidade do Contrato de  Gee*,  conforme redação abalou; 

Anexo Teloka 11 
SISTEMA DE PAGAMENTO 
I - PRINCIPIOS E PROCEDIMENTOS 
Como fito de estabelecer as regras e o cronograma do  Sic-

Somada Pagamento ficam estabelecidos os seguintes principios 
e procedimentos,  

it  A atividade assistencial da Contratada subdivideoe nas 
modalidades abaixo assinaladas, as quais  reform-se a Mina do 
atendirnento a ser oferecido aos usuires da Unidade sob gestão 
da  Congers*  conforme especificação e quantidades relaciona-
das no Anexo Técnica 1- Descrição de  Swaim,  

(X)  Saida  Hospitalares  ern  Clinka Medico Obstétrica, Pedi-
Dices  Psiquiátrica (Enfermaria e Pronto-Socorro) 

(X)  Said.  Hospitalares  ern  Clinica Cirúrgica 
0 Hospital Dia iCiiutgasAmbulatoriaís 
(X) Atendimento Ambulatorial Especialidades Medicas 
0 Atendimento Ambulatorial Especialidades não Médicas 
(X) Atendimento a Urgancias 
(X) Serviços de Apoio Diagnestico e Terapfutico - SADT 

Extemo 
() Outros Atendimentos. 
12 Além das atividades de rotina, a unidade podara realize, 

outras atividades, submetidas prévia anilise e autorizamb da 
Contratante, conforme especificado no Anexo Técnico 1.  Demon,  

• Ma de Serviços. 
11 - AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE 

PRODUÇÃO 
A avaliação e análise das atividades contratadas constantes 

deste docurnento serio efetuadas conforme detalhado nas 
Tabelas que se  semen  

11.1 Os desvios  serge  analisados em relação es quantidades 
especificadas para cada modalidade de atividade assistencial 
especificada no Anexo  Titania)  I- Descrição de Serviços, poden-
do gerar ajuste financeiro a menor de 10% 030% no valor do 
repasse para custeio da unidade no semestre, depondendedo 
percentual de alcance das metes dos indicadores constante na 
TABELA II - VALORAÇÃO DOS DESVIOS DOS INDICADORES DE 
PRODUCAO (MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DA ATIVIDADE 
ASSISTENCIAL) e respeitanddse a proporcionalidade de cede 
modalidade de contratação de ktrvidade assisternial mama-ro- 
ds 	TABELA I -01STRIBUICÃO PEReENTUAL PARA-EFEITO DE 
DESCONTO DOS.1NDICADORES DE PRODUÇÃO DO ORÇAMEN-
TO DE CUSTEIO, constantes no presente Anexo. 

11.1.1 Da aneise realizada godern resultar desconto  !Mo-
dena,  bem como repastuaMo das quantidades de atividades 
assistenciais ora estabelecidas e seu correspondente rellexo 
monranimfinanceiro, efettrada mediante Termo de Addarnento 
ao Contrato de Gestio, acordada entre as partes nas respec-
tivas reuniões para ajuste semestral e anual do instrumento 
contratual. 

11.1.2 A avaliação do cumprimento das metes não anula a 
possibilidade de que sejarn firmados Termos de Aditamento ao 
Contrato de  Gemara  cm relação as clausulas que quantificard as . 
atividades assistenciars a serem desenvoNidas pela Contratada 
e seu orrespondente reflexo moremico.financeiro, a qualquer  
momenta,  se condições  eau  ocorrincias excepcionais incidirem 
de forma muito  intense  sobre as atividades da Unidade, inviabi. 
lizando ehva prejudicando a assistancia ali prestada.  

Ili  Do  periods,  de avaliação; 
I° semestre - consolidação das informações em julho 

mane* em  agog,:  
2° semestre - consolidação das informações em janeiro e 

avaliação em fevereiro no ano seguinte. 
11.2.1 Na hipótese da unidade  norm  possuir um semestre de 

funcionamento ou haver troo de gestos a primeira avaliação e 
valoração das metes dos Indicadores de  Prod.*  (modalidade 
por  (*halm* dog  alive:lades assistenciaisl. Pala efeito  de 
desconto, sere efettrada no semestre posterior. 

11.2.1 Caso a Contratada se mantenha na gestão da uni'  
dad% afros  a devida ConvocaMo Publica, com a formalização 
de um novo contrato de gestão,  sera  considerado o  period°  de 
ma** completo. 

11.3 Os ajustes dos vabres financeiros decorrentes dos der-
cios consteados serão efetuados nos meses subsequentes aos 
periodos * avaliação, detabados no item anterior. 

11.4 0 valor repassado de custeio no periodo avaliado, 
exceto aqueles recursos provenientes de "mutirges de prose* 
mencus eletivos., sere distribuido parcentualmente nos  term°,  
indicados no Tabela A pare efeito de Moto de desconto dos 
Indicadores de Produção. guando cabivel. 

TABELA 1 - DISTRIBUIÇA0 PERCENTUAL PARA EFEITO DE 
DESCONTO DOS INDICADORES DE PRODUÇÃO DO ()KAMEN. 
SUOR CUSTEIO 

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL PARA EFEITO DE DESCON-
TO DOS 1NDIC0000ES DE PRODUÇÃO DO ORÇAMENTO DE 
CUSTEIO 
éSOHUURBBSBCOHTMTv01E 
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kifolloseedne  na  Ckka (nit* 35 

Iraraddader Veer 
Verna 11 

SAIV 01 
10n11 1(10%  

TABELA 11- VALORAÇÃO DOS DESVIOS DOS INDICADORES 
DE PRODUÇÃO (MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DA ATIVIDA. 
DE ASSISTE NCIAL)  
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Ill - AVALIAÇÃO B VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE 
QUAUDADE 

Os valores percentuais apontados na tabela inserida no  
Anew  Técnico Ill - Indiodores de Qualidade sere° utilizados 
coma base de  Mark  do valomaser descontado, em caso de 
descumprimento de metes dos Indicadores detalhados naquele 
Anextr 

111:10  even**  e a valormas dos desvios no cumprimento 
dos Indkadores de Qualidade podem gerar um desconto linen-
ceiro a menor de ate 10% do custeio da unidade no trimestre, 
nos meses  subsequent.%  dependendo do percentual de alcance 
das metas dos indicadoras estabelecidos no  Anew Teo*  Ill. 

111.1  Doomed°  de avaliação. 
1°  trim.*  - consolidação das informações em abril e  

male*  em  make;  
trimestre - consolidação das informações em julho e 

avaliação em agosto; 
3° trimestre - consolidação das informações em outubro e  

even**  em novembro; 
4° trimestre - consolidação das igformaMes em janeiro e 

adagio em fevereiro do ano seguinte. 
111.2.1 Na hipotese de unidade não possuir um times* de 

funcionamento ou haver Cova de gestor, a primeira avaliação e 
valor** das metas dos Indicadores de Qualidade do Contrato 
de  Gestic,  para efeitos de descanto, sere efetrvada no trimeshe 
posterior. 

1121 Caso a Commada se mantenha na gasioo da uni-
dade. após a devida Conv0000o Pública,  con  a formalizac5o 
de um novo controlo de  pest*, sera  considerado o periodo de 
avaliaMo  sample.  

111.305 ajustes dos Motes financeiros decorrentes dos  des-
vim constatadas serão efetuados nos meses subsequentes aos 
periodos de avaliação. detalhados no item anterior. 

1114 	Para efeitos de  Mob  do desconto dos Indkado- 
res de Qualidade, sere considerado o percentual de 10% sobre o 
montante repassado a titulo de custeio à Contratada no periado 
avaliado, exceto aqueles recursos provenientes de "mutithes de 
procedimentos  &Mks",  combine*  corn  os indicadores estabe-
lecidos no Anexo Técnico 111. 

--, 111.S  Frame*: 
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111.6 Visando o aompanhamento e avaliação do Contrato 
de Gestão e o cumprimento das atividades estabeleadas para 
a Contratada no Anexo Técnico 1 - Descrição de Serviços, a 
mesma deverá encaminhar mensalmente ate o dia II (onze), 
a documentação  informative  das atividades assistenciais reali-
zadas pela Unidade: 

111.6.1. As informações asna mencionadas  sera°  encarnh 
doadas através dos registros nas AIH's Autorimpo de Interne-
* Hospitalar e dos registros no SIA - Sistema de Infonnapes 
Ambulatoriaie de acordo tom normas e prazos estabelecidos 
pela Contratante. 

_ 

	

	111.7 As  informed  es mensais  relatives  à produção assia 
tencial, indicadores de qualidAde, movimentação de retinas 
econômicos e finaoceiros e dados do Sistema de Custos Hospt 
talaret serão encaminhadas via  Internet  através do  site  www. 
gestao.saude.sp.gov.br, deponibilizado pela Contratante e de  
avoids  com notasse critérios de segurança e  prams  por ela 
estabelecidas. 

111.90 plicate.co dispombilitado na  Internet  emitire os rel. 
tbrim e planilhas necesserias à avaliação mensal das atividades 
desenvolvidas  pets  Unidade gerendada e estabeleceri, através 
de nkeis de acesso previamente definidox a responsabilidade 
legal pelos dados ali registradai. 

1(1.96 Contratada devere encaminhar as Certidões Negati-
vas de Débitos Federal Estadual e Municipal, Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas e Certificado de Regularidade do  FOG  
lento da Unidade g.enciada quanto da  ODD,  atem de extratos 
bancários, preços de materiais e medicamenttas praticados 
(quando for o caso), entre outras informações, nos prazos e 
condições delinidos pela Contratante 

111.10 A Contratante procederá a  &Mike  dos dados enviados 
pela Contratada para que sejam efetuados os devidos pagamen-
tos de recursos. conforme .tabekcida no contrato. 

Anexo Monica Ill 
INDICADORES DE QUALIDADE 
Os Indicadores estão relacionados a qualidade da assis-

, tincia oferecida aos usu.os da unidade gerenciada e medem 
aspectos relacionados A eletaidade da gestão, ao desempenho 
de unidade e a qualidade da  informed°  apresentada. 

A complexidade dos indkadores crercrte e gradual, 
considerando o tempo de funcionamento da unidade. 

Como passar do tempo, a cada ano, novos indicadores sio 
introduzidos e o  &once  de  urn  determinado indicador no decor-
rer de certo pefrodo o tome  urn  pre•requisito para que out,as 
indicadores  mad  complexos possam ser avaliados; desta  Iona,  
os indkadores que Po pré-requisitas ()are os demais continuam 
a ser monitorados e avaliados. 

IMPORTANTE Alguns indicadores  tam  sua adeditaçáo para 
eleito de pagamento no 2°, ou no 3° ouse 4 trimestres. Isto não 
significa que somente naquele  period° ester*  sendo avahados. 
A análise de ode indicador, a elaboração de pareceres avalia' 
Anos e o encaminhamento dessa  walk*  a cada unidade 
geremada serão efetuados menseknente, independentemente 
do trimestre onde ocorreres acreditação de ode indicador para 
O respectivo pagamento. 

A cede ano ti fornecido um Manual que estabelece todas as 
regras e critérios técnicos para a avaliação dos Indicadores de 
Qualidade utilizados neste Contrato de  Gestic,.  

A :Mete  adorn  apresenta o peso de cede Indicador de 
Qualidade pare a avaliação e valoraçao de cada trim.tre. 
Essa  yak**  podere gerin desconto financeiro de ate 10% 
sobre valor dos repasses realizados para a unidade no periodo 
avaliativo, conforme estabelecido no item Ill do Anexo Técnico 
II - Sistema de Pagamento.  

Pre  Re* is itos 
Apresentaçno de  AIM  
Pertentual de registros Be CEP correspondentes ao ende-

rep 
Diapdstico s.undirio por especialidade 
Diagnostico Principal de  Ceske.  
Percentual do 6111 referente e saidas  
Nikko  Hospitalar de Epidemiologia 
Progmma de Controle de Infecção Hospital. 
PESO DOS INDICADORES DE QUALIDADE VALORADOS 

PARA 0 ANO DE 2020 
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CLAUSULA TERCEIRA 
DA RATIFICAÇÃO 
Ficam mantklas todas as demais disposições e diusulas do 

CONTRATO DE GESTÃO e, seus respectivos Termos de Aditamen. 
to, trio alterados por este instrumento 

CLAUSULA QUARTA 	 • 
DA PUBLICAÇÃO 
0 presente Termo de Aditamento  sari  publicado no Diário 

Oficial do Estado, no prazo  mix*  de 20 (vinte) dias, contados 
da datada sua assinatura. 

CLAUSULA QUINTA 
DO FORO 
Fica eleito o Foro da Capital, com renúncia da qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer 
questões oriundas deste contrato, que Oro puderem ser resot 
vidas pelas  part..  

E. por estarem  jukes  e conttatadas, assinam o presente 
conliato em 01 (duas)  Was  de igual lavre forma, na presença 

'das testemunhas abaixo. 
Sio Paulo. 07-02-2020.  

Dr. lose  Henrique Germann .Ferreirce S.retario de Estado  
dB  Saúde 

Jane. Madlevicius Jorge Lourenço 
Diretora Presidente Diretor  Financed  
Testemunhas: 
1) 	2) 	  
Nome Nome: 
A.G., 	RU.: 
Termo de Aditamento  an  Contrato de  Gast*  
Termo de Aditamento ao Contrato de  Gast*  01/20 
Processo 19899722019 
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde 
Contratada, SPDM - Associação Paulista para o Desenvol-

vimento da Medicine 
CNN: 61.699.567./000,92 
DO .Objeto :Alterações de Clausulas do Contrato de  Gestic)  

celebrado em 01.12-1019, assim amo altera os anexos tecnkos 
II o  III  do Contrato de Gestão, para o gerenciamento do HOSPI-
TAL DE TRANSPLANTES DO ESTADO DE  SAO  PAULO EURYCLIDES' 
DE JESUS ZERBINI, em conformidade com os Anexos Témkos 
que integram este  instrument°,  

a. Mew  Técnico II -Sistema de Pagamento; 
b. Aram  'beam  Ill - Indicadores de Qualidade. 
CLAUSULA SEGUNDA 
DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
Em consonância com a Hesoluçao  SS  99, de 17-10-2019, 

netessiria a alteração de dispositivos da Minuta do Contrato 
de Gestão. 

PARAGRAFO PRIMEIRO 
A cliusub segunda do contrato de  gestic,  passia vigorar 

com a seguinte  reek*: 	. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
OBRIGAÇOES E RESPONSABILIDADES DA Contratada 
Em cumprimento as suas obrigações, cabe à Contratada. 

além das  °brigades  constantes das especificap es times 
nos Anexos e daquelas estabelecidas na legislação referente ao 
SUS bem como nos diplomas federal e estadual que regem a 
presente contratação, as seguintes: 

1-Prestar os serviços de saude que estão espedkados no 
Anexo  redid  I' Pres.* de Serviços à população usuária do 
SUS. Setema Onico de Saúde e do  Instil*  de Assistinda  Medi-
cs  do Servidor Público Estadual • LAMSPE, conlorme determine 
a Lei  Complement.  971/05 e de aordo  arm  o .tabekcido 
neste contrato: 

2- Dar atendimento exclusivo a demanda das usuinos do 
SUS e do IAMSPE (Lei Complementar 971/2009) no estabele-
cimento de saúde cujo uso  be  fora permitido, nos termos do 
anigs rr,  intro  IV, da Lei Complementar 046/98: 

3- Dispor, por razões de planejamento das atividades assis-
tenciais. de  inform**  oportuna sobre o local de residência dos 
pkientes atendidos ou quelha sejam referenciados para atendi. 
manta, registrando o municipio de residência e, para os  redden. 
tea  nesta capital do Estado de  Sao  Paulo. o registro da região da 
cidade onde residem (Centro, Late, Oeste. Norte ou Sul). 

Responsabiliza,se pela indenização de dano decorrente 
de a* ou  amiss*  voluntária, ou de negligencia, impericia ou 
impruclenda, que seus agentes, nessa qualidade, cabmrem a 
paciente. aos  Woke  do SUS  ea  terceiros a estes vinculados, 
hem some aos bens publkos nrcweis e mime objetos de 
permissão de uso, de que trata a Lei Complementar e46/98. 
assegurando-se o direito de regresso contra o  responsive'  nos  
ass.  *  dole  ou culpa. sem prejuizo da aplicação das demais 
sanções abatis; 

4.1- A responsabilidade de que trata o item anterior 
estendase aos casos de danos causados por falhas relativas à 
prestação dos serviços, nos termos do  an.  14 da Lei 8.078, de 
11-09-1990 (Código de  Deem  do Consumidor), 

5- Restituit em caso de desqualificacno ao Poder Públito, 
o saldo dos recursas liquidos resultantes dos valores dele 
recebidos; 

6-Administrar os bens  movers  e imeweis cujo uso  !he  fora 
permitido, em conformidade com o disposto nos respedivos te, 
mos de permissão de uso, ate sua restituição ao Poder Público. 

6.1- Comunicar é instância  responsive!  da Contratante  
lodes  as aquisipes de bens  Wad  que forem realieadas, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias após sua ocorrincia; 

6.2- Na aquisição de bens nrcw.eis  clever*  ser efetuados 
as respectivos patrimoniamento e registro no Sistema de Admi-
nistração eControle Patrimonial (ACP), observe* a Clausula 
Terceira, item São presente contrato. 

'0.0-A Contratada  clever&  awedar à devoludo de bens ao 
Poder Público Estadual, tujo uso  lore  a ela permitido e que não 
mais sejam necesserios ao cumprimento das metas averkadas 
ou se tomem inservaers. 

7- A locação de móvel pela Organize* Social de  Sari*  
com recursos do Contrato de Gesteo. dependere de previa 
pesquea de mercado, contendo  at  rnenos 3 (tres) imóvee de 
interesse a ser submetida à Secretaria de Estado da  area  cor. 
respondente, que se pronundare em até 30 (trine) dias,  epos  
consulta ao Conselho do  Perim*.  Imobiliário para verificar 
a exetincia de próprio estadual deponivel para uso, consoante 
Artigo r, I, "c" do Decreto 64.056/2018; 

7.1-A  Iota*  do imóvel se destinará à execução das  Mai.  
dades finalistkes do Contrato de Gestão, consoante Artigo 3°, 11, 
51° do Decreto 64.055/2018; 

8- fiansferic integralmente à Contratante em caso de  des.  
qualificapo ou extinção da organização social. o  earn..,  
os legados ou doapes que  (he  foram destinados, em razeo' 
do contrato de  pest*,  bem como os excedentes financeiros 
decorrentes da prestação de serviços de assistência A saúde na 
unidade cujo uso  the  fora permitido; 

9- Contratat se necessário, pessoal para a execuçao das 
atividades previstas neste Contrato de Gestão. responsabilt 
zandoóe pelos encargos trabalhistas, previdencbrios, fiscae e 
comerciais, bem como dissidios cokttvos e cumprimento das 
normas  lapis  vigentes nos imbitos municipa) estadual federal 
e as normas internes de segurança e medicine do trabalho resul. 
tentes da  end*  do objeto desta avença, rema transferintia 
de qualquer anus ti Cormaiante 

10- Installer  na unidade. cujo uso  be  fora permitido, "Servi.  
co  de Atendimento ao Usuário". devendo enoeminitanã S.reta. 
nade Estado da  Ski*  relatora de suas atividadee conforme o 
deposto nos Anexos deste Contrato de Gestk;  

It.  Mantel em perfeitas rendições de  up  os equipamen. 
tos e instrumental netessarios para a realização dos serviços 
contratados; 

11- Em se tratando de serviço de hospitalize* informac 
sempre que solicitado. à Contratante, o num.° de vagas dis. 
poniveis, a fim de manter atualieado o serviço de atendimento 
da "Central de  Vegas  do SUS" (plantno controlador), bem como 
indicar, de tome atualizada e em lugar vervel na unidade, o 
número de vagais existentes no dia; 

12.1 Em se I...do de serviços exclusivamente ambulato. 
riais, integrar o Serviço de  Marc**  de Consultas instituida pela 
S.reteria de Estado ck Saúde, se este  skim  o definir; 

13- Adotar o simbolo to nome  designative)  da unidade de 
*de cujo aselha fora permitido, seguido  peke  nome  designed.  
vo  'Organizer*  Social de Saúde", 

14- Responsabilizar.se  por cobrança indevida leita ao 
paciente ouso seu representante, por profissional empregado, 
prestador de serviço ou preposto, em  redo  da  exec**  deste 
contato: 

15. Manter sempre atualizado o prontuario medico, o  
argue°  medico e o registro dos exames dos pacientes, pelo 
prazo  minim  de 05 (cinco) anos, ressabados os prazos  pre. 
vitas  em teL 

16- Não  utilizer  nem permitir que terceiros utilizem o 
paciente para fins de  experiment**,  exceto nos  cams  * 
consentimento informado. devidamente aprovado pelo Come?. 
Nacional de Etim em Pesquisa Consentida. quando  clever&  haver  
manifest.*  expressa de consentimento do paciente ou de seu 
representante legal por meio de termo de responsabilidade pelo 
tratamento  aqua  sere submetido; 

17. Atender os pacientes com dignidade e respeito, de  
made  universal, igualitário humanizado, mantendo-se sempre a 
qualidade na prestação dos servips; 

18- Afixar aviso, em lugar visivel de sua condição de 
entidade qualificada corno Organização Social de So/ida, e de 
gratuidade dos serviços prestados nessa  candid°,  

19- Justificar ao paciente ou ao seu representante, por 
escrito. as  rages beams  alegadas quando da decisno de não 
realize* de qualquer ato profissional  areas.  neste Contrato;  

SO-  Fm se  emends  de serviço de hospitalizaçie permitir 
a visita as paciente  interim*  diariamente respeitando-se a 
rotina da serviço, por periodo minimo de 02 (duas) horas; 

21. Em se tratando de serviço de hospitalimpo assegurara 
presença de  urn  acompanhante, em tempo integral, no hospital 
nas internapes de gestantes, crianças, adokscentes e idosos, 
com direito a ah acanto e  aliment**,  

22- Esclarecer os pacientes sobre  sew  direiros e assuntos 
pertinentes aos serviços oferecidos; 

23- Respeitar a decisão do padente ao consentir ou recusar  
pre**  de  maps  de  muck.  sabo nos casos de iminente 
perigo de vida ou obrigação legal; 

24- Garantir a confidenciahdade dos dados e informapes 
relateas aos pacientes; 

25- Assegurar aos pacientes o direito de serem assistidos,  
religiose  e espiritualmente por ministro de qualquer culto  
religiose 	-  

16. Ern  se  Ireland*  de serviço de hospitaliegie possuir e 
manter em pleno funcionamento  

Cornish°  de Prontuário Medico; 
Comissão de Obitos e; 
Comesões de Criva  Welke  e de Controle de Infecção 

Hospital.; 	' 
17. Fornecer ao paciente atendido, par  aces'.  de sua saida, 

seja no Ambulatône Pronto-Socorro ou Unidade Hospitalac 
relatedio circunstanciado do atendim.to prestado, denominado 
"INFORME DE ATENDIMENTO", do qual devem constar, no  
minim°,  os seguintes dados: 

-Nome do paciente; 
2- Nome da Unidade de atendimento, 

d
3
0
-
)

Localização do Servtço/Hospital (enderep munkipio, 
e. 
  

4-Motivo do atendimento (C1D-10); 
5- Datada admissão e data da alta (em caso de interna-

ção) e; 
E. Procedimentos realizados e tipo do ortese, prótese 

materiais empregados, quando for  cease,  
27,1.0 cabeçalho do documento deverá conter o seguinte 

esclarecimento: 	conk sera page  com recursos 
provenrentes de seus irnpostos e contribuiP es sociais"; 

17.2' Colher a assinatura do paciente, ou de seus represen-
tantes legais, na segunda *do relatório, arquivando-a no pron. 
tuirio do paciente, pelo prazo de OS  (and)  anOt observando-se 
as excePes previstas em lei; 

28, Limitar suas despesas com o pagamento de remunera-
po e vantagens de qualquer *tureza a serern percebidos pelos 
dirigentes e empregados das unidades de saúde a 70% do valor 
global das despesas de custeio das respecraas unidades  hasp-
blares  e 80% para as despesas *custeio das demais unidades: 

29. A remunerapo e vantagens do qualquer natoreze a 
serem percebidos pelos dirigentes e empregados das unidades 
gerenciadas não poderão exceder os noeis de remuneração 
pratkados na rede privada de  saki.,  observando-se a media de 
valores de, pelo menos 10 (dez) instituições de  meow  porte e 
semelhante complexidade sob  got*  das Orpnizapes Sociais 
de Saúde, remuneração esta baseada em indicadores especificos 
divulgados por entidades especializadas em pesquisa salarial 
existentes no mercado; 

30. A Organização Social de  Saud  % consoante Artigo 3°, I. 
"A". "3" do DeCreto 64.056/2018, disponibilizare em seu sitio 
na rede  mondial  de computadores quanto à unidade gerendad. 

I. os relato/os perkalkos e anuas de atividades. 
1. as prestapes de  yentas  anuais; 
3. a remuneraçâo  brute  e indaidual mensal dos cargos 

pagos com recursos do contrato de gestão, de todos os seus 
empregados e Meares; 

4. a relação anual de todol os prestadores de servjços 
contratados (pessoas  juridic.  ou fisices),  paps arm  rearsos do 
contrato de gestão, tom  indite*  do/pode serviço, vigência e 
valor do amte. a ser disponibilizada tom a  pro.*  de contas 
de cada exercicio, salvo aqueles cases em que  has  clewula de 
confidencialidade previamente apravada e  arias  informações 
se
e
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31.A contratada nao poderi celebrar contratos de qualquer 
naturezA com empresas que estejam dispenses ou impedidas 
de licitadregochr tom a Administrapo  Pal*,  bem conm com 
empresas que tenham sido declaradas inidõneas pare licitar/ 
contratar tom a Administração Pública, e, ainda,  cam  empresas 
que estejam inscritas no CADIN Estadual 

32. banter  inforrnapies mensais quanto aos atendimentos 
realizados a pacientes contribuintes, beneficiarios ou agregadas 
do  Institute  de Assistincia  Welke  do Servidor Público Estadual 
(IAMSPE); 

33. Dewar  a Contratada manter durante toda a  exec**  
do presente contrato as mesmas condipes de idoneidade 
regularidade fecal, tributaria e trabalhista demonstradas na 
Convocação  Polska;  

34. A Organize* Social de Saúde não poderá  canter,  na 
sua Diretoria, com pessoa que seja titular de cargo em comissão 
ou tenção de confiança rã Administrapo Pública, mandato no 
poder legislatao ou cargo de dirigente estatutafio de partido 

ainda que licenciados, consoante Artip 3°,11, do Decre-
to 64.05620W; 

35.A contratada, ao término do  POMP  de qeS410, deVere 
fornecer todas as informapes  necessaries  a nova organize* 
social eventualmente contratada, indusae soque se refere ao 
quadro de pessoal; 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
A clausuie terceira do contrato de  gestate  passe a vigorar 

com a seguinte redação 
CLAUSULA TERCEIRA 
DAS 08RIGAÇOES DA Contratante 
Para a enrcuçao dos 'serviços objeto do presente contra., a 

Contratante obriga.se  a.. 
1- Provara Contratada dos meios necessidos A execuçno 

do objeta deste Contrato; 
2- Noma.,  no orçamento do Estado, nos  Gaudio  sub-

sequentes ao da assinatura do presente Contrato, os recursos 
nemssir.s. nos elementos financeiros espetificos pare tustear 
a  exec**  do objeto contratual, de acordo como sistema de 
pagamento previsto no Anexo Técnico II Sistema de Pagamen-
to, que integra este instrumento; 

3- Permitir o usa dos bens moveis e imdveb. mediante a 
edição de Decreto e celebração dos correspondentes  teams  
de permissão Acuso e sempre que uma nova aquisição  the  for 
comunicada pela Contratada: 

Inventariar e avaliar os bens referidos anteriormente 
brmalimpo dos  terms  As permissão de uso, 

A. Prover a Contr..a com r.urso de investimento, 
vinculada A aprovação pelas  areas  técnicas da Secretaria de 

Estado da Saúde; 
5- Promover, mediante autorizaPo  governmental,  obse, 

vado o interesse público, o afastamento de servidores públicos 
para terem exercido na Organização Social de  ad*.  conforme 

o disposto na Lei Complementar 846/98; 
.6- Analisat sempre que necessário e. m minimo anuat 

mente, a capacidade  sac  condições de prestação de serviços 
comprovadas por ocasião da qualifkação da entidade como 
Organização Social * Saikk, pare verificar se a mesma ainda 
dispde de suficiente  noel  tiknico-assetencial para a execução 

do objeto contratual; 
7-Caberá ao orgão contratante viabilizar os recursos neces-

sários A organização social pare pagarnento de divides liquidas 
e certas de natureza trabalhista. previdenciaria, vivei ou tribm  
brie,  provenientes de fatos geradores ocarridos anteriormente 

A gestão do objeto contratual  *la  0; e cuja responSabilidade 
venha a ser imputada vala, na condição de responsável por 
sucessão do  or*  contratante  nude  outra organizado social. 

8- Caberaeo Mg* contratante viabilizar os recursos 
necessários a organize* social pare pagamento de divides 
liquidas e certas de natureza trabalhista, previdencbria.  vied 
au  tributbria, provenientes de fatos gerados durante a vigência 
contratual cuja responsabilidade seja imputada a contratada. 
desde que não caracterizem hipoteses de cuba grave ou dolo, 
reconhecidos judicialmente. 

PARAGRAFO TERCEIRO 
Ficam acrescidos os parágrafos sexto, sétIma. oitavo e  now'  

cláusula serima do contrato de gestão 
PARÁGRAFO SEXTO 
A Contratada deverá mensalmente fazer reserve finenceire 

destinada ao pagamento de ferias ode décimo terceiro sahrio 
dos empregados da unidade gerenciada, mantendo estes  recur.  
soe em aplicação financeira. 

PARÁGRAFO MIME) 
Recursos financeiros da Contratada eventualmente alo. 

cados na unidade pública sob sua gestão passam a integrar 
a disponibilidade financeira da mama, não cabendo seu 
ressarcimento. 

PARAGRAFO OITAVO 
O saldo apurado ao final de cada exercicio, a criterio da 

Contratante, poderá permanecer como deportibilidade da Con-
tratada que deverá aplicar o montante na execuçáo do objeto 
contratual no exercicio subsequente. 

PARÁGRAFO NONO  
Apes  o encerramento do presente contrato, perman.endo 

a Contratada coma gestão da unidade assistencial objeto deste 
contrato de gestno, resultante de nova convocação públka, o 
saldo financeiro  existed. *due  i  criteria  da Contratante ser 
utilizado na execução do novo contrato de gestão 

PARAGRAFO QUARTO 
A cláusula nona do contrato de  gestic(  passe a vigorar com 

a seguinte redação 
CLAUSULA NONA 
DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
O presente Contrato de  Gut*  poderá ser aditado, alterado,  

partial  ou totalmente,. mediante prévia  justificative  por escrito 
que conterá a declare* de interesse de ambas as partes e 
devera ser autoricado pelo  Secret..  de Estado da Saúde. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
Qualquer  alter**  sere formalizada mediante  memo  de 

aditamento. 
PARAGRAFO SEGUNDO 
A recusa injustificada da Contratada em assinar o termo de 

aditamento implicará em descumprimento contratual. 
TARAGRAFO QUINTO 
A cláusula décima da contrato de gestão passa a vigorar  

came  seguinte redepe 
CLAUSULA DECIMA 
DA RESCISÃO 	.1 
A rescisio do presente Contra. de  Gestate,  por inexecupo 

tolgI ou  partial  obedecera as disposições contidas nos artigos 
77 a Soda Lei Federal 8.666/93 ealtonaçtes posteriores. 

PARAGRAFO PRIMEIRO 
Verificada qualquer hipótese ensejadora da rescisão con-

tratual, o Poder Execulivo providenciará a imediata revogação 
da permissão de uso dos bens móveis e imóveis. a cessapo dos 
afastamentos dos servidores públicos cobcados à  *poi*  
da Contratada,  mkt  cabendo á entidade de  dire*  privado  sent  
fins ludativos direito a quakaer tedenreapo, sabo na hipótese  
precis.  no 1°, do artigo 79, da Lei Federal 8.666/93. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Em caso de rescisão unilateral par parte da Contratante 

que não decorra de me gestno, culpa ou dolo da Contratada, o 
Estado de Sio Paulo arcará com os castos relativos a dispenso 
do pessoal contratado pela  Organizer*  Social de Saúde pare 
execução do objeto d.ta contrato, independentemente de 
indenização a que a Contratada laça as. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
Em caso de rescisão unilateral par parte da Contratada, a  

roes.  se  °ledge  a  continuer  prestando os serviços de saúde ara 
contratados. par um prazo minirno de 180 (cento e oitental  drat  
contados a partir da denúncia do Contrato. 

PARÁGRAFO QUARTO 
A Contratada terá o prazo máxime de 180 (cento e oitenta) 

dias, a  confer  da data da rescisão do Contrato, pare  guitar  sues 
obrigapee, prestar contas de sua gestão e restituir o saldo 
financeiro à Contratante, se existente. 

PARÁGRAFO SEXTO 
A cláusula Aévima primeira do contrato de gestno passe a 

vigorar ann a Seguinte redasio: 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DAS PENALIDADES 
A inobserváncia, pela Contratada, de cláusula ou obrigação  

constant°  deste contrato e  sew  Anexos, ou de dever originado 
de norma legal ou regulamentar pertinente, autorizari a Con-
tratante, garantida a prévia defesa, a aplicat em cada caso, 
as sanções previstas nos artigos 81, 85. 87 e Roda Lei Federal 
8.666/93 e alterações posteriores. combine* come deposto no 
80". do artigo 7°. da Portaria 1186/93, do Minererio da Saúde, 
quais sejam: 

a) Advertencia; 
b) Multa;  
of Suspense°  temporária de participar de lkitapes e de 

contratar com a Administração, por prazo  non  superior a 01 
(dois) anos e; 

d) Declaração de inidoneidade pare licitar e contratar  cam  a 

Adminetrapo  Map  enquanto perdurarem os motivos deter-
minantes da punição ou ate que seja promovida a reabilitação. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
A imposição das penalidades previstas meta chusula 

dependerá da gravidade do fato que as  =liver,  considerada 

sua avalia* na  situ**  e circunstancias *a*us em que ek 
ocorreu, e dela sere notificeda a Contratada. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
As  modes  previstas nas alineas "a", "c" e "d" desta 

clausula poderão ser aplkadas juntamente  corn  a alinea 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
Da aplicapo das penalidades a Contratada terá o prazo 

de 10 (dez)  dies  para interpor recurso, dirigido ao Secretario de 

Estado da  Seale,  garantindo.the piano direito de delesa. 
PARAGRAFO QUARTO 
0  calk  da multa que viera ser aplicada sere  comrade.  

Contratada para pagamento, garantindodhe plena direito de 
defesa, sob pena de  ado*  das medidas obit!eis pare cobrança. 

PARÁGRAFO QUINTO 
A imposipo de qualquer das sanções estipuladas nesta 

diusula não elidiri o direito de a Contratante exigir indenização 
integral dos lavabos que o fato gerador da penalidade acarre-
tar pare'  or  degnos gestores do SU; seus usuários e terceiros, 
independentemente das responsabilidades criminal e/ou  kite  
do autor do  fate  

CLÁUSULA TERCEIRA 
DA RATIFICAÇÃO  
Scam  mantidas todas as demais dispostpes e cláusulas do 

CONTRATO DE GESTÃO e, seus respectivos  Teams  de Aditamen-
to, não alterados por este  instrument°.  

CLAUSULA QUARTA 	• 
DA PUBLICAÇÃO 
O presente Termo de Aditamento sere publicado no Dd. 

Oficial da Estado, no prazo máximo de 20 (vinte)  dies,  contados 

da daff de sua assinatura. 
CLAUSULA QUINTA 
DO FORO 
Fica eleito o Foro da Capital com 	de qualquer 

mire por mais privikaado que seja, pare dirimir quaisquer 
questões .oriundas deste contrato. que não puderem ser  root  
vidas pelas  parses,  

E. par estarem  Asks  e contratadas, assinam o presente 

contrato em 02  (dues) vies  de igual to e forma, na presença 
das testemunhas abaixo.  

Sao  Paulo, 07-02-2010. 

De Jose Hendque Germann Ferreira 	Di Ronal* Ramos ter  jeira  
Secretino de Est..  da  Skids 	()hear Preside.  

Testemunhas.  
I) 	l- 
hana.( 	 Nome 
AG: 	 ft.G: 
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digitalmente 
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO  SA  garante a autenticidade deste documento 
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br  

I 	quarta-feIra, 12 de fevereiro de 2020 as 02:14:45. 
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