MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE INTENDÊNCIA TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO CeITMSP

PROCESSO n'' 63230.000896/2017-90

CONTRATO n" 42000/2021-013/00

Contrato de Prestação de Serviços de Assistência

Médico

Hospitalar

(AMH),

Laboratorial,

Fisioterápica e de Saúde em Geral aos Usuários do
Fundo de Saúde da Marinha(FUSMA), que entre si

celebram a UNIÃO, por intermédio do Comando
da Marinha, neste ato representado pelo Centro de
Intendência Tecnológico da Marinha em São Paulo
- CeITMSP), e o BANCO DE OLHOS DE

SOROCABA - HOSPITAL OFTALMOLÓGTCO
DE SOROCABA.

A União, por intermédio do Comando da Marinha, neste ato representado pelo Centro de
Intendência Tecnológico da Marinha em São Paulo - CeITMSP, conforme Portaria de

criação n° 266/MB, de 1° de setembro de 2020, com sede na Avenida Professor Lineu
Prestes, n° 2468 — Cidade Universitária - Butantã CEP: 05508-000 — São Paulo - SP,

inscrito no CNPJ sob o if 40.188.327/0001-53, i:,onla de Inscrição Estadual, neste ato
representado pelo Capitão de Mar e Guerra (IM)'TRNANDO ANTONIO DE AVELAR

BRTTTO LIMA,nomeado pelo Comandante da Marii ha, conforme Portaria n° 286/MB, de
30 de setembro de 2020, e em conformidade com as iM"ibuições que lhe foram delegadas

pela Portaria n° 180/MB/200I. e suas alterações. Co Comando da Marinha, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE, e o BAM-'O DE OLHOS DE SOROCABA

- HOSPITAL OFTALMOLÓGTCO DE SOROCABA, f.' ^ PJ 50.795.566/0002-06, situado
à Rua Nabeck Shiroma, n° 210 - Jardim Eniilia — .Sorocaba - SP, CEP 18031-060.

42000/2021 -O q/W,
denominado CREDENCIADO, conforme processo de credenciamento n° 1736/2018, c
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ílindamenío no "caput" do art. 25 da Lei n" 8.666/93, na Instrução Normativa SLTT/MPO^^
n° IN MPOG n° 05/2017, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente

O-

instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA APROVAÇÃO DA MINUTA

1.1. A minuta do presente Contrato foi aprovada pela Consultoria Jurídica da União no Estado
de São Paulo - CJU/SP, conforme parecer n° 1019/2017 - RMM, nos termos do parágrafo

único, artigo 38 da Lei n° 8.666/93. e quanto à conveniência da celebração, foi aprovada pelo
Diretor do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo nos termos da Portaria n° 46/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA
2.1. De acordo com a Portaria n° 46/2021, do CTMSP, o Diretor do Centro Tecnológico da

Marinha em São Paulo, subdelegou competência ao Diretor do Centro de Intendência

Tecnológico da Marinha em São Paulo - CeITMSP, para assinar este acordo em nome do
Comando da Marinha.

2.2. De acordo com a Ata da Assembléia Geral Ordinária do Banco de Olhos de Sorocaba

"BOS" de 22 de março de 2019, registrado no \° Registro Civil de Pessoa Jurídica de

Sorocaba, o Sr. PASCOAL MARTTNEZ MUNHÒz; RG n'' 4.273.892-1 e CPF n"
144399.728/53, tem competência para assinar este acorda em nome da CREDENCIADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO

3.1. O contrato tem como objeto a prestação de serviços de Assistência. Médico-Hospitalar

(AMH), Laboratorial, Fisioterápica e de Saúde em Geral aos usuários do SSM (Sistema de
Saúde da Marinha), no município de Sorocaba (SP),- Iperó (SP), Salto (SP), Barueri (SP),

Mairinque (SP), Itu (SP), Araçoiaba da Serra (SP), Boituva (SP), Votorantim (SP) e regiões
circunvizinhas, e São Paulo (SP), conforme CRC, condições previstas neste Contrato,

especificações e quantitativos estabelecidos no Processo de Credenciamento e seus Anexos.

3.1.1 Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital de
Credenciamento, Projeto Básico com seus Anexos, e-docunientação da CREDENCIADA.

CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.1. O serviço contratado será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada
por preço unitário.

CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E DA FORMA pA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
5.1. A CREDENCIADA para os fins deste Contrato, li^rríitar-se-á ao atendimento de usuários

do Fundo de Saúde da Marinha (FUSMA) portadores das Guias de Apresentação do Usuário

(GAU)emitidas pelo CTMSP, com exceção dos casos de urgência / emergência, que seguem
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as regras mencionadas no Projeto Básico. A GAU teiá validade de 30 (dias) após sua ei^sã©—
para uso pelo paciente, podendo ser prorrogados por mais 30 (trinta) dias.

O5.2. Fica entendido que qualquer atendimento prestado pela CREDENCIADA sem a emissão

da GAU será de responsabilidade da CREDENCIADA, inexistindo qualquer ônus para a
MARINHA, portanto para que o pagamento deste atendimento seja feito pela Marinha é
necessário que a CREDENCIADA exija do paciente, responsável ou preposto, que comunique
ao CTMSP o atendimento ou internação emergencial no período máximo de 48 horas,

independentemente da área onde a emergência/urgência acontecer, para que seja emitida a
respectiva GAU pelo CTMSP.
5.2.1 As prorrogações de internação serão liberadas mediante relatório médico conforme
preconizado na publicação DSM-2002. Os pacientes serão avaliados pelo auditor concorrente
e ao final do período autorizado pela GAU inicial, a CREDENCIADA deverá encaminhar
solicitação de prorrogação de internação, por meió' de relatório médico, consubstanciado,
justificando a necessidade de renovação. Internações hospitalares de longa permanência ou
psiquiátricas devem ter suas prorrogações solicitadas a cada quinze dias, mediante
apresentação de relatório médico com justificativa.

5.3. A CREDENCIADA deverá executar o serviço utíiizando-se dos materiais e equipamentos
necessários à perfeita execução dos serviços a serem prestados, conforme disposto no Projeto
Básico.

5.4. Os serviços serão prestados nas dependências da CREDENCIADA, ou outro por ela
indicado.

5.5. O abandono do tratamento realizado, pelo beneficiário, implicará no término da

autorização para o procedimento e na indenização do serviço já prestado.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA
6.1 A CREDENCIADA obriga-se a:
I - Executar os serviços conforme especificações^do Projeto Básico, com os recursos

necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas.contratuais;
I

II - Fornecer os materiais, equipamentos e utensílios necessários, na qualidade e

quantidade especificadas, nos termos de seu Projeto Básico;
III - Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a
serem executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;
ÍV - Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;

V - Não permitir a utilização do trabalho do menor;
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VI - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade con(^á®Q _ ^
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;

VII - Colocar à disposição da CONTRATANTE as suas instalações para atendimento
dos usuários portadores das GAU nas especialidades constantes de seu CRC e pelos
preços fixados no Projeto Básico;
VIII - Manter atualizado o endereço e os horários anteriormente estabelecidos para
atendimento,junto ao Departamento de Saúdé do CTMSP;

IX - Somente prestar atendimento, salvo urgência / emergência devidamente

justificada, mediante a apresentação da GAU,acompanhada da Identidade Militar;
X - Conferir e somente aceitar as Guias assinadas por médicos da CONTRATANTE e

dentro do prazo de 30 (trinta) dias;
XI - Não aceitar GAU em branco;

XII -Não fazer qualquer restrição de facilidades, conforto, horário, equipamento,
instalação, corpo técnico etc., aos usuários abrangidos por este Contrato;

XIII - Participar imediatamente ao Departamento de Saúde qualquer alteração que
implique modificação da precedente situação que o habilitou;

XIV - Quanto à hospitalização, prestar os seiviços conforme definido no item
"Conceituação e Padrão das Acomodações" do Projeto Básico;
XV- Disponibilizar aos auditores técnicos da CONTRATANTE, desde o primeiro até o
último dia corrido de cada mês de referência, as contas médicas geradas, incluindo

honorários médicos, diárias, taxas, gases e produtos farmacêuticos, materiais órteses, e
demais despesas pertinentes aos serviços prestados aos usuários, para que se efetuem
.os trabalhos de natureza exclusivamente técnica de auditoria prévia médica e de
enfermagem nos termos da legislação;
XVI - Não cobrar diretamente do usuário, que foi encaminhado para. realização do(s)
exame(s), qualquer importância por serviços prestados relativos ao objeto deste
contrato assim como a cobrança de qualquer tipo dé sobretaxa.

XVII - Quanto ao gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, a contratada
deverá obedecer às disposições do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços
de Saúde PGRSS elaborado pelo órgão além de obedecer às diretrizes constantes da
Resolução CONAMAn^^BSS,de 29/04/2005 dentre as quais:

a) os resíduos de serviços de saúde devem ser acondicionados atendendo às
exigências legais referentes ao meio ambiente, à saúde e à limpeza, urbana, e às

»
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normas da Associação Brasileira de Normas Técrilfcas - ABNT, ou, na sua. ausêns^
normas e critérios internacionalmente aceitos;
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b) os veículos utilizados para coleta e transporte externo dos resíduos de serviços de
saúde devem atender às exigências legais e às normas da ABNT;
c) as estações para transferência de resíduos de serviços de saúde devem estar
licenciadas pelo órgão ambiental competente e manter as características originais de
acondicionamento, sendo vedada a abertura, rompimento ou transferência do conteúdo
de uma embalagem para outra;

d)os resíduos pertencentes ao Grupo A do Anexo I da Resolução CONAMA n° 358, de
29/04/2005, não podem ser reciclados, reutilizados ou reaproveitados, inclusive para
alimentação animal;

d.l) os resíduos pertencentes ao Grupo AI do Anexo I da Resolução CONAMA n
358, de 29/04/2005, devem ser submetidos a processo de tratamento que promova
redução de carga microbiana compatível com nível III de inativação e devem ser

encaminhados para aterro sanitário licenciado ou local devidamente licenciado para.
I

disposição final de resíduos dos serviços de saúde;

d.2) os resíduos pertencentes ao Grupo A2 do Átiexo I da Resolução CONAMA
n° 358, de 29/04/2005, devem ser submetidos a processo de tratamento, de acordo
com o porte do animal, que promova redução de carga microbiana com nível ITl de
inativação e devem ser encaminhados para aterro sanitário licenciado ou local

devidamente licenciado para disposição íinal de resíduos dos serviços de saúde, ou
para sepultamento em cemitério de animais;
d.2.1) quando houver necessidade de fracionamento, este deve ser autorizado
previamente pelo órgão de saúde competente;

d.3) os resíduos pertencentes ao Grupo A3 do Anexo I da Resoluçãò CONAMA n°

358, de 2.9/04/2005, quando não houver reqiiisição pelo paciente ou familiares
elou não tenham mais valor científico ou legal, devem ser encaminhados para
sepultamento em cemitério, desde que haja autorização do órgão competente do
Município, do Estado ou do Distrito Federal, ou para tratamento térmico por
incineração ou cremação, em equipamento devidamente licenciado para esse fim;

d.3.1) na impossibilidade de atendimento de tais destinações, o órgão
ambiental competente nos Estatdos, Municípios e Distrito Federal

pode aprovar outros processos alternativos de destinação;

•'
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d.4) os resíduos pertencentes ao Grupo A4 do Anexo I da Resolução CONAlCík®Q,
358, de 29/04/2005, podem ser encaminhados sem tratamento prévio para local

devidamente licenciado para a disposição fiiml de resíduos dos serviços de saúde, a

não ser que haja exigência de tratamento prévio por parte dos órgãos ambientais
estaduais e municipais;

''' ,

d.5) os resíduos pertencentes ao Grupo AS(A5) do Anexo 1 da Resolução
CONAMA n° 358, de 29/04/2005, devem ser submetidos a tratamento específico

orientado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA;

e) os resíduos pertencentes ao Grupo B do Anexo l da Resolução CONAMA n" 358, de
29/04/2005, com características de periculosidade, conforme Ficha de Informações

de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ, quando não forem submetidos a
processo de reutilização, recuperação ou reciclagem, devem ser submetidos a
tratamento e disposição final específicos;

e.l) os resíduos no estado sólido, quando não tratados, devem ser dispostos em
aterro de resíduos perigosos - Classe I;

e.2) os resíduos no estado líquido não -devem ser encaminhados para disposição
final em aterros;

|

e.3) os resíduos sem características de pericUlosidade não necessitam de tratamento
prévio e podem ter disposição final em aterro licenciado, quando no estado sólido,
ou ser lançados em corpo receptor ou na rede pública de esgoto, quando no estado

líquido, desde que atendam as diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais
gestores de recursos hídricos e de saneamento competentes;

f) os rejeitos radioativos pertencentes ao Grupo (.' do Anexo da Resolução CONAMA
n° 358, de 29/04/2005, devem obedecer às exigências definidas pela Comissão
Nacional de Energia Nuclear — CNEN;

f. 1) os rejeitos radioativos não podem ser considerados resíduos até que seja

decorrido o tempo de decaimento necessário ao atingimento dp limite de
eliminação;

f.2) os rejeitos radioativos, quando atingido o limite de eliminação, passam a ser
considerados resíduos das categorias biológicas, química ou de resíduo comum

devendo seguir as determinações do grupo ao qual pertencem;
g)os resíduos pertencentes ao Grupo D do Anexo I da Resolução CONAMA n° 358,
de 29/04/2005, quando não forem passíveis de processo de reutilização.

,
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recuperação ou reciclagem, devem ser encaminhados para aterro sanitário dô-'"
resíduos sólidos urbanos, devidamente licenciado pelo órgão ambiental competente;

g.l) quando tais resíduos forem passíveis de processo de reutilização, recuperação
ou reciclagem, devem atender as normas legais de higienização e
descontaminação e a Resolução CONAMA n**275, de 25/04/2001;

h) os resíduos pertencentes ao Grupo E do Anexo 1 da Resolução CONAMA n° 358, de
29/04/2005, devem ser apresentados para coletas acondicionadas em coletores

estanques, rígidos e liígidos, resistentes à ruptura, à punctura, ao corte ou à
escariflcação, e ter tratamento específico de acordo com a contaminação química,
biológica ou radiológica;

h.l) os resíduos com contaminação radiológica devem seguir as orientações
relativas aos resíduos do Grupo C;

h.2) os resíduos que contenham medicamentos citostáticos ou antineoplásicos
devem seguir as orientações relativas aos resíduos do Grupo B com
características de periculosidade; e

h.3) os resíduos com contaminação biológica devem seguir as orientações relativas
aos resíduos do Grupo AI e A4.

XVIII - Não é permitido, à contratada, o encantihhamento de resíduos de serviços de
saúde para disposição final em aterros sem submetê-los previamente a tratamento

específico que neutralize sua periculosidade, nos termos da Lei estadual n° 12.300 de
2006, do Estado de São Paulo; e

XIX - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

7.l. Os serviços serão executados pela CREDENCIADA na forma descrita no Projeto
Básico.

7.1.1. Para a perfeita execução dos sei*viços, a CREDENCIADA deverá disponibilizar os

materiais, equipamentos e utensílios necessários, n^s quantidades estimadas e qualidade
estabelecidas no Projeto Básico, promovendo, quando requerido, sua substituição.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

'
\í^
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I. Proporcionar todas as condições para que a CREDENCIADA possa desemfí^^ar
seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Processo

credenciamento e seus Anexos, especialmente,do Projeto Básico;
II. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CREDENCIADA, de
acordo

com

as cláusulas contratuais e os termos

de

seu

Processo

de

Credenciamento;

III. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as folhas detectadas, indicando dia, mês e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos à autoridade- competente para as providências
cabíveis;

IV. Notificar a CREDENCIADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando pras^o para a sua correção;

V.

Auditar as faturas apresentadas, através da Seção de Auditoria de Contas Médicas;

VI. Pagar à CREDENCIADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do
contrato;

Vil. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CREDENCIADA, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no credenciamento;
VIII. Emitir as "GAU", as quais darão direití/ ao usuário ao atendimento dos serviços
conforme especificação;
IX. Fornecer oficialmente ao CREDENCIADiX e sempre que houver alteração, a
relação das pessoas autorizadas a assinar as "GAU";

X.

Colocar à disposição dos usuários a lista com endereços, horários e especialidades
dos CREDENCIADOS.

CLÁUSULA NONA - DO VALOR DO CONTRATO

9.1. Os preços praticados serão os constantes da Tabela de Honorários Médicos da Comissão

Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos CBHPM (Classificação Brasileira
Hierarquizada de Procedimentos Médicos) 2016, conj. Unidade de custo operacional (UCO)
de R$ 19,36. Para os exames complementares que r.ão constarem da Tabela CBHPM,
exames e / ou procedimentos médicos não especificados na tabela CBHPM, serão os

estabelecidos pela tabela de Honorários Médicos ita Associação Médica Brasileira (AMB),

o Fls.,
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ano 1992, corrigida pelo Coeficiente Honorário máxilHp de R$ 0,45. Em caso de ausênc?ií^

utilização da CBHPM será praticado a AMB 96 e 92 Respectivamente.

^

9.2. Para os serviços médico-hospitalares, bem como para os medicamentos, os preços a

serem seguidos serão os constantes das tabelas previstas no Projeto Básico.

9.3. Os preços incluem todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou irnpo.slos, encargos sociais, trabalhistas,
prevídenciários fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.
9.4. Os serviços constantes no rol de procedimentos da ANS que não constem das tabelas
acordadas ou que em decorrência de incorporações tecnológicas aí venham a ser incluídos,
deverão ter seus preços negociados por ambas as partes, utilizando-se, para tanto, o mesmo

mecanismo de composição de divergências previstq no item 12.II do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
lO.I. Fica dispensada a GARANTIA DE EXECUÇÃO nos termos do artigo 56, caput, da.
Lei n"8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA

Il.l. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses', improrrogáveis, iniciando-se em
/

/

e encerrando-se em

I

/

.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO
12.1. A CREDENCIADA deverá dar entrada da fatura nà CONTRATANTE, aos cuidados do

fiscal responsável mencionado na Cláusula da Fiscalização, entre o I® e o 10® dia útil do mês
subsequente ao do atendimento. A fatura deverá estar acompanhada da(s) GAU(s) que a
originou(ram), e ser entregue em 3 (três) vias, sem emendas ou rasuras contendo o nome do
paciente, código da tabela utilizada no serviço prestado, data, valor e CH, sendo as taxas de
materiais e medicamentos anexadas às GAU correspondentes, com a justificativa assinada

pelo responsável técnico da empresa, quando não fizereni parte do BRASÍNDICE. O prazo
para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura pela CREDENCIADA.

12.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura nos termos do art. 5®, § 3® da Lei n®
8.666, de 1993.

12.3. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CREDENCIADA.

:

o.

42000/202l^S/Oíibnca""'
12.4. O "atesto" fica condicionado à verificação_da conformidade da Nota Fiscai/Fáfe0 -^
apresentada pela CREDENCIADA com os serviços'efeulvamente prestados.
■)

12.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à

contratação, ou ainda circunstância que impeça a liquidação da despesa o pagamento ficará

pendente até que a CREDENCIADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

12.5.1 A apresentação da nota fiscal correspondente a materiais utilizados será obrigatória,
independente dos itens constarem na SIMPRO, de acordo com a resolução CFM n°
1.804/2006.

12.6. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrônica, a

regularidade do cadastramento da credenciada no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

12.7. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.

12.8. Quanto ao Imposto sobre Seiviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o
disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.
12.9. A CREDENCIADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei

Complementar n.'^ 123, de 2006. não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à

apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Compjementar.

12.10. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante

depósito em conta corrente na agência e estabelecimento bancário indicado pela
CREDENCIADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
12.11. A CREDENCIADA não poderá emitir duplicata em função do presente contrato, sob

pena das sanções previstas na Cláusula das Infrações e Sanções Administrativas.
12.12. Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

12.13. É vedado o pagamento de qualquer sobretaxa em relação às tabelas adotadas, ou do
cometimento a terceiros da atribuição de proceder ao credenciamento e/ou intermediação do

pagamento dos serviços prestados, sob pena do cancelamento do CRC e rescisão do
Contrato, na obsenvância dos Incisos IT e VI do Ari. 78 da Lei 8.666/93. Igualmente, é
vedado à CREDENCIADA cobrar diretamente ao usuário que foi encaminhado para
10
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realização do(s) exame(s) qualquer importância por serviços prestados relativos ao objeto'
*

4

*

•

'í

*i

deste Contrato.
*

12.14. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser

efetuada pela CREDENCIADA,que porventura não tenha sido acordada no contrato.
12.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CREDENCIADA não
tenha concorrido de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de

encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista
para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano,
aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = IxNxVP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:
I = 16/100)
365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do
efetivo pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO REAJUSTE

13.1. Os valores decorrentes deste contrato são irreajiistáveis dado sua vigência limitada a um
ano, nos termos da Lei n° 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da União, para o exercício corrente, na classificação abaixo:
Programa de Governo: 2108
Ação Orçamentária(AO): 2004
Plano Orçamentário (PO): 0007
Ação Interna: B422010

Natureza de Despesa: 339039.50

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO
15.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação
da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a

assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um representante da

-o
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Administração, especialmente designado, na forma doS Á'rts. 67 e 73 da Lei n" 8.66^'J^
e do art. 6° do Decreto n° 2.271, de 1997.
' ^
15.2. Além das disposições previstas nesta cláusula, a'flscalização contratual dos serviços

deverá seguir o disposto no Anexo IV da Instrução Normativa n° 05/2017, da Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,

no que couber, sem prejuízo de outras medidas que o órgão julgar necessárias de acordo com
a especificidade do objeto e do local.

15.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com critérios
previstos no Projeto Básico e especificações do objeto contratual.
15.4. O fiscal, devidamente designado pelo Exmo. Sr. Diretor do CTMSP, terá plenos poderes

para efetuar auditoria técnica e de qualidade, através da Seção de Auditoria de Contas de
Saúde da CONTRATANTE,nas instalações e equipamentos da credenciada.

15.5. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos

empregados eventualmente envolvidos adotando as providências necessárias ao fiel
cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o
caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2°do artigo 67 da Lei n° 8.666 de 1993.

15.6. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela
CREDENCIADA,sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a

aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação
vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da
Lei. n'' 9.666 de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES
16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666
de 1993.

16.2. A CREDENCIADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

17.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CREDENCIADA, após
regular processo administrativo, à penalidade de:
17.1.1. Multa por não atendimento ao usuário, ou não exçcução, parcial ou total de consultas /
procedimentos, correspondente ao valor total do serviço não realizado.
12
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17.2. A aplicação da multa não Impede que a Administração rescinda unilateralm'^e Hubnca~"'
Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.

^ "•

17.3. A inexecução total ou parcial do contrato, ou o desciimprimento de qualquer dos deveres
elencados no Processo de credenciamento e no contrato, sujeitará a CREDENCIADA,

garantida a prévia defesa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades
de:

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;

b) Multa compensatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para inexecução
total e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para inexecução parcial do contrato;

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Centro Tecnológico da
Marinha em São Paulo - CTMSP pelo prazo de até 2(dois) anos; e

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,

que será concedida sempre que a CREDÉNCTADA ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e após decorrido^ o prazo da penalidade de suspensão
do subitem anterior.

17.4. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, eqüivale à inexecução total do
contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.

17.5. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.
17.6. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de
contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou

profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

a) Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de tributos;

b)Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.

17.7. A CREDENCIADA que emitir duplicatas em função do presente contrato ficará sujeita

às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Centro Tecnológico
da Marinha em São Paulo - CTMSP e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar

13
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com o Comando da Marinha, nos termos dos incisos Hlf e IV do artigo 87 c/c o

"■

artigo 88, ambos da Lei n° 8.666/93.

17.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento
previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n° 9.784 de 1999.
17.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à

Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
17.10. As multas devidas e/ou prejuízos causados à contratante serão deduzidos dos valores a

serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
17.11. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de

10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo Centro
Tecnológico da Marinha em São Paulo CTMSP.
17.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
17.13. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, no caso das multas, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

18.1. Consoante o artigo 45 da Lei. n° 9.784 de 1999, a Administração Pública poderá
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como

forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

19.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do artigo 78 da Lei n°
8.666 de 1993:

I. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e
prazos;

III. A lentidão do seu cumprimento levando a Administração a comprovar a

impossibilidade da conclusão do serviço, nos prazos estipulados;
IV. Atraso injustificado no início do serviço;

V. A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
VI. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CREDENCIADA
com outrem a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
Incorporação, não admitidas no Contrato;
14
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VII.O desatendimento às determinações regulares da autoridade designada

n i

,

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

O "^

VIII. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § I ®do

artigo 67 da Lei n® 8.666 de !993;

IX. A decretação de falência, ou a instauração de.ínsolvência civil;

X. A dissolução da sociedade, ou falecimento dá CREDENCIADA;
XI. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CREDENCIADA,que prejudique a execução do Contrato;
XII.Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está
subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se
refere o Contrato;

XIÍI. A supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do

valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1° do artigo 65 da Lei n°
8.666 de 1993;

XIV. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave

perturbação da ordem interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensões que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações,
mobilizações e outras previstas, assegurada à CREDENCIADA, nesses casos, o
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que
seja normalizada a situação;

XV. O atraso superior a 90(noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração,
decorrentes de serviços, fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, assegurada à CREDENCIADA o direito de optar pela
suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a
situação;

XVL A não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução do serviço,
nos prazos contratuais;
XVII. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regulamente comprovada,
impeditiva da execução do Contrato;
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XVIII. o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n" 8.666 de 1.9TOq ^^
sem prejuízo das sanções penais cabíveis. , '
19.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o

contraditório e a ampla defesa.
19.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:

I. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos
incisos I a XII. XVII e XVIII desta cláusula;

II. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo desde que haja
conveniência para a Administração;
III. Judicial, nos termos da legislação.

19.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.

19.5. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII desta cláusula, sem que haja
culpa da CREDENCIADA,será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que
houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.
19.6. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução dos

valores das multas e indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos créditos
decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das
sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS CASOS OMISSOS
20.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão

decididos pela CONTRATANTE,segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 -

Código de Defesa do Consumidor, no Decreto n° 3.722, de 2001, na Lei Complementar n®
123, de 2006, na Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 05/2017, e na Lei n" 8.666, de 1993,
bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte
integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO
21.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na

Imprensa Oficiai, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no
prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
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22.1. Entende-se que a dará direito ao usuário à consulta,e,' caso necessário, o retorno para
melhor acompanhamento do resultado do atendimento^ no prazo de 30 (trinta) dias, sem
emissão de nova guia.

22.2. Nas consultas e procedimentos de Fisioterapia, cada sessão diária deve ser assinada e
datada pelo paciente/responsável no verso da GAU, do contrário será pago somente o valor

correspondente a uma consulta. Por dia, serão autorizadas: durante a internação, em UTl até
duas seções de fisioterapia respiratória e uma motora; em enfermaria ou apartamento, ou
ainda, em regime ambulatorial, uma seção de fisioterapia motora ou respiratória. As exceções
deverão ser apreciadas pela auditoria do CTMSP.
22.3. A continuação dos tratamentos em fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia está

condicionada a apresentação de relatório circunstanciado do tratamento e justificativa de
continuidade, limitadas a autorização de dez sessões por solicitação de continuação realizada.
22.4. A avaliação do Nutrólogo será aceita a cada três dias.

22.5. O pagamento da taxa de manipulação/fracipnamento está condicionado a dietas em
sistema aberto.

22.6. Os equipos de bomba infusora deverão ser pagQs seguindo os critérios:
a)solução contínua a cada 96 horas;
b) infusão intermitente a cada 24 horas;

c) Soluções lipídicas a cada 12 horas;
d) Dietas enterais a cada 24 horas;
e) Dietas parenterais a cada troca da bolsa (dieta); e
f) Antibióticos, Antifungicos eAminas, conforme orientação do fabricante.
22.7. Contas de atos médicos que necessitem de' intervenção cirúrgica, ainda que
ambulatorial, deverão conter o valor discriminado de todo o material utilizado e taxas
cobradas.

22.8 O presente contrato poderá ser denunciado pela CREDENCIADA, a qualquer tempo, à
Comissão Especial de Credenciamento observando-se-para isto de 30 (trinta) dias a contar do
recebimento da denúncia, no CTMSP, para o efetivo término dos serviços.
22.9

Os

usuários

do

FUSMA

poderão, devidamente

fundamentados,

denunciar

irregularidades em relação ao atendimento prestado pela CREDENCIADA à Comissão
Especial de Credenciamento.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA-DO FORO

Ç, Rubnca ^

23.1. Fica eleito o foro da Subseção Judiciária de São Paulo - Justiça Federal, com exclus^O ■ ^
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do
presente Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS CÓPIAS
24.1. Do presente acordo são extraídas as seguintes cópias:
a) Uma para a CONTRATANTE; e
b) Uma para a CREDENCIADA.

E, assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as
partes a seguir firmam o presente Contrato em 2(duas) vias, de igual teor e forma, para um só
efeito na presença de 4(quatro) testemunhas abaixo assinadas.

São Paulo, SP, em A^.de 'VnQoJ[3

MUNHOZ

FERNANDO ANTONIO DE AVELAR

da CREDENCIADA

BRITTO LIMA

Capitão de Mar e Guerra(IM)
Diretor

Representânte^da CONTRATANTE

RANDAO

MARI

Guerra
CTMSP

^Testemunha da CONT^TANTE

ãrnaltio
Jesus
capitãoOliveira
6c ftiiynladePI
C\ioíc6oDcpatlamenlodeSaiide
Carimbo

Testemunha da CONTRATANTE

LUIZ Henrique Silva
Capitáo-Tenente(S)
CREFITO:88760-F
Carimbo
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