
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

TERMO DE RETIRRATIFICAÇÃO AO CONTRATO DE GESTÃO N9 01/18

PROCESSO ORIGEM N9 001.0500.000.018/2017
PROCESSO N9:001.0500.000.177/2017

Termo de Retirratificação ao Contrato celebrado em 01/07/2017, entre
0 ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE e a IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA,
qualificada como Organização Social de Saúde para regulamentar o
desenvolvimento das ações e serviços na UNIDADE DE REABILITAÇÃO
LUCY MONTORO EM FERNANDÓPOLIS.

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, n2 188, neste ato representada pelo seu
Secretário de Estado da Saúde, Dr. David Everson Uip, brasileiro,casado,médico, portador do RG n2 4.509.000-2, CPF n2

791.037.668-53, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a OSS - IRMANDADE DA SANTA CASA DE
ANDRADINA, com CNPJ/MF n2 43.535.210/0001-97, inscrita no CREMESP sob n2 902968, com endereço à Av.
Guanabara, n2 730 - Centro - Andradina/SP e com estatuto arquivado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos
sob n* 12 Livro A fls.15 em 13 de setembro de 1994, do Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Andradina, neste ato

representada por seu Diretor Presidente, Sr. Fábio Antônio Óbici,portador do R.G n° 12.667.023-7 CPF n* 092,739.258-
55, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que dispõe a Lei Complementar n2 846, de 04 de junho de
1998, e considerando a declaração de dispensa de licitação inserida nos autos do Processo n2 001.0500.000.018/2017,
fundamentada no § Ia, do artigo 6a, da Lei Complementar n2 846/98, combinado com o artigo 26, da Lei Federal n2

8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e ainda em conformidade com os princípios norteadores do
Sistema Único de Saúde - SUS, estabelecidos na Leis Federais n2 8.080/90 e n2 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 Retirratificação, conforme disposto na Cláusula
NONA- Da Alteração Contratual referente ao gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde a serem

desenvolvidos na UNIDADE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO EM FERNANDÓPOLIS, mediante as seguintes
cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
O presente TERMO DE RETIRRATIFICAÇÃO tem por objeto alterações de Cláusulas do Contrato de Gestão
celebrado em 01/07/2017, em observância a Resolução SS n° 36 de 08 de Junho de 2017, que estabelece novo
modelo de Contrato de Gestão, bem como a operacionalização da gestão e execução, pela CONTRATADA, das
atividades e serviços de saúde, na UNIDADE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO EM FERNANDÓPOLIS, no
exercício de 2018, em conformidade com os Anexos Técnicos que integram este instrumento:

a. Anexo Técnico I-Descrição de Serviços
b. Anexo Técnico II- Sistema de Pagamento
c. Anexo Técnico III- Indicadores de Qualidade

CLÁUSULA SEGUNDA
DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
O PRESENTE TERMO DE RETIRRATIFICAÇÃO altera a CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES E
RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA, com a modificação da redação do item 29,que passa a ser o item 31
e a inclusão de 4 itens com a consequente renumeração dos demais; a CLÁUSULA TERCEIRA - DAS
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE, com a inclusão do item 7; CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS
FINANCEIROS, PARÁGRAFO PRIMERO; CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, "caput", de j
acordo com a Resolução SS 36/2017, além dos ANEXOS TÉCNICOS I, II E III, conforme redação a seguir:

alf



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

vV

CLÁUSULA SEGUNDA
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES PA CONTRATADA
7- Na eventual necessidade de locação de imóvel pela Organização Social de Saúde, com

recursos do Contrato de Gestão, dependerá de prévia pesquisa de mercado, contendo ao
menos 3 (três) imóveis de interesse, a ser submetida à Secretaria de Estado da área
correspondente, que se pronunciará após consulta ao Conselho do Património Imobiliário
para verificar a existência de próprio estadual disponível para uso,consoante Artigo 2-, I, "c"
do Decreto 62.528/2017.
7.1. A locação do imóvel se destinará à execução das atividades finalísticas do Contrato de

Gestão, consoante Artigo 2, 1,§1* do Decreto 62.528/2017.
10- Toda contratação de prestação de serviços pela Organização Social de Saúde deve ser

precedida de declaração, por escrito e sob as penas da lei, de que não dispõe de
empregados ou diretores remunerados com recursos do Contrato de Gestão suficientes
para a mesma finalidade, consoante Artigo 2*,I,"d" do Decreto 62.528/2017.

31- Fixar o subsídio mensal do Governador do Estado como limite máximo à remuneração bruta
e individual, paga com recursos do Contrato de Gestão, dos empregados e diretores das
Organizações Sociais de Saúde, observados, para os últimos, o vínculo exclusivamente
estatutário e, para todos, os padrões praticados por entidades congéneres, consoante Artigo
22, l,"a" do Decreto 62.528/2017.
31.1. O descumprimento ensejará rescisão do Contrato de Gestão, salvo na hipótese de

inobservância decorrente de reajuste salarial obrigatória, que venha a, na vigência do
contrato, elevar a remuneração além deste limite, consoante Artigo 2e, |, "b" do
Decreto 62.528/2017.

31.2. O disposto no item 31 e subitem 31.1 se aplica aos empregados e diretores das
Organizações Sociais de Saúde, independentemente da quantidade de contratos de
gestão que estas mantêm com o Estado, considerando-se, para fins de incidência do
limite fixado, a somatória das verbas remuneratórias de cada um, consoante Artigo 2$,
§22 do Decreto 62.528/2017.

32- Além do limite estabelecido no item 31, a remuneração e vantagens de qualquer natureza a
serem percebidos pelos dirigentes e empregados das Organizações Sociais de Saúde não
poderão exceder os níveis de remuneração praticados na rede privada de saúde,
observando-se a média de valores de, peio menos 10 (dez) instituições de mesmo porte e
semelhante complexidade dos hospitais sob gestão das Organizações Sociais de Saúde,
remuneração esta baseada em indicadores específicos divulgados por entidades
especializadas em pesquisa salarial existentes no mercado.

33- A Organização Social de Saúde disponibilizará, em seu sítio na rede mundial de
computadores, a remuneração bruta e individual, paga com recursos do Contrato de Gestão,
de todos os seus empregados e diretores, consoante Artigo 2e, |, "e" do Decreto
62.528/2017.

CLÁUSULA TERCEIRA
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7 - Verificar que a Organização Social de Saúde não conta, na Diretória, com pessoa que seja titular de

cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública, mandato no poder legislativo ou
cargo de dirigente estatutário de partido político,ainda que licenciados, consoante Artigo 2S, ||, do
Decreto 62.528/2017.



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

\s
»

CLÁUSULA SÉTIMA
DOS RECURSOS FINANCEIROS
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Pela prestação dos serviços especificados no ANEXO TÉCNICO I - Descrição de Serviços, do Termo de
Retirratificação n^ 01/18, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, no prazo e condições constantes neste
instrumento, bem como no Anexo Técnico II - Sistema de Pagamento, e no Anexo III - Dos Indicadores de
Qualidade, a importância estimada de R$ 2.736.000,00 (dois milhões, setecentos e trinta e seis mil reais),
cujo repasse dar-se-á na modalidade CONTRATO DE GESTÃO, conforme as Instruções n* 02/2016 do TCESP,
correspondente ao exercício financeiro de 2018 e que onerará a rubrica 10 302 0930 6214 0000, no item 33 90
39-75.

CUSTEIO:
UGE:090 192
Função Programática:10 302 0930 6214 0000
Natureza da Despesa:33 90 39 * 75
Fonte de Recursos Fundo Estadual de Saúde- Lei 141/12

CLÁUSULA OITAVA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Fica acrescentado ao presente Contrato o somatório dos valores a serem repassados em 2018, estimado em
R$ 2.736.000,00 (dois milhões, setecentos e trinta e seis mil reais), sendo que a transferência à
CONTRATADA será efetivada mediante a liberação de 12 (doze) parcelas mensais, cujo valor total
corresponde ao estimado para o custeio das despesas da unidade para execução das ações e serviços de
saúde realizados pela unidade de saúde. Os repasses mensais poderão ser objeto de desconto caso não
atinjam as metas estabelecidas para os Indicadores de Qualidade (indicadores de qualidade) e para os
Indicadores de Produção (modalidade de contratação das atividades assistenciais) estabelecidas para as
modalidades de contratação.
As parcelas mensais ficam estimadas conforme tabela abaixo e serão pagas até o 5^ (quinto) dia útil de cada
mês.

Mês CUSTEIO 2018(R$)
Janeiro 228.000,00

Fevereiro 228.000,00
Março 228.000,00
Abril 228.000,00

Maio 228.000,00
Junho 228.000,00
Julho 228.000,00

Agosto 228.000,00

Setembro 228.000,00

Outubro 228.000,00
Novembro 228.000,00

Dezembro 228.000,00
Total 2.736.000,00
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CLÁUSULA TERCEIRA
DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente Termo de Retirratificação vigorará a partir de sua assinatura até o
encerramento do Contrato de Gestão.

CLÁUSULA QUARTA
DA RATIFICAÇÃO
Ficam mantidas todas as demais disposições e cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO e, seus respectivos Termos
de Retirratificação,não alterados por este instrumento.

CLÁUSULA QUINTA
DA PUBLICAÇÃO
O presente Termo de Retirratificação será publicado no Diário Oficial do Estado, no prazo máximo de 20
(vinte) dias, contados da data de sua assinatura.

CLÁUSULA SEXTA
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 Termo de Retirratificação em 02 (duas) vias de igual
teor e forma,na presença das testemunhas abaixo.

Sao Paulo, de dezembro de 2017.

DR.pÁBld ÂNTONIíWaiCI
DÉRETOff PRESIDENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
ANDRADINA

DR. DAVID EVERSON UIP
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE

Se óe acordo

David Evcrsofi 0\p

'torntarU» 0« l stado <i» Sa údfl

Testemunhas:

D
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