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: O MUNICÍPIO OE SOROCÂBA,i
E O GRUPO DE PE§QIrISA El

I

i

I
i.

(Processo Àdm. n" ?020 /f0.649)l
i
I
i
,
i

O Município de Sorocaba, por tneio da Secretaria da Saúde -
SES, com fundamcnto na lei federal n" 8.666 dc 21 de junho de,
1993 e nomlas correlatas, e o Grupo de Pesquisa e AssisÍência
ao Câncer Infantil - GPACI. instituição privada sem fins:
lucmtivos. celebram tcnno de convênio com o objctivo dci
executar a "Prcstnçdo de Seniços Ássistenciais de Saúde no,
Ãnúito Ambulatorial e Hctspitalar oas Usuários do Sistema
{Jnico rte Satide * §U§ Com Foto na Átençtio Pediátríca, de 0:,

aÍé 17 anoo*, ll meses e 29 dius de vida, regulatlu palu',
x:gulação tlo nunicípio de Sorocabo, e Oncottigica Pediátrico,i
de 0 até 18 anos, 1l meses e 29 dias, rcgulada pela Rede Hebe:
Canargo, a Pacientes Erc Ratidern Dentro da Região de Saúde'
à Qual o fuímicípio de Sorocaha InÍegra." :

si lfl,
1lii , :

§O MLINICIPIO DE SOROCÂBÁ, neste ato denonrinado CONV§NENTE, pessoa jurídica der

ffdireito público, inscrita rro CadasÍro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ sob o n"j
$+O.OJ4.A+4,o01lir-T4,localizada na Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes no 3.041, no,
'$ Bairro Alto da Boa Vista, Sorocaba/SP CEP: I 8013-280, neste ato e Íepresontada pela Prefeita i

lliJaqueline Lilian Barcelos Coutinho. :
r*:J,
iiir I

:)]
!I

iíO GRUPO DE PESQUISA E A§§I§TENCIA AO CANCER INFANTIL * GPÁ.CI, ncstc ato i

$ denominada CONVENIÂDA, organização privada sem fins lucrativos, inscdta no Cadastro:
'jNacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o n" 50.819.523/00Aç32, fixada à Rua Antônio,
;jMiguel Pcrcira n"45, Sorocaba/§P, CEP: 18030-250, represcntada por scu presidente S(a). j

liCarlos Camargo Costa, trrasilei«:, portadoria) da cédula de identidade RG n" 3.553.929-X cl
ili CPf n' 125. I 5 1.838-91.,i

i

l{Co* fun<lamento no alt. 199 cla Constituição da Rcpública, no att. 116 da Lci Federal 5.666i93,i
".4 

\-uIIt lullualllçIltu IIU aI!, taY sa LOn§tIl.uIçaO (la l(CpuDtlÇa, n0 afl. I IO Oa LCf f eoefil õ,OOO/yJ" i

j Pactuam o_ presente Termo cle Convênio para a execuçâo de serviço de relevante interesse:
ijpúblico. sob os tennos expostos a seguir:
.ii
.j .
;C'LAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. i l;m r:izào do presenl.e Tetruo de Conr'ênio. a Instittrição cont,erriadl execrrtar'á a "Pt:gggg[E
de $gytiiegs .dls.çis:reacirt§ de Sqrirle 4!t .4urbttA. ÁAhdslotw! g ,llgspitartnr eos Ll_sutiri.rts ds
,\istewe U!úco ds Suúdt - § [,tS'. {lom ltsg n!! Átençrto l:düXkq $ Pü!:isrrtes íle u q}rÍr§,

ll. qtes-es-929- dius de.yidg. gA*nca-Wicqg[&tgues le í) uté IÍl anos, Il meses e:29 di$s tls
vielq, gue Resi.dem DenÍro du Regiio. 4e §;ilúde à Oqal g Muaicípio cle Sorucaba Inte&r*.",72 Wlg uw!,!y su. ry,ÉW- uG t 4449 g- vatg- lt tTtrrtaactuav uc ,rur-acuou I!!-e:EtA. -.'-
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no Plano Operativo Assistencial aprovados, vinculando-se integralmente aos termos dosj

lnesmos, integrando o Sistema Unico de Saúde no âmbito rnunicipal. 
j

I - O serviço será disporribilizado tle forma suficiente para atendimelúo dtr integrali«tade do;
objeto. 

.

i

II - O Plano dc Trabalho c o Piano Operativo Assistencial refcridos no caput são partes i

integrantes do presente Termo dc Convôrrio c deverão ser igualmente cumpridos pela i

conveniada, assirn como também deverão ser cumpridas todas as disposições contantes etn r

anexos e nas noffuas que regulamentam o objeto 
I
i

m - Não serão encaminhados ao GPACI os atenclitnentos de trautnato orlopedia e,
otorrinolaringologia. 

:

i

IV - Serão admitidos para atendimento, pacientes para proccdimentos urológicos para
nefrolitíase (litotripsia)? exceto: menores de 28 dias que já se encontrem assistidos em algum l

sewiço médico, seja ele público ou particular! menores de l8 anos que ss enconhem nas,
seguintes condições: Gestantes; Politraumatizados s traurnas em geral; Pacientes Onopédicos: r

pacientes psiquiátricos quem encontram em suÍtos, pacicntes cm situação de drogadição ou 
I

alcoolemia e pacientes neurocirúrgicos. 
,

j

1.2 A conveniada poderá executar ações complernentares com o objetivo de redução de filas de;
esper? para procedimcntos do SUS (rmrtir'ões). rncdiantc disponibilidade orçamentária e;
autorização prévia da Secretaria da §aúde

i

;

Parágrafo único * Neste ato, fica autorizada a realização de mutirão para procedimentos i

cinirgicos eletivos nos termos da Portaria 3.932/2019 do Ministerio da Saúde, conforme segue: 
i

I - 10 (dez) Hernioplastia Epigástrica, no valor de R§ 1.11g,74 cada; l

;

II - 20 (vinte) Hernioplastia Inguinal Bilateral, no valor de R$ 1.704,08 cada; .

III - 30 (trinta) Hernioplastia InguinallCrural (Unilateral), no valor de R$ 2.673,06 ctda.

CLÁUSULA sEGUNDA_ DA VTGÊNCTA

21 A prcscrrte ternro vigorará por i2 (dozc) me.ses contados cla r1ata dc assinatura destc
instturento, podendo ser prorrogado pelo rnesmo períodr: ou frações deste, nrediarrte.
autorizaçào do Sesretário da Saúde, limitada a lapso de tempo contpatível coln o prazo de.
execução do objeto do'convênio e desde que a totalidade de sua vigência não ultrapasse 05,
(cinco) anos.

CLAUSULA TERCEIRA_ DOS REPASSES

I
,i 3. t A Secretaria «la Saúde repassará à institttição convcniada, ncste irutrumento, para a exccução;
$ das açôes previstas na cláusula PRIMEIRA, o valor total estinrado de R§ 26.182.Y6,43 (Vin(e: " .,
a,ã o o-io 

-iúãoo 
oor*;r c nllan*r a rlalc eaoi< a attaraaío a 1*â< noafurraa\ a dÀr rÁhad.-,f)-t-l

ffi das açoe§ prevrsta§ na clâu$rlâ rKlMElK,a, o valor total estmlaoo de lí'§ zõ.ru2.54ór45 (vin(e: - ,
fl e seis milhões, cento e oitenta e dois reais e quarenta e três ceütâvos), a ser repassadoY
[§ conformc scgue: l3iil /-\

/ \ .,,
2n3 t'ft,

I,I

a vigôncia da parceria, cm contbrmidade com as açõcs prcvistas no Plano dc Trabalho e
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:l

Órgío Econômica Função Subl'unçâo Prugrama Àção lionte
Cód

Âplicação

18.00-0{} 3.3.90.-r9.50 t()ül ()l

18.00.0t) 3.3.90.39,5U I tlt) I 02

18.00.00 3.3.90.39.50 t00l 05

t{1.00.00 3,3.90.39.50 r0 3ü2 t00l 1'r11 t)5 102()001

3.4 Os repasses serão efetuados pelo município à conveniada, erl confornridade com o plano
;-..1^.,1f.^...-r.,.-,- -.-.--,-t:-,.-.-..-i.,.,----.-'^l ---------l-- -L! t?.t la ..'t t I 

^

H t - R$ 25.211.183,28 §inte e cinco milhôes, duzentos e onze mil, cento e oitentâ e três reâis i

ije vinte e oito centayos)! refereote aos serviços descritos no item Ll, em t2 (doze) parcelasj

i] rnensais de R$ 2.100.93 1,94 (Dois rnilhões, cem rnil, novecentos E trinta e unr reais e noventa Ê i

ij quatro centavos) mcnsais, compostas por:
-t

,i ;

;{a) Pré-fixado no valor de RS 1.891.046,00 (Um milhão, oitocentos e noventa e um mil el

§euur"rrtu e seis centavos); 
,

,Jtr; eO.-Eixar{o no valorde R$ 209.385,94 (Duzentos c nove mil, oitocentos e oiteuta ç cincoi

il reais e noventa e quatro centavos) vinculada à ptodução realizada e aprovada pelo Ministério da,
i.§ su,ia". il'1 :

lr1:iII - Uma parcela de R$ 74.532,ü8 (setenta e quatro mil e quinhentos e trinta e dois reais);

ijreferente à produção ambulatorial e hospitalar de média cornplexidade de 20t8, concedida pelai
,{ Porturio 3339/2019 do Ministér-io da Saúde. Seu pagamento ocorrerá no inicio da vigência i

i{contratual, vinculando sua utilização a metas e Plano ds Trabalho próprios, porém correlatosi

:ll
,j
r; fII - RS 54.968,80 (cinquenta e quâtro mil, novecentos e sessenta e oito reais e oitenta;
§ centavos) referente à r'ealização de mutirão descrito no Parágrafo único cla cláusula 1.2, cujo 

,

fi pagumento ocorrerá após a aferição da produção realizada e respectiva aprovação pelo;
il Ministerio da Saúde. iil 

,iJ l

[êtV - Uma parcela única de RS 841.862135 (oitocentos e quareuta e um mil, oitocentos ei

"l§sessenta e dois reâis e trinta e cinco crntavo§), mediante apresentação de plano de trabalho el

§aprovação da Secretaria da Saúde, referente à Lei n"13.995, de 5 de maio de 2ü2A, a qual dispõe 
I

$ sobre a prestação de auxílio financeiro pela União aos hospitais filantrópicos, sem fins'
fi lucrativos, com o objetivo de atuar de forma coordenada no combate à pandemia da COVID-I9. i

'j,l :I:
'n

,§:.2 No caso de o depósito do recurso ocorrcr em outra conta-corrente já cadastmda na Secretaria
itr'da Fazenda do Município, que não a inforrnada para atender ao objeto deste Termo, Íica a
,.J conveniada desde já, ciente da obrigatoriedade de realizar a transferência para a conta-correnre
$ específica em Banco Público oficial, sendo vedada a movimentação de quaisquer oukos;
*lrecursos na ref-crida conta- :

;ljj:.: Os valores que setão repassados por meio cleste instrumento são oriundo(s) da(s) seguinte(s) ]

rtÍbnte(s) de recurso(s): 
,

,.1

,i,ll I I I I I I InpriTã. l,

i
!

aprovados, até o l5' dia útil de cada mês, condicionado i/-r

3tL3 lí

, 
traba.lho !. 

pluiitl 
lpgrâtr.vo assistcncial

(,". ttl Prefeitura de
. ..ô.-. soRocABA
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ao respcctivo repas.sc felos fundos nacional e estadual de saúdc, quando houveq ,"rp*itodo* ur:
reduções propostas nos relatórios trimestrais da Comissão de Acornpanhamento pelo não l

cumprimento de urstas quantitativas e qualitativas, na Íbma prevista no Plano Operativo I

Assi,stencial (POA - ANEXO I) deste CONVÊNIO. O prirneiro repasse ocouerá ein até 05 
'
1

I

i

12i
l
I
:
i
l
J

I - Ultrapassado este período. os preÇos poderão ser reajustados de acordo corn A variação do,
índice "Prestação de Serviços em (ieral", que pode ser obtido no site da Secretaria da Fazenda 

'

do Estado de São Paulo, scmpre no pcríodo de prorrogação conüatual, obedecendo à scguintc
liin'nnla:

ai P: Preço reajustado
b) Po: Preço proposto
c) I: Indice do mês de reajuste
d) Io : Indice do tnês de apresentação da proposta.

4t13 t /t.a I
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(cinco) dias da assinahtra do Íermo de convênio.

3.5 Os valores estipulados nesta çláusula serão fixos e irreajustáveis por um periodo de
(doze) rreses! a contar da data de aprcsentação da proposta.

&

I U - O reajustc apurarlo pcla formula acima, scú aplicado para os serviços realizados a partir dai
ij vigêncía do termo aditivo que o conceder. i
:-,
:,i

§ m - Antes de cada período de reajuste, a instituição conveniada devcrá apresentar seus cálculos j

llprru urálisc. 
,

4
ri:

$ cleusur-A eUARTA - DAs oBRrcaÇÕgs pas rARTES I
r{tri
§4.1 

O Município deverá: 
i
!

ilI - Realizar o repâsse mensal estipulado neste edital em fàvor da conveniada, em conformidade j

;.{ 
com a proposta aprovada e mcdiante a devida exccução do objetc; 

;,j.
§ II - Assinado o convênio, dar ciêncía à Cârnara Munícipal acerca do termo celebrado; iill
ü III - Monitorar e avaliar o cumprimento do objeto do conv&rio bem como os atendinrcntos 1

i.lrealizados pela conveniada, por meio de visitas in loco, solicitação de documentos, análise dos:
.d relatórios de atendidos e atividades e demais diligências a critério da Adrninistração Pública; i,J -- - -- o-----

,;i i

i,H IV - Analisar c aprovar a prestação dç contas da conveniada, de acordo com a Lei Federal i

ii8.6ó6l1993 e suas alteraçôes Ê com as lustruções TCESP rf 02/2016. aceitando-zts ou
ij rejeitando-as;
,1
',i

liv - Rcalizar; sempre que possível, a pcsquisa tle satisfaçáo com os usuiirios do serviço emi
ij acor«lo conr o plano de trabaÍho e utilizar os resultados como subsíd.io na avaliação do contrato i

i.jcelebrado e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das i
§ nretas e atividades definidas. :il r

P- Pox I
Io
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1 clabtirurclo rclatório circutrstatrciado.
i

i

j§t" - Por Íbrça de eventual necessidade ou hipótese de acréscinlo ou redução tta oÍ'erta do

' , scrviço, poclcrá ocollcr altcração do valor dc rccutsos a critério do Município, por mcio ila
,iSecrctaria da Saútle, quando pcrtincnte, através dc l-crmo Àditivo a cstc ajustc firmado etttrc as
jpartes. respeitados os limites legais.

,i§2' - O Municípío deverá rnanter errr seu sítio oficial na intc'tnet a relaçào das parcerias
, jcelebradas c dos rcspectivos planos dc trabalho, até ccnto c oitcnta dias após o rcspcctivo
t'

, ]cncerrarncnto e os mcios clc rcprescrrtação sobrc a aplicaçiio irrcgular dos rccursos cnvolvidos ,

i na parceria.

i§:" - A vcrificação relativa ao cumpdmento clas diretrizcs c mctas clcfiniclas para a cotrveniada
jrestringir-se-á aos resultaclos obticlos em sua execuçii«r, através dos in<licaclorcs tlc desempertlto

.iestabelecidos, enr contionto com as rnetas pactuadas e atingidas e coltl a econotnicidade no:
r j,Jesenvolvimento das respectivas atividades.

li§a' - Senr prejuizo do aconrpanhamento e da fiscalizaçâo exercidos pelo N{uni«;ípio sobre a

iexecução clo objeto deste edital, Íica reconhesida a prcnogativa de conüole e auditoria nos tennos ,

jda iegislação vigente, pelos órgãos gestores do SUS.

t

i+-Z lconveniada deverá: 
.

'I

i iÍ * Exccutar a.s açõcs cm consonância com os objctivos c iudicativos mctodológicos cspccíficos
: 

1 rros tcrnros tla legislação vigerrtc;

;

jII - Elaborar, organizar e manter prontuários individuais atualizados dos usuários atendidos pelo
iscrviço, conr rcgistros sistcmáticos dos dados, inÍbnnaçõcs pcrtinentcs ao seliço, e o tmbalho
: ilcscnvolvitlo:

j lU - Prestar enr até cinco dias úteis ao Município todas as inf'nrmações e esclarecimentos'
jsolicitaclos durantc a exccução do ajuste;

,IV - participar das reuniões de acornpanharnento, gestão operacional e capacitações;

,!a) A não participação injustiÍicacla dc rcuniõcs dc aconrpanhametrto, cnscjará a aplicação da,
j llena de a«lvertência.

i\'- Conruniczrr imediatamente a SE§, por rneio oficial. todo tato relevante, bem como eventuais
;alterações cstatut/ü'ias e de con.stittrição cla dirctoria;

;Vf - Solicitar autorização por meio oÍicial, colrr antecedência mínirna de 20 (vinte) dias, para

l"r'"ntuai. pretensões de alterações nas ações ou fbmra de execução do objeto pactuado; ',

i

i
:VII - Aplicar integralmente os valores recebidos nesta parceria, assinl como os eventuais:
:renditnentos, I1a consecução do objeto contratual etrl consonância com o descrito no Plano de
iTrabalho aprovado e com a planilha orçamcntária;
. ./--\
iVIII - Otrservar os princípios cla irnpcssoalitlade, isonomia econornicidade, probiclade, U)
!

, eÍiciência, publicidade, transparência na aplicação dos recursos e da busça permanente rJe'
, qualidadc naquilo quc tango as cotrtratações dc bcns c scn,iços, fcitas corrr o u.n clc rcçurso.s

I transferidos pcla administração pública;,"-- .-,*

!,' ,, 
t, 

1

'-ô:'

a?
5/13
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:

ÍX -. Manter conta-correrte no estabelecimento banciírio oÍicial indicado pelo Município, a seri
utilizada exclusivamente para o recebimento de verbas oriundas da presente parceria,;
informando a SES o rnirnelo, procedendo toda movimentação financeira dos recursos nai
mesma, sendo vedadas transfer'ências bancárias piua contas divcrsas da cadastrada; I

i

X - Aplicar os saldos e provisões referentes aos recursos repassados a título do ajuste, r

sugerindo-se as operações de mercado abcrto e lastreados em títulos da dívida pública; 
,

l

XI - EÍ'etuar os pagamentos das despesas, com os reflrrsos transferidos, ern até 45 (quarenta e i

cinco)diasapós0pagamBntodaúltinraparceladesteinstrumento;
i

XII - Prestar contas obedecendo aos prazos e condiçôes assinalatlos pela Administraçâo Púbticai
e pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ern vigência à época da prestação, sob pdna:
de suspensão dos repasses; 

'

XIII - Devolver para a fazenda pública os eventuais saldos Íinancei«-rs remanescentes, irrclusive:
os obtidos de aplicações Íinanceiras realizadas, no prazo irnpronogável de 30 (h'inta) dias, em
caso de conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, devetrdo comprovar tal
devolução nos moltlc.s da prcstação de corrtas, soh pena dc imetiiata instauração dc tomada der
contâs especial do responsável, providenciada pela autoridade cornpetente da adrninistração,
pública;

Xru - Não repassar nem redi.qtribuir a outras organizaçôes, ainda que sem fins lucrativos, §s
resulsos oriundos da presente parceria;

X\'- Manter em seus arquivos os documentos originais quc colnpuseraln a prestação de contas.
durante o prazo de 10 (dez) anos, contados do dia útil subsequente ao da prestaçào drx mssruas;

XYII - Pemritir o livre âcesso dos agentes da Administração Pública, do controle interno e do
Tribunal de Contas aos plocessos. aos documcntos c às informações relacionadas ao Termo de
Convênio, bem como aos locais de execução clo respectivo objeto;

XVIII - Abster-se. durante toda a vigência da parceria, de ter como dirigentes meinbros do,
Poder Pirblico ou do Ministério Público. ou dirigente órgão ou cntidade da administração
pública municipal «lireta ou indireta, estendcndo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou
cotupanheiros, betn colno parentes ern linha reta, colateral ou por afinidade" até o segundo grâu. :

XIX - I)urante a vigência da palceria, dar atcndimcnto continuado
proibida a intemlpção do funcionamento do serviço a qualquer tempo.

a) Constatada interrupção injustificada do
proporcional aos dias dc intemrpção, sem
administrativas e legais.

serviço, será aplicado
prejuizo da aplicaçâo

aos bcneficiários, scndo i

l

.,

o desconto no ,"p*r.i
de sanções contratuais, i

§ln - Constitui responsabilidadc cxclu.siva da Convcniada o gerenciamento administrativo e
i,lfinancciro dos recursos rccebidos em vifiude do presente insirumento, inclusive no que diz.

ü

*u 
/,,

§ 
respeito às despesas de custeio e de pessoal;

ffi;Ê

H §Z' - E de igual responsabilidade exclusiva da Conveniada o pagarnento do, 
"n"ogos 

I

ffi trabalhistas, prwidenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto 
i
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'ncstc irrstrumcnto, não inrplicandu rcsponsahilidadc solidária ou subsidiária da admilristraçào

;pútrlica sua inadimplência em relaçào ao referirlo pagarnetlto" os ônus incidentes sobrc o otrjeto
,,i cla parceria ou os danos decon'en1es cle restriçãn à sua execução.

',

:CI-ALISULA Q{IINTA - DA PRESTÂÇAO DE CONTAS DO VALOR RECEBIDO

I 5.1 A Organização dcverá claborar prcstação dc contas ern papcl titrrbraclo da rncsnra, utilizando
jmotlclo tisico ou sistsnra intinrnatiza«lo a scr frrmccido pcla Sccrctaria tla Saúdc c cntregá-la
1.

lirnprelerivehnente em até 45 clias após o Íinal cla vigência do convênio para os casos cle repasse
:l finauceiro em parcela única, ou enr até 45 dias após o paganrento de cada parcela para os casos
, ldc r-cpasses tinanceiros enr parcclas mcnsais c sucessivas. Os tlocumcntos devcr'ão ser cntregucs
jna sede tla Sectetaria da Saúde - SES, localizada na Avenitla Engenheinr Carl«rs Reinaldo
iMcndes n" 3.041.3'andar, no Bairro Alto da Boa Vsta. SorocabarsP CEP: 18013-21i0, cujo

: iperíodo de atendirnento se dá cm dia úteis: de segunda-f'eira a sexta-f'eira das 08h3&nin -
il6h30min.

,lt- A organizaçâo poderá solicitar, por rnotivo excepcional, a pron"ogaçào do prazo ;rara

; apresentação da prestaçào de contas, a ser apreoiado pela SES.

,1tf - A nào apresentação da prestaçào de contas no prazo estiprilado inrplica na suspensão cle

, repasses ate a regular apresentaçào dos docurnentos cabíveis.

l;rslo -'fodos os documcntos da prestaçã«; dc contas tlcveriro sel'aprcscntirlos cm uópias lcgír,cis,
lcauinrbados e rubricados pelo representante legal da organizaçâo para que possarn ser
contl'ridos.

, i §2" - Junto iis c(4rias lisicas irrdica«ias no § 1", a conveniada tlL-vcrá aprcscntar uma cópia digital
. ida integralidade dos documentos enr CD, DVD ou oulra mídia digital compatível com acesso

' 
jpor cornputadores. Fica concedirlo o prazo de até 90 (noventa) cliaslrara possíveis adequaçôes e

. icurnprimcnto dssta cláusula.

,; §3" - A conveniada cleverá nranter elr) seu sítio eletrt}rico, para fins cle transptrrência, ctipias dos
docurnentos a seguir:

fi

,l - Estatrrto social atualizado; /

, II - tlópia do presente contrato, respectivo Planos de lrabalho e valores recebidos;

iIII - Relaçào nominal dos dirigentes;

iIV - Lista de prestadores de sewiços (pessoas físicas e jurídicas) e os respectivos valores pagos;
:

iV - Retnuneração individualizada rJos dirigentes e empregados corn os respectivos nonles,

,l.rr*ot ou funções;

iVI - Balanços, demonstrações contábeis e relatórios físico-financeiros de acompanhamentos;

: ;t tt - Ilegulamento de compras e de contratação de pessoal.

para prcstaçào de contas ocorrel' aos finais dc

7t13
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. ,t-criados, a mcsrn& podcrá ser clltreguc uo primciro dia útil subscquctrfe.

, I S.Z Or rlocurneutos trrensais exigidos para a prestaçâo de contas sito:

Secretaria da Sairde

:

i;l - Soticitação tic pagarncnto das próximas parcela-s, quando houvct, indicação dos rccnrsos
,irecehidos e relaçào dos pagalnentos eÍ'efuados, conforme modelos a serem disponibilizados pela
, i Seçretaria da Saúdc;

Ilt - COpirs dos documsntos refbrcntcs às dcspcsas, devidamcntc assinados pclo rcpresentantc da

, :convcniacla, colTt os comprovantcs dcvidamctrtc carimbados com os dizcrcs: "PAGO COM
jnncunsos(}.-F,DI]RAisorr,MUNICIPAIS)DoC]oNVÊNIoP'A'N.'l0649/202o
iFIRMADO COM O MtII\iICtlPIO DE SOROCIABA - SES", nos tennos das Insrruções

, 
jNumativas do Tribunal de Contas do Estado clc São Paulo c do Tribunal de Contas da União;

c ;lll-Holerites;

0 IIV - Rccibos dc Pagamento Autônomo (RPA) quc corlstcm, no mínirno, idcntiticação complcta
ido prestador de sewiço, núunero do PIS, valor e descontos. data, sen'iço prestado, período da

;iexecução do serviço e assinaturas do ernpregador e ernpregado;
j

,' lV - Notas fiscais clctrônicas cm quc constc o CNPJ c o cndctcço «la convcniada, dcscrição'
jdetalhada do material ou serviço prestado e da quantidade. preço unitário e total,

ô'lVÍ - Cupons Íi.scais cnl quc conste o CNPJ cla convcniada, dcscrição dctalhada clo rnatcrial ou

, 
iscrviCo 

Prestado c da quantidadc, prcço unitário c total, 
:

r : iVn - Guias tle recolhimento de inrpostos e contribuições;
:

iVttt - Rclação nt»ninal das pcssoas quc Íbram atendidas pcla insrituicão naquclc pcríoclo cnr '

:.iacordcl corn a rneta estabelecida, corn cleclaração cle veracidade assinada e nrbricada pelo
:l presidente e pclo responsável pela execução do plano de lrabalho, contbrnre modelo emiticlo
: ipcla SES;

I

tlX - Relatório de execução clo otrjeto, elaborado pela cotrveniada, contendo atividades ou
: .projetos desenvolvidos para o oumprirnento do objeto e o conrpamtivo rle nletas propostas conr
; 

1 os rcsultados alcançados;;'
1

; X - Relatório de execuçâo financcira do convênio, com a descriçào das despesas e receitas
; elbtivautente realizadas e sua vinculação cour a execução do objetcl. na hipótese dc

idcscun-rprinrcnto dc metas c rcsultados cstabclccidos no plano dc trahalho dcvcrá ssr
;acornpanhado de justificativa parer a devida arrálise;
j

u , ,Xt - Certidão de regularidade referente ao Fundo «le Garantia pr»'Tenrpo de Serviço - FGTS.
, 
jconr prazo <le validadc cm vigência;

Conjunta Negativa cle Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa

't:1

c;iXltl - Certidào Negativa de Débitos relativos aos Tributos Estaduais;

'H

'Ê"i Xtv - Ccrtidão Ncgativa de Trihutos Municipais:

, H*u - cerridão

ffiaa 
uniao;

8/13 
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IXV - Ccrtidão Ncgativa de Débitos Trabalhistas;
!

;XVl - Relação dos protissionais vinculados ao projeto contentlo: llolnes, cargos e data de
jadmissão c rcscisão quando ocorrcr';

:jXVtt - Extrato bancário da conta bancária exclusiva do repasse, com a respectiva aplicação
IP

ifinanceira, contemplando todos os dias do mês cle referência, contendo saldo anterior e final,
]oncle se possa afcrir o pagamento das despesas apontadas;
It,
iXVIII -Anexo RP l7 - Area Municipal -"f)smonstrativo Integral das Receitas e Despesas".
,l

iconÍ'crnne Resoluçào UZl2Al6 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
r
i

i § t" - Os «locumerrtos originais da prestaçào de contas deverão ser arquivatlos para Íiscalização a
jQualquer tempo por run período de l0 anos.
1

l

§2'' - Os documcntos mencionados ncsta cláusula dcvcrão scr refcreutes ao mês de cornpctôncia
do serviço.

§3" - Caso algurna Certidão exigida neste itern esteja vencida ou positiva, o pagamento será
suspcrlso tenrporariamenle até a devida regularizaçào, não obrigando o Município dc Sorocaba a
realizar pagamento curnulando o valor retroativo;

i §4' - A SES podcrá solicitar documcntos cornprobatórios, dcclarações, lrotas cxplicativas..
icxtratos bancários, scja qual for a conta-corrcntc, desde quc tenha rnovimentado rcculsosl
,ioriundos da parceria. ou qualquer outro documento necessário para análise das prestações de

i contas.

I

i §5" - A SES podcrá solicitar a corrcçãoisubstituição clc documcntos quc constcm informações:
jincorretas, emendas, rasuras ou quaisquer inconf<xmidades qlle comprometam a análise das
j contas; :

1

I §6" - A SES potleú solic,itar o reembolso tle valores sorrespondentes a despesas liquidadas enr
1 inconfonnidade corn este instrunento, Plano de Trabalho, Leis, norrnas e instnrçôes vigentes;
I

'i§Z'- O prazo para atcnder ao disposto no §4o é dc 05 (cinco) rlias úrtcis, excluindo-sc o dia da
jnotiÍicaçào. O nâo cunrprimento cleste prazo enscjará na glosa dos valores conespon«Ientes as

ldespcsas a que se refbrem os docutnentos ou esclarecimentos nào apresentados. :

i

j5.-3 Os rcclrrsos cnquanto não utilizados set'âo obrigatoriamcntc aplicados crn cadotcta dc:
I

ipoupança ou outra aplicaçào de instituiçâo Íinanceira oficial.
,iParágrafb único As receitas Íinanceiras aut'ericlas da aplicaçâo dos recursos serão
iohrigatoriamente conrputadas a credito do ajuste e aplicadas, exclusivarnente, no objeto dc sua
jfinalidade, deveudo constar dc tlcmonstrativo espccíÍico quc intcgrarir as prestaçôcs de contas.
lS.+ Os pressnpostos de prestaçào cle contas previstos neste tópico são condiçoes para que a
tconveniacla receba a próxima parcela clo repasse, quando houver.
i
I

i5.5 As dcspcsas a scguir nào potlerão compor a prestação dc contas, sendo vedado o uso «los r

I recursos do convênio para estes fins: /\i l-/
iI - Taxa de administração, taxas bancárias, multas, juros ou corcção rnonetária;
í
I 4)

9/1.3
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:--
;i II - Pagamcntos, a qualqucr título, a servidor ou empr-egado público, por serviços dc consultoria I

ffou assistência técnica, salvo nas exceções legais; 
ii=l

L{

:jm - Qualquer dcspesa anterior à celcbração do convênio e/ou alheia à finalidade do objeto dai

§ 
parceria, e to«las as demais não previstas no plano de trabalho 

i$ii
4 tV - Pagamentos efetuados em data posterior à vigência do instrumento, salvo se o fato gerador,

ffda d"*p"sa tiver ocorrido durante a vigência do convênio c seja exprcssamellte autorizadapelai
ii Atlministração Pública; :

.j
l:l

:j V - Despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, inÍ-onnativo ou de orientação r

ijsocial, dcsdc que prcvistas no Plano de Trabalho; 
i

:i i

VI - Despesas pagas em "espécie"
tal ato e corn previsão em plano
pagamerúo de despesas.

VII - Ernpréstirnos;

ou em "cheques", salvo se houver autorizaçâo *"pr"r*u p*n i

de trabalho, sendo as transações eletrônicas a regra parai
i

:

i
i

:

VIII - Aquisição de material pcrmancnte, §xocto quando prcvisto em plauo de trabalho ei
expressamente autorizadn pela Administração Pública, onde o bem será gravado com cláusula,
de inalienabilidade, devendo a conveniada Íbnlalizar promessa de transÍbrência da propriedade;
à adrninistração pública, na hipótese cie cxtinção do cor:vônio;

IX - Obras, exceto quando previsto em plano de trabalho e expressamente autorizado pela
Administração Públ ica.

5.6 A não prestação de Contas conftrrmc itens anteriores implicar'á na imsdiata suspCIrsão do
repasse seguinte, sern prejuizo da prestação de contâs do valor recebido que deverá ocorrer até o
último clia do mês, não obrigando o Município de Sorocaba realizar pagamento cumulando o
valor rctroativo.

5.7 A prestação de contas deverá conter elementos que pennitarrr ao gestor avaliar o ândarneíto,
ou concluir que sou objeto fbi executado contbrnre pactuado, coln descrição das atividadr,'s I

cxccutadas c comprovação do alcance das metas espetadas até o periodo da prestação de contas- I

5.8 Serão retidos os valores relacionados a rnetas e resultados descurnpridos sem justificativa ou,
corn justiÍicativa não aprovada pelo órgão gestoÍ.

5.9 As despesas deverão ser liquidadas em esúita çonformidade com a planilha orçarnentária
apresentada junto ao plano de trabalho, podentlo a SES vetar tais despesas, desde que estejam I

em desacordo corn a legislação vigente. !

5"10 No final de câda exercício e no Íinal da vigência da parceria, â conveniada deverá

§apresentar as prestações de contas "Anuais" até o dia 15 de Í'evereiro do exercício seguinte,'
..lobservando tambérn as regras estabclecidas pelas Instruçõcs n" A212016 do TCESP e outras que

vierem a ser eventualmçnte disciplinadas; if>
I - Â não apresentação das prestaçôes de contas anuais de que tratâ a cláusula 5.10 no pra:aol\-/
estipulado, ensejará na suspensão dos repasses, desconto proporcional dos dias em atraso noj

i
l
J

próximo repasse, ou emissão de documento dc arrecadação municipal para restituição, no casoi6-.,,
íJ

-Y'á ta
10/13 Í'

l!..'t
"-- "'í



Prefeitura de
SOROGABA Secretaria da Saúde

.dc não houvcrcm novas parcclas a scrcln rcpassadas. sern prcjuízo dc sançtics,
, iadministrativas/contratuais. ;

-.S.1 t A convenia«la dcvcrá aprescntar atc 31 dc março do ano scguintc, cópia do Balanço Atrual c
:do l)cmonstrativo dc Resultado do Exercício com indicação dos valotes rcpassados pela SES

ireÍ'erente ao exercício eln que o numerário tbi recebido.
tii,
iCLAUSULA SEXTA - DA HIPOTESE DE RETOMADA

iU., Na hipótese de inexecuçào por culpa exclusiva da conveniada, o MUNICÍPIO,l
iexclusivanrente para assegurar o atendimento de seruiços essenciais à população, ptlr ato

lpróprio c indcpendcntcn'reÍrte dc autol'ização judicial, a fim dc rcaiizar ou mantcr a cxccução das
jmetas «ru ativi«latlcs pactua«las. poclerá:
I

II - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de
itrabalho. llo caso de piualisaçáo, de rnodo a cvitar sua dcscontinuidadc, deventlo scr,
jconsitierado na prestação de contas r-r que foi executado pela convetriada até o momento em que
io MUNICÍPIO assurnir as responsabilitlades;

iII - rctonrar os bcns públicos evcntualnrcrrtc cm trrorler da convcniada parceira, qualqucr quc
i

ltenha siclo a modalidade ou tíhrlo que concedeu direitos de uso de tais bens.
:
:

J CLAUSULA SETTMA _ DAS SANÇOtrS

j7.t Pela execução do convênio em desacordo corn o plano de traballro e soln as normas legais. a

iadministração poclerá, garantida a prévia defesa, aplicar à conveniatla as seguintes sanções:

;I - Advcrtôncia;

I II - Multa de 0,5'% (nreio pot cento) do valor rJo convênio, por dia, ate o total de l0 (dez) dias
ienr caso dc paralisação na prcstaçào «los scrviços, ou na tàlta constatada dcsta, sem motivo
i justiticado ou relevante;

illt - Multa de loÁ (um por cento) do valor do conr,ênio, poldia, ate o total dc l0 (dez) dias errn

lcaso dc dcscumprilncnto dc qualqucr das cláusulas dcstc tcrrno;

IV - Decorridos os prazos dos itens II e III desta cláusula, ou em caso de falta grave ou
reincidência dos rnotivos que levaram a convenente a aplicar as sanções qui previstas, o
convônio podcrá scr rescindido, caso em quc será cobrada multa no impofic dc 20Yo (vinte por
cento) tlo valor total do termo;

V - Multa de mora em deconência de atraso injustificado na execução do contmto;

V[ - Suspensão tetnporária de participaçào em licitaçào e impedimento de contratar com
Atlministração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

VII .- Impcdimento de celebrar tclmos de {bmento, tcrlnos dc colaboragão e coutratos corrr
órgãos e entidades da esfera de govemo da adrninistração pública sanciona<lora, por prazo nâo
superior a 2 (dois) anos;
VIII - Dcclaração dc inidorrcidadc para licitar ou

da
contratar conl a
punição ou até

í,, I 1, i
,'. t'-t',

ellquanto perdurarem os motivos dcterminantes

o
I'ública

!,loa,"iqg I._,
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jl

$rcabilitação pcrante a própria autoridade quc aplicou a penalidade, que será conccdida semprei

lJCu" o contratado ressarcir a Administração pelos prcjuízos resultantes e após tlecorrido o prazo I

iida sancão aplicada com base no inciso anterior. l
d-l
rí

i§§1'-A administração pública poderá rescindir a qualquer tempo, unilateralmente, o prcsente
,.r '-
fi Termo, no caso de ser constatado o seu descumprimento, por parte da conveniada, sentlo i

§assegurado o direito a ampla defesa e ao contrâditório no prazo de quinze dias após ser;
* notificada desta intenção. i

ii
,j §Z' - A sanção estabelesida é cle competência exclusiva do Secretário da Saúde e, confr:rme o I

$caso, facultada a defesa do interessado no tespectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da;
if abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. j

;"i.-r i

ij §:' - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do I

ijrespectivo contratado. j

;i.l :

iiis§4' - Se a multa for de valor supcrior ao valor da garantia prcstada, além da perda dest4 i

llresponderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamsntosi

[l eventuahnente deviclos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. j,i-,
r,J

,}] §S" - Prescreve em cinco anos, contados a par-tir da data da apresentação da prcstação de conta.s,:
14 r.

ii a aplicaCào de penalidade decorrente de infração relacionada à execuçâo da parceria. i

;.1 
i

ll §O' - A prcsclição ser'á inten'ompida com a e«lição de ato administrativo voltado à apuração da.
iiinfracã«r- :

,1 '
,l,t r

1t,l
i-$ CLAUSULA OITAVA_ DA POSSIBILIDADE DE DENUNCIA ]:ii:
,I

ii 8.1 Denúncia Unilateral: A denúncia só será eÍicaz 60 (sessenta) dias após a data de recebimento,

§ cla notificação. ficando os partícipes rcsponsáveis somente pelas obrigações e vantagens do i

Itempo em que participarem voluntariamente da avença;
'ã

:

I

iã ., -, .r^-,.-^:^ /a^-^^*^--^r- 
^.-i-^- -:a--^:^^ -^r-3:-,-- : ---ri--!^ )- -----^---:^,-!, ,-,----:,r-- ,-- i

'9.1 No caso da extinção da parceria os materiais de consumo eventualmente adquiridos comi
recursos oriunclos do convênio, pernunecerão em poder da organização para consecução de suas i

finalidades estatutárjas 
:

:

9.2 Havendo bens pennanentes relnanescentes adquiridos com recursos do convênio, deverão os i

me§mo§§erelnreincotporadosaopatrimôniodornunicípio.

r

cLÁusuLA DEz - DA FrscAlrzAÇÃo ,f§,
10.1 A fiscalização administativa e financeira do presente conu?to ficará a cargo da Divisão ar',V
Administração dc Cotrvêuios, vinculada à Secrctaria da Saúde. c a fiscalizaçâg técnica da,

i.....-.'
...,.-1
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,,Uuat scrá nomca<Ia mcdiatrtc publicação de Portaria.

t

,ltO.Z Será corrstituída Conrissão paritária para acotnpanlratnento d:r conttatualização, a ser.

icomposta por no rnínimo 4 (quatro) rcprescntântes da CONVENENTE, scndo 01 (um)
j ,"prcs"trtuntc tla Coordcnaçiio dc Atorção Bá.sica do Município. 0l (urn) represeutatttc da

iCentral de Regulação Municipal,0l (um) representante da Divisào de Administraçâo de,

iConvênios e (l) urn represetltante da Coordenação do Núcleo de Llrgência e Etnergêttcia, e 4'

] (quatro) represcntarrtes da CONVENIADT\.
I

I

i 10.3 O curnprimento das tnetas quantitativas e qualitativas, estabeleci<las no Plano Operativo
,:]Âssistencial (POA - ANEXO I) deverá ser avaliado pela Contissão de Acompanhamento da

; (lontratualização.
j
I

i t O.+ As avaliações serão realizadas trirnestralmente, sendo que, na hipótcse de verificação de

jsituação cnsejadora tle descolrto. devido ao descutnpdnrento das tnetas pactuadas, o tnesnro será

;aplicado nos pagalncntos dos mcscs subsequcntcs, dc acordo cofil o perccntual de cutnpdmento:
jdas metas:

:! .

' ;cl.Át-rsulA oNZE - Do FoRo
Ij

;

,11.1 Para clirirnir eventuais conflitos emergentes deste Termo de Convênio e não solucionadas

ipcla via administrativa, fica eleito o foro ila Comarca dc Sorocaba.

lE por estarem assim justos, lirmam o presente em 02 (duas) r,ias de igual teor e fonna e nit

ipresença de 02 (cluas) testemunhas.
:

soroeaba, 13 deJutho d 20. l

.1
t!

)

INI{O
de Soroca

(-

ADEMIR HIB.OI\,íT] \VA'I ANA BE
Sccretár'io da Saúde
Piet'eitura de Sorocaba

Grupo de Pesquisa e A6i6têrtcia ao
Câncer Infantil - GPACI

lbst. 2 Ass.

Nome: ,l-., ,,.,,rrro'tt':j"r"l't*-;i:::4f'-='+,

CPF:
n-'

--'-'- CARLOS CAMARGO C
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