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onruxrcÍPloDEPALMIToS,atral,ésdoFt-NDoMU},ilCIPAI.,DESAUDE,com
sedenaRualrrdependência.l00,Centro.i*".i*noCNPJsoi:no11.420.595/0001.50'
nesteatorepresentadopelogestor..sr..JuarezRossini,inscritonoCPFn"sg2.]08.979-04,
residenre e domiciliaáu nãnrr cidade, a."*"-i" denominado de N'UNICÍP,O " o

HOSpITAL nrCloNif »f fefntlfOs, iÃ"tito no CNPJ^sob o no 85"361'053/0001-

90. com sede na n-' Çit de Setembro' n" tB3' centro' 
'Palmitos 

- SC' neste ato

representadoporseupt"'ia"""'SrRubenF'i"p'*''portadorderCPFn'538'304'239-
34. resident" * ao,r,i"iiiuJo- .r,, palmitos - sc, doravante denominado de doravante

denominada de EITITIDÀDE, de conlum acordo e com amparo na Lei n'13'019i14" no

Decreto N,lunicipal ni*tanul,ilo an. r r r-À J, Lei orgânica do I'lunicípio de Palmitos'

no processo Licitatoriol íi tzlzazl. modalidade de chamamentÔ Público n" 022021'

resolvem celebrar o or.l"nr" i*o, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSLiI,A PRIMEIRA - DO OBJETO

1.r Formalização de ãiúi" t"", organiáção da Sociedade 
-C.rvil 

(oSC) para atender a§

oiàtúrieilies ila realização de ççsarianas e parlos clll ilossc Munioipio'

i .Z A EXf tfADE deverá utilizar o .""u..o n' realização de cesárreas e partos.,o território

rrunicipal,aflmdeg^.,,,i,*"rhorqualidadedevidaàrsgestanteseaosrecémnascidos'
tendo em vista a destinação consranre ," il;;J; Impositiia Municipal (a.t' 1 1 1-A da Lei

Crgânica do N4unicípio de Palmitos)'

cLÁusuLA SEGLNDA * DAs oBRIGAÇÕrs »a ENTTDADE

2 Sãc-r cor-npromissos cta ENTIDÂDE: ' íri,: municipal, permrti,do
2.1 realizar cesáreas e pârto§ em institui-cão localizadu "1 '":l1oj'"-::I:y:i,i"iil'
assim, uma mell.ror q.,ãiii"ã" Ae vida ás gestantes e aos recém nascidos que não mars

necessitarão se deslOcar por quilômetrt:s até"suas residências' conforme previsão contida na

cláusula primeira, ;;;i;; especificadà no Plano de Trabalho, pârte integrante do

presente termo: , - ^^-,innr facilitando a ohtençào cie

ã.ã"í"il"itl, o livre âcesso dos servidores clo MUNICIPIo'

inlormações junto à ENTIDADE; ' ris ou morâis çausados ao

2.i assumir as respÔnsabilidades por eventuais danos 1ry::
Municipio e a terçeilã;,;; d*";ência.de t':-1:::'T omissão no desenvolvirnetrto do

Sen'iqo, sem nenhuÀa responsabilidade do MLII''IICIPIO; 
,lic.iiãda oe lo MLfi*lC'

2.4prestartodoequalquer.esclarecimentoe/ouinformaçãosolicitadapeloMLBjlCÍPIo.
por escrito, garaiitindo-se o livre acesso nas dependências da instituição;

2.6 manrer r*g,rt.orãiial*ir, atualizados'" ã1, u", átaem à disposição dos servidores do

l:rum;:' zetar" responsabilizar-se pela conservação e mânutenção do patrimônio

púbiúomunicipal(bensmóveis.equipamentos),."jido,paraexecuÇãodoSen,içoe

f"|j3:}l!:Xil:L?X3Ào, ,*."uidos e apricados. ao MLn'iICÍPIo l no praza de até e0

(noventa) dias, a partir do término da vigência dg'parceria;

2.9 obedecer. para fins de pre;tação de contas-l^\l"tt"iitas expedidas pelo l'ribunal de

?ua irdep-"0Í;âiã1ffi:#;uÊ:'!:?:iTllh; r:,:gr^lrcÍpro 
excrusivamente parâ cobertura de

^r ,5 i- cr ) a1 ç,e;--Lçt\rhÁr=4ã,k Ln ohieto àlrr. T"..o aà Cotabbração: ICl"ei,ãã:á1.rãá+8êfÉ1"Éí+ !o objeto deste Termo de corâbÔraÇao: ,^

.$ Íacebo*o a**i,õrÊr,m-+gl6[lsgesro rdo FtíS ttr{ coúru*do co'úratorl- 16'}0}t Flvs) ]

§ g*rl geeã-e6ag,,/ ;,ae.l'





2.ll restituir o MUIJICÍPIO, po, ocasião cla apresentaçãr: do relatório e da prestação de

contâs anual consoli<1atla, os valorçs repassados parâ consecr-rção da parcÇria, quando os

mçsmos não forem utilizados; -:t-:^^ .:*^^:
2.12 responder pelo pagâmento dos e-ncarglt^ti1li]hitttrs'-previcienciários' fiscais e

comcrciais relatir,og ,o fi.rrl"ionumento Oa fll]'ftDADE e ao adimplemento de-ste t::"o'
não caraçterizando ,*p."r"UiiúaJe solidária orr subsidiária da administraÇão públtca

pelosrespectivospagamerrtos"quaiqueroneraçãodoobjetodaparceriaourestriçãoàsua
execução.

cr.ÁÍJSLir.A TERCETR4 -DAS OERIGAÇOps »o MUNICÍPIO

3 São compronissos do MLtl'JICIPtrO:

3 - 1 transferlr os recursos à ENTIDADE no valor de RS 233 '01 9'3 8 (duzentos e trina e ffês

mil, dezenove reais e trinta e oito centavos)'

3-2 ciesignar gestor ru p"rrou do secredrio Munioipal de saúde, que será responsár'el pela

gestão d"a paÃeria- coin poderes de controle e fiscalização' incluindo:

1.2. i apreciar a prestaçào de contas apresentada pela EFi-TIDADÊ;

3.2.2 fisçalizu, u ***.ufao do Temro de Colaboiação, o que não fará cessar ou diminuir a

responsabilidade da ENTIDADE pelo perfeitO cumprimento das obrigações estipuladas'

n"* po. quaisquer danos, inclusive q,?119 a lerceiros, ou pOr irregularidades constatadas;

3.2.3 çomunicar a*oí*"nte à ENTIDADE qualquer irregularidade encontrada na

execução do Presente Tenno;
3.2.4 dar pubiicidade ao presente'Termo de Colaboração;

3.2.5 bloquear, .urp"rã". ou cance-lar o pagarnento _da transf-erência financeira à

Éiffn4ng quando'houver descumprimento dai exigências contidas no presente Termo'

tais coino:
3.2.5.1 âtrâsô ou irregularidade nâ prestação de contas;

3.2.5.2 aplicação irrievida dos recursos finailceiros, transferidos pelo MUNICÍP1g' não

prevista no Plano de Tratralho;

3 2.5.3 não cumprinrento do Plano de Trabalho;

3.2.5.4 falta de clareza,lisura ou boa fé na aplicação dos recursos públicos'

i 2 6 Para fins de interpretâÇão do item 3'2'5' entende-se por:

3.2.6.1 Bloqueio: A rleterminação para que a transferência financeira não seja paga

enquanto detenninada-;t;;çá; não for regularizada, ficando' todavia acumulada para

pagâmento Posterior.
3.26.2 Suspensâo: A determinaçáo para que a transferência financeira não seia paga

enquânto detenninada situação náo fo..reguiarizada, perdendo, a EN1'IDADE' o direito à

,.i*ná" da transf'erência inançeira rçlativa ao período de suspensão

3.2.6.3 Cancelamentc: A determinação para ô1" u transfeiência financeira não se-ia

."p,'',a"apartirdaconstataçãodedeten"nirradasituaçãoirreguiar'

prazo que for estabelecido' , i ;
.1. i O fnçal Ào-qqttrato será

xuxlcíPlo oç
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CLÁU§TILA QUARTA * GESTÃO E FISCALIZAÇÁO

;;'õüLNicipro »r, palutTos designa cômô Gestor o Sr' 'luarez Rossini e' como

Fiscal,aSl.ChirleiSteffens,pâIaoacOmpânhamentoformalnosasPectos
administrativo.. p.o".ãin,entais contábeis, além do acompanhamento e fiscalização dos

serviços, devendo ."$;i;;;'; ."1áiOrio todas as ocon'ências e as deficiências' cuja cÓpia

ierá àncaminhada a ÉX-ftnapE, objetivandc-a,oorrcção das irregularidadaç ap.ntadas nÔ

ãua IndePe
Ci-tPi: 85.3ói.
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cu mprimento das siâusu las cÔntratuais'

Faos encargos
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4.2 As exigências e a atuação da ítscaliz-aç* ryI]Htcjpto 
em nada restringe a

responsabilidade únici, ;;.g* . 
"rrtrrinu-Ãn 

irXff DADE no quÇ concerne à execução

do objeto contratado'

cr,Áusrrr,A QIJINTA - lT çÊxcra . ,.^r^r-.^ronãn cerÁ tte 12 (doze) meses, â p
c prazo do vigêncra;;;.;;;;-rã.*o ,ie coiaboração será de 12 (doze) meses' â parÍrr

da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos terrnôs da lei"

cLÁusLrLÀsExTA-F.ESCISÃ{) . ,.r ^ ^.,orn,rer rpmnô com as respeciivas
Ô presente insÍrumento pode ser rçscindidr:' a qualquer tempo" com as respec

ccndições, sanções ."à"rilituçoes claras 
-át "i"'po"t"bilidades' 

além da estipulação de

prazo minimo ,i" *nt.l"dência para a p'üfititr*" ciessa i,tençãoâ que 
'râo 

poderá ser

inferior a 60 (sessenta) dias'

cl,Áusul,-À sÉTllr{ * PRESTAÇÃO DE coNTAs

? i A ENTIDADE cieverá prestar contas a* 
"nã, 

repâsse financeiro' conforme prevlsto na

i'.1'f h::r-.1?:i-tlTr?;l'0", recursos recebidos deverá ser âpresenrada com os sesuintes

dcrcumentos;
7.2.1 Relatório de Execução clo ohrjeto. assinado pelo seu representaflte legal' contendo as

atividades tlesenvolvidas para o cr'rrnprimento do ob'ieto;

7 ?,.2 Rçlatorio de Execuçao Financeireç assinado pelo seu representante legal' com a

descrição aas despesa= 
" 

teceitas efbttvamente realizadas;

7 2.3 Dçmonstrati'o ce Execução a* n*""lta . D"rp.s4 devitJamente acompanhado dos

comprovantes das despesas realizadas " 
or=irãao pelo di.íg"nte e responsável financeiro da

?ljlifl;rrovânre, quando houver, de devorução de sardo remanescÇntç em até 30 (trinta)

dias após o termino da vigência deste Tennt'r'

ctÁtrsrr,ÀoITAvA*RESPoj\ísAtsILIz'dÇÃoESÀl'{ÇÕrls
g.1 O presente Termo deverá run "*".rrfio 

fielmente pelos parlícipes' de acordo Çom &s

çlár-rsulas pacruadas e a Iegislação p".tinani* t"tponO"nâo 
"udu 

u* pelas consequências de

sua inexecução rotal ou Parciai;
8,2 Pela execuçãc da parceria çm desacordo com o pr<ljeto, o Município poderá' garantida

a prévia defesa, aplicar à ENTIçTADE u, ,unçO"t do'uttl73 da Lei Federal no 13'019 2014"

cLÁusuLA l{oNA -- Dor,tÇÃo 0RÇAMENTÁRIA
9,i As despesas .À o 

"**"uçâo 
da presente parceria correrãÔ por co'ta da rubrica de

dotação Orçamentária abaixo:

orgão: 05 sECRETAnTn MUN.lCtPAL DE SÂUDE DE PALN4lros

U,rfdade: 01 Fundo Municipal de Saúde

proj-/Ativ. 2"An - úexurENÇÀo DAS A]'lvlDADES DE MEDIA E AL',rA

CO\{PLEXIDADE
(53) 3.-1.90 00-00.00.00-00"0450

DECI1.1,L4. - CÂSOS OMISSO§'-
p o s s í v e I o s partí c i p e' ;' ;;f*t;;' 

I i :1. .T,t " l:i """H:'"::1Tf § :ffi:T:
CLÁUSULA
Tanto quanto

iua irriePenc
r^ÀlD I' Aã ?Á1
Li a, e-.

& paimitos-sc-gov"br
,-S f a cebcc «.com,/ g'a"

:.Adnuau rf t6/2021 (Ftu15) :

# {ê93 S6ds '3ou
mi\O*estar do Fí45
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PALIVíITOS

i l. /. lll
3or{,' H (c':ft' (ol'
SOELI MARIA CASTOL,Di

cPF 895.812.889-53

crÁusmA DÉcINIA PRIMEIRI - FoRo DE ELEIÇÃo
Os partícipes elegem o ioro da comarca de Palmitos - SC, com renúncia de qualquer outro'

para dirimir quaiiquer dúvidas oriundas do prÊsente Termo'

E, por estarem assim de Çomum acordo, assinarn as pârtes: 
li"-t::]:,lnstrumento' 

em duas

',,,*nauígualteoreforma,parâqu§produzamosdevidosefeitoslegais'

JUAREZ Ff§f*.q*Í ;".":""".
ROSSI N I : EãE'i#liH3hl#gu*,"

I gZ 3 0 I 92 g0 ffii#Fff §:l ii"ãHffiá.
sstm 6ü

A ua 2ô2.1,041'.r55'{3cl
+ Éq.' tDÉ q.áoÊ, vêFl§ '' ! :

JUARE,Z ROSSINI
CESTOR DO FLINDO

NILTON C
ASSESSOR JURíDI

Palmitos. 04 de

Tesremunhas: /-+.-.1ffi
ANDRESSA T.MACCA

cPF 072.656"859-70

lia inieoênCêncíâ. 10O. Centro
Ci'.iPi: 85.3ó1.8ó3 I Oaal - 47

S oaimiios.sc.gov.br
s ia c e ooo k. co r-n /4 oW n&Dã i m i t oçe, to r d o F ivís

# íeç3 364?-e68§
Contrixoa' 16/2A21 (Flvls) 4

ICONI
- oAB/sc 14059-8

Corttrdtddô

de 2ü21 -




