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TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE
SI
CELEBRAM
O
MUNICÍPIO
DE
COCALZINHO DE GOIÁS, ATRAVÉS DO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E O
CENTRO DE GESTÃO E CONTROLE CEEGECON
PARA OS
FINS QUE
ESPECÍFICA.
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O MUNICÍPIO DE COCALZINHO/GO, inscrito no CNPJ sob nº
36.985.463/0001-05, com sede na Rua 03, Quadra 07, Área Especial, Centro,
Cocalzinho de Goiás, neste ato representado pelo Prefeito ALESSANDRO
OTONE BARCELOS, neste ato denominado simplesmente CONVENENTE
com a interveniência do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COCALZINHO
DE GOIÁS, inscrito no CNPJ sob nº 11.337.362/001-99, representado por seu
gestor GILMAR JOSÉ DE MENESES, e de outro lado CEGECON - CENTRO
DE CONTROLE E GESTÃO, inscrito no CNPJ sob o nº 14.215.865/0001-80,
com sede à Avenida C255, nº 400, SI. 1101 - Ed . Business Tower, Nova Suíça,
74280-01 O, Goiânia/GO doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL, representada pelo seu Presidente, ALMÉRIO MARQUES
LEÃO, neste ato denominado simplesmente ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL, RESOLVEM celebrar o presente TERMO DE COLABORAÇÃO,
regendo-se pelo disposto na Lei Complementar nº 101 , de 04 de maio de 2000,
nas correspondentes Leis de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária
Anual , na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações, resoluções
e instruções normativas do Tribunal de Contas do Município aplicáveis à
matéria, consoante o processo de dispensa de chamamento público do Marco
Regulatório das Organizações da Sociedade Civil e apresentação de Proposta
de Plano de Trabalho. Assim estabelecer-se-á mediante as cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente TERMO DE COLABORAÇÃO, tem por objeto a formação de
parceria com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e a
execução dos atendimentos em regime de 24 horas/dia, no "Hospital Municipal
Jair Paiva", do município de Cocalzinho de Goiás-GO, pelo período de 180
(Cento e oitenta) dias, conforme Plano de Trabalho, que devidamente aprovado
pela Secretaria Municipal de Saúde, constituindo parte integrante do presente
Termo, como se nele estivesse transcrito.
1.2. Este TERMO DF COLABORAÇÃO como instrumento de natureza
colaborativa, deverá ser executado de forma a garantir eficiência econômica,
administrativa, operacional e de resultados, conferindo eficácia à ação
governamental, efetividade às diretrizes e às políticas públicas na área da
saúde, com fundamento no disposto na Constituição Federal, na Lei Orgânica
do Município de Cocalzinho - GO, na Lei nº 13.019, de 31 de julho
demais disposições legais pertinentes à matéria.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

2.1. Além das obrigações constantes na legislação que rege o presente
instrumento e dos demais compromissos assumidos neste ajuste, cabe à
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL cumprir as seguintes atribuições,
responsabilidades e obrigações:
2.1.1. Executar todas as atividades e/ou serviços auxiliares descritos e
caracterizados no Plano de Trabalho, zelando pela boa qualidade das ações e
serviços ofertados e primando pela eficiência, eficácia, efetividade e
economicidade em suas atividades, com o cumprimento das metas e prazos
previstos, em consonância com as demais cláusulas e condições estabelecido
neste TERMO DE COLABORAÇÃO, observado o disposto na Lei nº
13.019/2014 e na Lei Orgânica do Município.
2.1.2. Observar, no transcorrer da execução de suas atividades, as
orientações, as diretrizes e a política pública na área de saúde traçadas pela
Administração Pública;
2.1.3. Apresentar Relatório de Execução do Objeto de acordo com o
estabelecido nos artigos 63 a 72 da Lei n 13.019/2014;
2.1.4. Executar o Plano de Trabalho aprovado, bem como aplicar os recursos
públicos e gerir os bens públicos com observância aos princípios da legalidade,
da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da
economicidade, da eficiência e da eficácia;
2.1.5. Divulgar na internet e em locais visíveis da sede da ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas
as informações detalhadas no art. 11, parágrafo único, incisos I a VI , da Lei nº
13.019/2014;
2.1.6. Utilizar os bens, materiais e os recursos humanos custeados com
recursos deste TERMO DE COLABORAÇÃO exclusivamente na execução do
seu objeto;
2.1.7. Atentar-se para o disposto no artigo 48 da Lei nº 13.019/2014 de modo
que não incorra nas hipóteses de retenção das parcelas dos recursos
financeiros a serem transferidos no âmbito desta parceria;
2.1.8. Responsabilizar-se,
de forma exclusiva,
pelo gerenciamento
administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito
às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;
2.1.9. Inventariar todos os bens móveis e imóveis permanentes, bem como a
conta contábil estoque e o almoxarifado, devendo apresentar relatório ao final
da vigência deste termo. bem como de eventuais aditivos, com as
especificações de todos os bens cujo uso lhe foi permitido, bem como daqueles
adquiridos com recursos oriundos deste TERMO DE COLABORAÇÃO,
observando as normas de gestão de patrimônio editadas pela
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;
2.1.1 O.
Administrar e utilizar os bens móveis cujo uso lhe fora permitido,
em conformidade com o disposto nos respectivos Termos de Permissão de
Uso, até sua restituição à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;
2.1.11.
Adotar todos os procedimentos necessários para, em até 05
(cinco) dias úteis, a imediata patrimonialização pública dos bens, móveis e
,moveis,
adquiridos
com
recursos oriundos deste TERMO DE
COLABORAÇÃO, sendo que, em se tratando de equipamento e material
permanente, o bem será gravado com cláusula de inalienabilidade~
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deverá formalizar promessa
de transferência da propriedade à
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, na hipótese de sua extinção, nos termos do §5º
do art. 35 da Lei nº 13.019/2014;
2.1.12.
Efetivar a patrimonialização a que se refere o item anterior, por
meio de tombamento dos bens móveis no setor competente da Secretaria
Municipal de Saúde e, quanto aos bens imóveis, mediante as providências
próprias junto à Secretaria Municipal competente;
2.1.13.
Comunicar a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, no prazo máximo de
30 (trinta) dias após sua ocorrência, todas as aquisições de bens móveis que
forem realizadas ou as doações que forem recebidas;
2.1.14.
Quanto aos bens materiais e/ou equipamentos adquiridos com os
recursos deste TERMO DE COLABORAÇÃO:
2.1.14.1.
Utilizar os bens e/ou materiais em conformidade com o objeto
pactuado;
2.1.14.2.
Garantir sua guarda e manutenção;
2.1.14.3.
Comunicar imediatamente à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
qualquer dano que os bens vierem a sofrer;
2.1.14.4.
Arcar com todas as despesas referentes a transportes, guarda,
conservação, manutenção e recuperação dos bens;
Em caso de furto ou roubo, levar o fato, por escrito, mediante
2.1.14.5.
protocolo, ao conhecimento da autoridade policial competente, enviando cópia
da ocorrência à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, além da proposta para reposição
do bem, de competência da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL;
2.1.14.6.
Durante a vigência do TERMO DE COLABORAÇÃO, somente
movimentar os bens para fora da área inicialmente destinada à sua instalação
ou utilização mediante expressa autorização da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e
prévio procedimento de controle patrimonial.
2.1.15.
Disponibilizar à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA para que sejam
incorporados ao seu patrimônio, na hipótese de sua extinção/dissolução, as
doações e os legados eventualmente recebidos em decorrência das atividades
executadas neste TERMO DE COLABORAÇÃO, bem como todos os
excedentes financeiros gerados ao longo de sua execução;
2.1. 16.
Disponibilizar à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA para que sejam
revertidos ao seu patrimônio, na hipótese de extinção da entidade e de
rescisão , conclusão ou extinção deste ajuste de parceira, os bens cujo uso foi
permitido, bem como o saldo de quaisquer dos recursos financeiros recebidos
daquele em decorrência do TERMO DE COLABORAÇÃO;
2.1.17.
Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção deste
TERMO DE COLABORAÇÃO, restituir à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA os
saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas
obtidas das aplicações financeiras realizadas, no prazo improrrogável de 30
(trinta) dias, conforme art. 52 da Lei nº 13.019/2014;
2.1.18 .
Proceder à devolução, a qualquer tempo e mediante justificativa,
dos bens cujo uso lhe fora permitido e que não mais lhe sejam necessários ao
cumprimento das metas pactuadas;
Prover os serviços e os equipamentos especificados no Plano de
2 .1.19.
Trabalho, garantindo o bom andamento das atividades pactuadas;
à
2.1.20.
d Mant~r todos oris .t equipad~entosd e utensílios necess~
execução os serviços em pe e1 as con 1ções e uso;
~
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2.1.21.
Adquirir todo o material de consumo e peças de reposição dos
bens necessários a execução dos serviços pormenorizados no Plano de
Trabalho;
2.1.22.
Manter limpos e conservados todos os espaços internos e
externos da unidade pública sob o seu gerenciamento;
2.1.23.
Servir-se de Regulamento próprio para a contratação de obras,
serviços, compras e admissão de pessoal, necessários à execução deste
TERMO DE COLABORAÇÃO, de modo que seja assegurado que os contratos
celebrados pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL com terceiros sejam
conduzidos de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos
princípios do caput do art. 37 da Constituição Federal;
2.1 .24.
Publicar no veículo oficial de publicidade da Administração
Pública, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da outorga deste
TERMO DE COLABORAÇÃO, o regulamento de que trata o item 2.1 .23;
2.1.25.
Inserir no regulamento referido nos itens anteriores regra que
vede a prática de nepotismo tanto em relação à admissão de pessoal, quanto
no que diz respeito à celebração de negócios com pessoas jurídicas;
2.1.26.
Disponibilizar os recursos humanos necessários e adequados a
execução do objeto, nos moldes registrados no Plano de Trabalho;
2.1.27.
Responsabilizar-se pela contratação, por meio de processo
seletivo, de profissionais técnicos e administrativos em quantidade necessária
e condizente ao adequado cumprimento das atividades e dos serviços
inerentes ao objeto dessa parceria, conforme disposto no art. 11 , parágrafo
único, inciso VI e no art. 46, inciso 1, e §3º do da Lei nº 13.019/2014, inclusive
pelos encargos sociais e obrigações trabalhistas decorrentes, ônus tributários
ou extraordinários que incidam sobre o instrumento;
2.1.28.
Manter em seu quadro de profissionais, aqueles que são efetivos
e pertencentes à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, e manifestarem interesse em
permanecer na unidade pública sob seu gerenciamento, salvo disposição em
sentido contrário, manifestada pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL;
Garantir o preenchimento dos postos de trabalho necessários à
2.1.29.
execução das atividades descritas no Plano de Trabalho, mesmo nas
ausências previstas na legislação vigente;
2.1.30.
Responsabilizar-se integral e exclusivamente pelo pagamento de
salários, dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
relacionados à execução cio objeto previsto no TERMO DE COLABORAÇÃO,
não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA a inadimplência da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL em
relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria
ou os danos decorrentes de restrição à sua execução, conforme inciso XX, do
artigo 42, da Lei nº. 13.019/14;
2.1.31.
Garantir o pagamento do piso salarial dos empregados celetistas,
qualquer que seja a categoria profissional.
2.1.32.
Observar fielmente a legislação trabalhista, bem como manter em
dia o pagamento das obrigações tributárias e previdenciárias relativas aos seus
empregados e prestadores de serviços, com o fornecimento de certidões de
regularidade fiscal , previdenciária e trabalhista, sempre que solicitadas pela
ADMINISTRAÇÃO RAÇÃO PÚBLICA;
2.1.33.
Apresentar à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA os planos de cargos,
salários e benefícios dos empregados, atestado pelo órgão ou
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supervisora quanto à compatibilidade dos valores com os praticados no
mercado, além de eventuais Acordos e/ou Convenções Coletivas de Trabalho
aplicáveis;
2.1.34.
Apresentar à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, com periodicidade
mensal, para fins de verificação do cumprimento das obrigações trabalhistas, a
seguinte documentação:
2.1.34.1.
Folhas de pagamento dos empregados (pessoal e dirigentes)
admitidos ou mantidos com recursos do TERMO DE COLABORAÇÃO,
indicando, no mínimo, a função desempenhada, data de admissão e a
discriminação da composição dos valores pagos, em formatos sintéticas e
analíticos;
2.1.34.2.
Relação dos servidores/funcionários cedidos, indicando no
mínimo: nome, CPF, cargo, função e remuneração, com a discriminação da
composição dos valores e da fonte de pagamento;
2.1.34.3.
Certidões negativas de débitos perante a Fazenda estadual, o
Instituto nacional de Seguro Social (INSS), o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), bem como relação de demandas em que figure como réu,
além de decisões judiciais que lhe forem desfavoráveis e os valores das
respectivas condenações;
2.1.35.
Cumprir rigorosamente as normas do Serviço Especializado de
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, de acordo com a legislação;
2.1.36.
Fornecer os equipamentos de proteção individual e coletivo que
se mostrarem necessárias ao desempenha das atividades objeto deste
TERMO COLABORAÇÃO;
2.1.37.
Exercer o controle sobre a assiduidade e a pontualidade dos
profissionais que executam o objeto desta parceria, por meio de registro de
ponto e de frequência;
2.1.38.
Manter, durante a execução deste TERMO DE COLABORAÇÃO
estrutura administrativa compatível com as obrigações trabalhistas assumidas,
bem como todas as condições de regularidade exigidas no Plano de Trabalho;
2.1.39.
Manter durante a execução deste TERMO DE COLABORAÇÃO
as certificações e capacitações técnicas da Diretoria, do Corpo
Técnico/Administrativo e Executivo, bem como as condições exigidas nos
artigos 33 e 34 da Lei nº 13.019/2014;
2.1.40.
Garantir a manutenção da equipe técnica em quantidade e
qualidade adequada ao bom desempenho das atividades;
2.1.41.
Manter em perfeita condição de uso e conservação os
equipamentos e instrumentos necessários à gestão das atividades e/ou
serviços permitidos pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;
2.1.42.
Manter atualizadas todas as licenças e alvarás necessários à
regular execução das atividades e/ou serviços constantes deste TERMO DE
COLABORAÇÃO;
2.1.43.
Encaminhar mensalmente à Secretaria Municipal de Saúde cópia
das licenças e alvarás necessários a regular execução das atividades e/ou
serviços constantes deste TERMO DE COLABORAÇÃO;
2.1.44.
Apresentar à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, no máximo até o dia
1O (dez) do mês subsequente ao de referência, ou em outro prazo
eventualmente estipulado no Plano de Trabalho, o relatório circunstanciado das/\ _
atividades desenvolvidas no mês e das metas alcançadas;
~
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2.1.45.

Prestar contas à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ao término de
cada exerc1c10 e no encerramento da v1gencia do TERMO DE
COLABORAÇÃO, nos termos do capítulo IV da Lei nº 13.019/2014;
2.1.46.
Adotar a logomarca do Município de Cocalzinho - GO em todos os
signos identificadores, tais como placas, cartazes, documentos oficiais e
outros;
2.1 .47.
Responsabilizar-se pelo pagamento de indenização qualquer que
seja sua natureza decorrente de ação ou omissão, dolosa ou culposa, que seus
agentes causarem à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, aos destinatários dos
serviços e/ou a terce iros;
2.1.48.
Comunicar imediatamente à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
qualquer intercorrência mais expressiva ou os fatos capazes de red undar em
pedido de indenização;
2.1.49.
Acolher os destinatários das atividades objeto deste TERMO DE
COLABORAÇÃO com dignidade, cortesia e respeito, de modo universal e
igualitário, mantendo-se sempre a qualidade na prestação dos serviços, com
observância das legislações especiais de proteção ao idoso (Lei nº 1O.741 , de
1º de outubro de 2003); à criança e ao adolescente (Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990) e ao portador de necessidades especiais (Lei nº 7.853, de 24 de
outubro de 1989);
2.1.50.
Manter em local visível nas dependências da unidade pública cujo
uso lhe foi permitido, placa indicativa do endereço e telefone para registro de
reclamações , críticas e/ou sugestões às atividades ofertadas;
2.1.51.
Realizar mensalmente pesquisa de satisfação junto aos
destinatários dos serviços, objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO, com
envio de seus resultados à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;
2.1 .52.
Mensurar mensalmente a taxa de absenteísmo dos colaboradores
da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;
2.1.53.
Publicar até o dia 31 de janeiro o balanço geral das metas, os
relatórios financeiros e de execução atinentes às atividades do ANO anterior;
2.1.54.
Fornecer todas as informações e esclarecimentos solicitados pela
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, pela Comissão de Monitoramento e Avaliação,
pelo gestor da parceria e/ou demais órgãos encarregados do controle, da
fiscalização e da regulação relativamente às atividades, operações, contratos,
documentos, registros contábeis e demais assuntos que se mostrarem
pertinentes;
2.1.55.
Permitir o livre acesso do gestor da parceria, membros do
Conselho de Política Pública da área, quando houver, da Comissão de
Monitoramento e Avaliação e servidores do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo Municipal, a todos os documentos relativos à execução do
objeto do TERMO DE COLABORAÇÃO, bem como aos locais de execução do
projeto, permitindo o acompanhamento in loco e prestando todas e quaisquer
informações solicitadas;
2.1.56.
Restituir à conta da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA o valor
repassado, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, na forma da
legislação aplicável, contados da data do seu recebimento, quando as
prestações de contas parciais e finais forem apresentadas extemporaneamente
e/ou não forem aprovadas;
2.1.57.
Movimentar
os
recursos
financeiros
transferidos
pela

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA em conta bancária específica isenta d~
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bancária, de modo que os recursos transferidos não sejam confundidos com
recursos alheios a esta parceria, consoante disposto inciso XIV do artigo 42, e
no artigo 51, ambos da Lei nº. 13.019/14;
2.1.58.
Possuir conta bancária individualizada para cada TERMO DE
COLABORAÇÃO, caso a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL possua
mais de uma parceria firmada com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;
2.1.59.
Renunciar ao sigilo bancário em benefício da ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, para finalidade específica de acompanhamento, controle e
fiscalização das respectivas movimentações financeiras.
2.1.60.
Não utilizar os recursos recebidos nas despesas vedadas pelo art.
45 da Lei nº 13 ..019/2014;
2.1.61.
Manter registros, arquivos e controles contábeis específicos para
os dispêndios relativos a este TERMO DE COLABORAÇÃO, pelo prazo de 10
(dez) anos após a prestação de contas, conforme previsto no parágrafo único
do art. 68 da Lei nº 13.019/2014;
2.1 .62.
Remeter imediatamente à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA as
intimações e as notificações, administrativas e/ou judiciais, que a
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA tenha interesse, com o concomitante
encaminhamento das informações, dos dados e documentos necessários para
a defesa dos interesses do Município de Cocalzinho - GO, em juízo ou fora
dele, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e criminal daquele que
deixar de fazê-lo ou se o fizer fora do prazo;
2.1.63.
Encaminhar à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA os requerimentos
e/ou notificações extrajudiciais que versem sobre fatos relacionados à unidade
pública sob seu gerenciamento, independentemente da data de sua ocorrência.
2.1 .64.
Encaminhar mensalmente á Secretaria Municipal de Saúde os
comprovantes de pagamento dos serviços de água, luz e telefone da unidade
pública sob sua gestão;
2.1.65.
Responsabilizar-se pelo pagamento das taxas e tributos
incidentes sobre a unidade pública sob sua gestão;
2.1.66.
Responsabilizar-se pelo pagamento de qualquer quantia
decorrente de aplicação de penalidade ou sanção que decorra de sua ação ou
omissão;
2.1.67.
Atender as metas pactuadas e definidas neste TERMO DE
COLABORAÇÃO e no Plano de Trabalho;
2.1.68.
Responsabilizar-se pela exatidão de todos os dados e
informações que fornecer à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, cuja inexatidão será
considerada falta grave.
2.1.69.
Alimentar quaisquer plataformas eletrônicas disponibilizadas pela
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, com os registros das despesas realizadas;
2.1.70.
Providenciar os materiais necessários à eficiente prestação dos
serviços públicos objeto desta parceria;
2.1.71.
Encaminhar, em até 10 dias do início da vigência deste termo,
à Secretaria Municipal de Saúde o planejamento das ações que serão
executadas, bem como encaminhar em até 1O dias após o encerramento deste
termo os resultados alcançados;
2.1.72.
Sugerir à Secretaria Municipal de Saúde as alterações que
entender proveitosas ao alcance do objeto dessa parceria;
2.1.73.
Garantir aos usuários o acesso gratuito às ações e as atividades
objeto da presente parceria, sendo-lhe vedada a cobrança de qu?
,-
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contribuições ou taxas, salvo quanto às atividades artísticas e culturais, desde
que os preços cobrados sejam acessíveis ao público em geral;
2.1.74.
Colaborar na execução de programas e/ou projetos que tenham
correlação com o objeto deste ajuste e que sejam implementados pelo Governo
Municipal e/ou em parceria com o Governo Federal e/ou outros parceiros;
2.1.75.
Auxiliar na celebração de convênios e/ou outros ajustes afins com
o escopo de auferir recursos oriundos do Governo Federal e/ou de outros
parceiros;
2.1.76.
Atuar de forma isenta de qualquer influência partidária, religiosa
e/ou filosófica , de acordo com a Constituição Federal;
2.1.77.
Garantir o amplo acesso ao serviço prestado, abstendo-se de
quaisquer condutas restritivas e/ ou discriminatórias;
2.1.78.
Alimentar diariamente os sistemas informatizados de gestão
disponibilizados pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA com os registros relativos a
todas as obrigações contraídas e pagas;
2.1.79.
Empreender meios de obter fontes extras de receitas e
complementares aos recursos financeiros transferidos pela ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA para serem aplicadas no melhoramento das unidades públicas sob
seu gerenciamento;
2.1.80.
Cumprir todas as obrigações descritas no Plano de Trabalho;
2.1.81 .
Todos os comprovantes de despesas deverão conter em seu
corpo a especificação da correlata unidade pública e do TERMO DE
COLABORAÇÃO a que alude, a confirmação pela ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL do recebimento do material ou da prestação dos serviços,
bem como a informação de que o referido documento foi contabilizado e pago.
2.1.82.
Cumprir rigorosamente a Lei nº. 13.019/2014 e a Lei Orgânica
Municipal de Cocalzinho - GO;
2.1.83.
À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL é expressamente
vedada a utilização do prédio da unidade pública como sua sede principal ou
acessória, podendo utilizar recursos financeiros oriundos deste TERMO DE
COLABORAÇÃO para a manutenção de sua sede em outro local, mediante
comunicação expressa à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

3.1. Além das obrigações constantes na legislação que rege o presente
instrumento e dos demais compromissos assumidos neste ajuste, cabe à
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
cumprir
as
seguintes
atribuições,
responsabilidades e obrigações:
3.1.1 . Efetuar os repasses mensais definidos na Cláusula Nona deste TERMO
DE COLABORAÇÃO;
3.1.2. Prestar à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL o apoio técnico e
administrativo necessários para o alcance do objeto deste TERMO DE
COLABORAÇÃO, desde que não acarrete em ônus financeiro extra;
3.1.3. Acompanhar, monitorar e avaliar a execução das ações deste TERMO
DE COLABORAÇÃO;
3.1.4. Permitir o uso de bens móveis, instalações e equipamentos que
guarnecem a unidade pública e o imóvel correspondente para a exclusiv·....-- ~
utilização na execução do objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO;/
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3.1.5. Ressarcir a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL por eventuais
desembolsos decorrentes do cumprimento de decisão judicial, bem como
condenação judicial transitada em julgado, cujos fatos geradores tenham
ocorrido anteriormente à data da celebração deste TERMO DE
COLABORAÇÃO;
3.1.6. Avaliar e eventualmente proceder, a critério da autoridade competente, à
cessão de servidores públicos à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL;
3.1.7. Proceder ao pagamento dos vencimentos e o recolhimento da
contribuição previdenciária dos servidores públicos cedidos à ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL , cujo valor total será abatido da quantia atinente ao
repasse mensal, sendo vedado pagar, a qualquer título, servidor ou empregado
público com recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em
lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias) nos termos do art. 45, inc.
11, da Lei nº 13.019/2014;
3.1.8. Instituir Comissão de Monitoramento e Avaliação - CMA, nos termos do
art. 2º, inc. XI , da Lei nº 13.019/2014;
3.1.9. Designar gestor da parceria, que ficará responsável pelas obrigações
previstas no artigo 61 da Lei nº 13.019/2014 e pelas demais atribuições
constantes na legislação regente;
3.1.1 O.
Deliberar pela retomada dos bens públicos em poder da
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL na hipótese de inexecução por culpa
exclusiva da organização da sociedade civil, exclusivamente para assegurar o
atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e
independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a
execução das metas ou atividades pactuadas, nos termos do art. 62, inciso 1,
da Lei nº 13.019/2014;
3.1.11.
Optar pela assunção da responsabilidade pela execução do
restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação e
inexecução por culpa exclusiva da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, de
modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de
contas o que foi executado pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL até o
momento em que a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA assumir essas
responsabilidades, nos termos do art. 62, 11, da Lei nº 13.019/2014;
3.1 .12.
Reter a liberação dos recursos quando houver evidências de
irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida, quando
constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou inadimplemento
das obrigações, ou quando a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deixar
de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ou pelos órgãos de controle interno ou externo,
caso em que o fato será comunicado à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos,
nos termos do art. 48 da Lei nº 13.019/2014;
3.1 .13.
Prorrogar de "oficio" a vigência do termo de colaboração, antes do
seu término, quando der causa a atraso na liberação dos recursos, limitada a
prorrogação ao exato período do atraso verificado, nos termos do art. 55,
parágrafo único, da Lei nº 13.019/2014;
3.1 .14.
Publicar, no veículo oficial de publicidade da Administração
Pública o extrato do TERMO DE COLABORAÇÃO, em atenção ao art. 38 da
Lei nº 13.019/2014;
/
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3.1.15.
Divulgar informações referentes à parceria celebrada em dados
abertos e acessíveis e manter, no seu sítio eletrônico oficial, o instrumento da
parceria celebrada e seu respectivo plano de trabalho, nos termos do art. 1O ele
art. 11, parágrafo único, da Lei nº 13.019/2014;
3.1.16.
Exercer atividade normativa, de controle e fiscalização sobre a
execução da parceria, inclusive, se for o caso, reorientando as ações, de modo
a evitar a descontinuidade das ações pactuadas;
3.1.17.
Analisar e decidir sobre a prestação de contas dos recursos
aplicados na consecução do objeto do presente TERMO DE COLABORAÇÃO;
3.1.18.
Manter os processos referentes a este Chamamento Público, bem
como da contratação e da execução deste TERMO DE COLABORAÇÃO,
arquivados por meio digital, em boa ordem pelo período mínimo de 05 cinco
anos contados a partir do julgamento das contas pelo Tribunal de Contas do
Município - TCM.
3.1.19.
Manter os processos de prestação de contas deste TERMO DE
COLABORAÇÃO, arquivados por meio digital, em boa ordem pelo período
mínimo de 05 cinco anos contados a partir do julgamento das contas pelo
Tribunal de Contas do Município - TCM.
3.1.20.
Manter sitio oficial na rede mundial de computadores (internet)
enquanto durar o TERMO DE COLABORAÇÃO, onde divulgará os documentos
relacionados à parceria;
3.1.21.
Encaminhar ao Tribunal de Contas do Município - TCM , no bojo
da prestação de contas, os documentos pertinentes;
3.1.22.
Acompanhar a evolução das ações executadas pela
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL por meio dos sistemas informatizados
de gestão por si disponibilizados.
3.1 .23.
Aplicar as sanções previstas na legislação, proceder às ações
administrativas necessárias à exigência da restituição dos recursos transferidos
e instaurar Tomada de Contas Especial, quando for o caso.
CLÁUSULA QUARTA -

DAS OBRIGAÇÕES MÚTUAS

4.1. Os PARTICIPES se obrigam a:
4.1.1. Executar a política pública na área abarcada nesta parceria,
disponibilizando os recursos humanos, físicos, financeiros e materiais
necessários à sua eficaz implementação;
4.1.2. Garantir a eficiente execução dos serviços mediante o uso de mão de
obra qualificada e capacitada para atuar nas unidades públicas que integram o
objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO;
4.1.3. Instituir ações que garantam o uso adequado dos serviços públicos e, se
necessário, valendo-se de outras instâncias sociais;
4.1.4. Divulgar as ações/resultados advindos do TERMO DE COLABORAÇÃO
junto à Comunidade, a Política de Governo na área abrangida por esta
parceria, viabilizando a participação popular na reformulação das ações;
4.1.5. Executar fielmente o presente TERMO DE COLABORAÇÃO, de acordo
com as cláusulas pactuadas e as normas aplicáveis, respondendo cada um
pelas consequências de sua inexecução ou execução parcial, sendo vedado à
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL utilizar recursos para finalidade alheia
~ ..:=-:::t::::.........:...,.,,J
ao objeto da parceria.
4.1.6. METAS A SEREM ATINGIDAS:

SE MUSA
Secretaria
Municipal de
Saúde

Procedimentos:

Procedimento

Quantidade de
Quantidade de
Atendimentos Mensais Atendimentos 6 meses

Consultas/Atendimentos
5.000
às Urgências em Geral
4.1.7. Profissionais a serem utilizados:
a) Médicos Plantonistas (Plantão de 12 horas):
b) Médicos Atenção Básica:
c) Enfermeiros
d) Demais profissionais de ensino superior:
e) Demais profissionais de ensino médio:

30.000

CLÁUSULA QUINTA- DO ACOMPANHAMENTO, DO MONITORAMENTO,
DA AVALIAÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO
5.1 . A execução do objeto da parceria será acompanhada pela
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA por meio de ações de monitoramento e avaliação,
que terão caráter preventivo e saneador, objetivando a gestão adequada e
regular da parceria, e deverão ser registradas na plataforma eletrônica
disponibilizada pela ADMIN ISTRAÇÃO, na forma do art. 65 da Lei nº
13.019/2014.
5.2. As ações de monitoramento e avaliação contemplarão a análise das
informações acerca do processamento da parceria constante da plataforma
eletrônica disponibilizada pela ADMINISTRAÇÃO, incluída a possibilidade de
consu lta às movimentações da conta bancária específica da parceria, além da
verificação, análise e manifestação sobre eventuais denúncias existentes
relacionadas à parceria.
5.3. No exercício das ações de monitoramento e · avaliação do cumprimento
do objeto da parceria, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:
5.3.1. Designará, mediante ato publicado em meio oficial de comunicação, o
gestor da parceria, agente público responsável pela gestão da parceria, com
poderes de controle e fiscalização (art. 2º, inciso VI, da Lei nº 13.019/2014);
5.3.2. Designará a Comissão de Monitoramento e Avaliação, órgão colegiado
destinado a monitorar e avaliar a parceria, constituído por ato específico
publicado em meio oficial de comunicação, assegurada a participação de pelo
menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do
quadro de pessoal da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (art. 2º. inciso XI. da Lei nº
13.019/2014);
5.3.3. Emitirá relatório(s) técnico(s) de monitoramento e avaliação, na forma e
prazos previstos no Plano de Trabalho sobre a conformidade do cumprimento
do objeto e os resu ltados alcançados durante a execução da presente parceria
(arts. 59 e 66, parágrafo único, inc. li da Lei nº 13.019/2014);
5.3.4. Emitirá o relatório de visita técn ica in loco eventualmente rea lizada
durante a execução da parceria (art. 66, parágrafo único, inc. Ida Lei nº
13.019/2014);
5.3.5. Rea lizará pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de
trabalho e utilizará os resultados como subsídio na avaliação da parceria
celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na
reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas (art .. 58; §2 º d~
"'
13 01912014);
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5.3.6. Examinará o(s) relatório(s) de execução do objeto e, quando for o caso,
o(s) relatório(s) de execução financeira apresentado(s) pela ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL, na forma e prazos previstos no Plano de Trabalho (art.
66, caput e inc. 1 e H, da Lei nº 13.019/2014);
5.3.7. Poderá valer-se do apoio técnico de terceiros (art. 58, §1 º, da Lei nº
13.019/2014);
5.3.8. Poderá delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou
entidades que se situem próximas ao local de aplicação dos recursos (art. 58,
§1 º, da Lei nº 13.019/2014);
5.3.9. Poderá dispor de materiais e equipamentos tecnológicos necessários às
atividades de monitoramento e avaliação (art. 61, inc. V, da Lei nº
13.019/2014).
5.4. Observado o disposto nos §§ 3º, 6º e 7° do art. 35 da Lei nº
13.019/2014, a Administração Pública designará servidor público que atuará
como gestor da parceria e ficará responsável pelas obrigações previstas no
artigo 61 e no artigo 62, parágrafo único, daquela Lei e pelas demais
atribuições constantes no Plano de Trabalho. Dentre outras obrigações, o
gestor é responsável pela emissão do parecer técnico conclusivo de análise da
prestação de contas final.
5.5. Será impedida de participar como gestor da parceria ou como membro
da Comissão de Monitoramento e Avaliação pessoa que, nos últimos 5 (cinco)
anos) tenha mantido relação jurídica com a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL, o que será aferido mediante declaração dos membros que forem
designados (art. 35, §6º, da Lei nº 13.019/2014).
5.6. Caso a parceria seja financiada com recursos de fundos específicos, o
monitoramento e a avaliação serão realizados pelo respectivo conselho gestor,
respeitadas as exigências legais (art. 59, §2º, da Lei nº 13.019/2014).
5.7. O relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o item
5.3.3 deverá conter os elementos dispostos no §1 º do art. 59 da Lei nº
13.019/2014 e será submetido à Comissão de Monitoramento e Avaliação, que
detém a competência para avaliá-lo e homologá-lo (art. 59, caput, da Lei nº
13.019/2014);
5.8. Sem prejuízo da fiscalização pela Administração Pública e pelos órgãos
de controle, a execução da parceria será acompanhada e fiscalizada pelo
conselho de política pública setorial eventualmente existente na esfera de
governo municipal. A presente parceria estará também sujeita aos mecanismos
de controle social previsto na legislação específica (art. 60 da Lei nº
13.019/2014);
5.9. A Comissão de Monitoramento e Avaliação, de que trata o item 5.3.2
será constituída, no prazo máximo de até 1O (dez) dias após a assinatura do
presente ajuste, por meio de Portaria expedida pela autoridade competente.
5.1 O. Os resultados atingidos com a execução deste contrato deverão ser
analisados pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, em periodicidade
indicada no Plano de Trabalho, que norteará as correções que forem
necessárias para garantir a plena eficácia do presente TERMO DE
COLABORAÇÃO;
5.11. A Comissão de Monitoramento e Avaliação poderá a qualquer tempo -----.;~_..
exigir da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL as informações
/\
complementares e a apresentação de detalhamento de tópi cos constantes~
relatórios avaliados.
~
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5.12. Os responsáveis, integrantes da Comissão de Monitoramento e
Avaliação deste TERMO DE COLABORAÇÃO, ao tomarem conhecimento de
qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de
origem pública, comunicarão imediatamente à autoridade supervisora da área
correspondente, ocasião em que se dará ciência ao Ministério Público, ao
Tribunal de Contas do Município - TCM e à Câmara Municipal para as
providências cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária.
5.13. Sem prejuízo da medida a que se refere o subitem anterior, quando
assim exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público, havendo indícios
fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, a Comissão
de Monitoramento e Avaliação informará imediatamente à autoridade
supervisora da área correspondente que deverá representar à Procuradoria do
Município, para que requeira ao juízo competente a decretação da
indisponibilidade dos bens da entidade e o sequestro dos bens de seus
dirigentes, bem como de agente público ou terceiro, que possam ter
enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público.
5.14. A Comissão de Monitoramento e Avaliação deste TERMO DE
COLABORAÇÃO deverá, a cada repasse, atestar o cumprimento das
obrigações trabalhistas pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, em
especial com relação ao pagamento de:
5.1 4.1.
Salários e benefícios previstos em norma coletiva;
Férias, décimos terceiros, licenças e estabilidades provisórias; e
5.1 4.2.
5.14.3.
Contribuições sociais e fundiárias .
5.1 5. A Comissão de Monitoramento e Avaliação deste TERMO DE
COLABORAÇÃO deverá comunicar, ao Tribunal de Contas do Município
qualquer irregularidade ou ilegalidade praticada pela ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL na utilização dos recursos, bens ou servidores de origem
públicos, bem como o desfecho do respectivo procedimento administrativo
instaurado e demais providências adotadas, inclusive quanto à restitu ição do
saldo de recursos e rendimentos de aplicação financeira , sob pena de
cominação de multa.
5.16. Toda a contabilidade do ajuste será analisada pela ADMIN ISTRAÇÃO
PÚBLICA, conforme repartição interna de atribuições, que poderá se valer de
terceiros para assessorá-la.
CLÁUSULA SEXTA -

DO PRAZO DE VIGÊNCIA

6.1. A vigência do presente TERMO DE COLABORAÇÃO será de 180 (cento
e oitenta) dias, a contar da data de 3 de Janeiro de 2022, podendo ser
prorrogado, na forma da Lei 13.019/2014.
CLÁUSULA SÉTIMA -

DAS ALTERAÇÕES

7.1. O presente TERMO DE COLABORAÇÃO, a qualquer tempo, poderá ser
modificado pelas partes, por meio da celebração de aditivos ou, quando for o
caso, por apostilamento, desde que as modificações não desnaturem seu
objeto, devendo o respectivo pedido ser apresentado em até 30 (trinta) dias
antes do seu término, observado o disposto no art. 57 da Lei nº 13.019/2014;
7.2. As alterações deverão ser precedidas de justificativa por escrito, que
conterá a declaração de interesse de ambos os participes e outorga pela - - - ; -Pr?~uradoria do Município, sem prejuízo das demais manifestações legalm~

ex191das.
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A alteração dos recursos repassados implicará na revisão das metas

pactuadas, conforme os relatórios das avaliações emitidos pela
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
7.4. Os ajustes realizados durante a execução do objeto integrarão o Plano
de Trabalho, desde que submetidos pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL e aprovados previamente pela autoridade competente.

CLÁUSULA OITAVA-DOS RECURSOS FINANCEIROS
8.1. Para executar o objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO, a
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA repassará à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL a importância global estimada de R$ 2.310.000,00 (dois milhões,
trezentos e dez mil reais), para o período de 6 (seis) meses.
8.2. Essa importância poderá sofrer modificações, observando-se as
disponibilidades financeiras de recursos alocados nos orçamentos e na
legislação específica.
8.2.1. Em caso de redução de repasse dos valores sem redução das metas
inicialmente propostas, em razão da necessidade de manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro da parceira, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
deverá anuir expressamente.
8.3. Enquanto não utilizados os recursos repassados, estes deverão ser
aplicados em caderneta de poupança ou fundo de aplicação financeira
composto majoritariamente por títulos da dívida pública, observado o disposto
no item 8.7, devendo os resultados dessa aplicação serem revertidos
exclusivamente ao cumprimento do objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO.
8.4. Sem prejuízo dos repasses efetuados pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
a execução do presente TERMO DE COLABORAÇÃO será complementada
com os recursos advindos de:
8.4.1 . Doações, legados, patrocínios, apoios e contribuições de entidades
nacionais ou estrangeiras, públicas ou privadas;
8.4.2. Rendimentos de aplicações de ativos financeiros ;
8.4.3. Venda de espaço publicitário;
8.4.4. Exploração comercial das instalações;
8.4.5. Outros ingressos, devidamente autorizados pela ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
8.5. Poderá a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, conforme recomende o interesse
público, mediante ato fundamentado da autoridade supervisora da área afim, a
ser ratificado pelo Chefe do Executivo, além dos valores mensalmente
transferidos, repassar recursos a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL a
título de investimento, para ampliação de estruturas físicas já existentes e
aquisição de bens móveis complementares de qualquer natureza que se
fizerem necessários à prestação dos serviços públicos objeto deste TERMO
DE COLABORAÇÃO.
8.6. Os valores atinentes aos investimentos serão definidos em procedimento
específico, onde será pormenorizada a demonstrada a compatibilidade do
preço ao praticado no mercado, detalhado o valor e o cronograma de repasse.
8.7. Deverá a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL movimentar e aplicar--====1~~
os recursos que lhe forem repassados em instituições financeiras consideradas
idôneas pelo mercado;
8.8. Deverá a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL manter e movimentar
os recursos transferidos pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA em conta b7 .~
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específica para tal finalidade, de modo que não sejam abarcados com os
recursos provenientes de outras fontes.
8.9. Caberá a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL apresentar à
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA os extratos de movimentação mensal e
balancetes consolidados, da totalidade das despesas e receitas separadas por
fonte e categoria.
8.1 O. Deverá a ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL renunciar ao sigilo da
conta bancária e contábil atinente aos recursos transferidos pelo Município.
8.11. Deverá a ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL renunciar, em favor
dos órgãos e das entidades de controle da Administração, ao sigilo de todos os
seus registros contábeis nas situações em que o gerenciamento da unidade
pública ocorrer fora das dependências desta, quando então, nos termos do
item 2.1.85, poderá ser procedido ao rateio das despesas administrativas com
base em critérios previamente definidos pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
8.12. A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL fica autorizada a celebrar
ajustes objetivando captar outros recursos que serão destinados à execução do
objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO, cujo produto será depositado em
conta bancária específica e com livre acesso aos órgãos de controle interno da
Administração.
8.13. As despesas relacionadas à execução da parceria serão executadas nos
termos dos incisos XIX e XX do art. 42 da Lei 13.019/2014, sendo vedada, à
conta dos recursos oriundos do presente TERMO DE COLABORAÇÃO, a
realização das seguintes despesas:
8.13.1.
Taxa de administração, de gerência ou similar;
Publicidade, das quais constem nomes, símbolos ou imagens que
8.1 3.2.
caracterizem promoção pessoal dos dirigentes da ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL, autoridades ou servidores públicos;
8.13.3.
Pagamento de benefícios a empregados da ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL não contemplados no seu Plano de Cargos;
8.13.4.
Para o pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado
público com recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em
lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;
8.14. A despesa considerada imprópria e realizada no curso deste contrato
será objeto de apuração mediante a adoção de medidas que assegurem à
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL a ampla defesa e o contraditório;
8.15. Notificada a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL sobre a hipótese
de existência de despesa considerada imprópria, esta poderá, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias contados do recebimento do aviso, apresentar
justificativas ou providenciar a regularização;
8.1 6. Rejeitada a justificativa, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
poderá interpor recurso perante o titular da Secretaria Municipal de Saúde, no
prazo de 05 (cinco) dias contados da ciência da decisão;
8.17. Indeferido o recurso , o titular da Secretaria Municipal de Saúde aplicará
a penalidade cabível;
8.18. Serão consideradas impróprias as despesas que, além de ofenderem os
princípios da legalidade, moralidade e economicidade, não guardarem qualquer
relação com os serviços prestados, como, por exemplo: festas de
confraternização de empregados; repasse de multas pessoais de trânsito;
distribuição de brindes e custeio de atividades não condizentes com o o~
contratual.
,
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8.19. Ao final do TERMO DE COLABORAÇÃO, depois de pagas todas as
obrigações decorrentes da sua execução, eventual saldo financeiro
remanescente, inclusive o proveniente das receitas obtidas das aplicações
financeiras realizadas , deverá ser prontamente restituído à ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata
instauração de tomada de contas especial do responsável , providenciada pela
autoridade competente da administração pública.
8.20. Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vinculados à
parceria:
8.20.1.
Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de
trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil ,
durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos
de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias
e demais encargos sociais e trabalhistas;
8.20.2.
Diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação
nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija;
8.20.3.
Custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a
proporção em relação ao valor total da parceria;
8.20.4.
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à
consecução do objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde que
necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais.
8.21 . Caberá ao município de Cocalzinho custear os valores referentes à
rescisão dos trabalhadores que estiverem com contrato vinculado às atividades
do Hospital Municipal Jair Paiva na data do encerramento do presente termo,
caso não haja sucessão trabalhista para outra instituição.
8.22. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA deverá acompanhar e fiscalizar a
evolução financeira dos referidos recursos.
8.23. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA não se responsabiliza de nenhuma
forma , por rescisões trabalhistas e ações judiciais decorrentes das
contratações realizadas pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL durante
a vigência do TERMO DE COLABORAÇÃO, exceto as rescisões trabalhistas e
ações judiciais decorrentes do atraso nos repasses.
8.24. Toda a movimentação de recursos no âmbito desta parceria será
realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do
beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária (art.
53, caput, da Lei nº 13 .019/2014).
8.25. Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante
transferência eletrônica, poderá ser admitida, a critério da autoridade
competente, a realização de pagamentos em espécie (art. 53 , §2º, da Lei nº
13.019/2014).
8.26. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta
bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços (art. 53,
§1 º, da Lei nº 13.019/2014).
CLÁUSULA NONA -

DO REPASSE DE RECU RSOS

9.1. Será repassado pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA o valor global de R$
2.340.059, 16 (dois milhões, trezentos e quarenta mil, cinquenta e nove reais e
dezesseis centavos) para custeio do presente TERMO DE COLABORAÇÃ~ ~
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ser pago em seis · parcelas mensais de R$ 390.009,86 (trezentos e noventa mil,
nove reais e oitenta e seis centavos), nos termos do art. 48 da Lei nº
13.019/2014.
9.1.1. O primeiro repasse será feito em até 3 (três) dias úteis após a assinatura
do presente termo, e as demais após 30 e 60 dias do primeiro repasse.
9.2. As parcelas dos recursos ficarão retidas até o saneamento das
impropriedades ou irregularidades detectadas nos seguintes casos:
9.2.1. Quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela
anteriormente recebida;
9.2.2. Quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o
inadimplemento da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL em relação a
obrigações estabelecidas no TERMO DE COLABORAÇÃO;
9.2.3. Quando a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deixar de adotar sem
justificativa
suficiente
as
medidas
saneadoras
apontadas
pela
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ou pelos órgãos de controle interno ou externo.
9.3. As despesas deste TERMO DE COLABORAÇÃO correrão por conta das
dotações orçamentárias designadas pelo departamento de contabilidade.
9.4. Caso seja necessário, a fonte de recurso expressa na tabela do Item 9.3
poderá ser substituída por outra, tanto federal quanto estadual, a qual
apresentar disponibilidade financeira, a fim de evitar inadimplência.
9.5. O valor mensal de custeio do serviço para OSC será composto de uma
parcela fixa e uma parcela variável, nos seguintes termos:
9.5.1. Parcela Fixa: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
9.5.2. Parcela Variável: Valor repassado ao município, a título de Média e Alta
Complexidade - MAC, com teto de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil
reais).
CLÁUSULA DÉCIMA -

DOS RECURSOS HUMANOS

10.1. A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL utilizará os recursos
humanos necessários e suficientes para a execução deste TERMO DE
COLABORAÇÃO de acordo com o plano de gestão de recursos humanos
apresentado em sua Proposta de Técnica.
10.2. É vedado a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL pagar, a qualquer
título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo
nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.
10.3. Aos servidores públicos do quadro de pessoal permanente da
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA à disposição da ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL serão garantidos todos os seus direitos e vantagens
estabelecidos em lei, vedada a incorporação aos vencimentos ou à
remuneração de qualquer vantagem pecuniária que vier a ser paga por este.
10.4. A contratação de empregados e de prestadores de serviços por parte da
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá obedecer às disposições de
seu regulamento, observados os princípios da impessoalidade, da moralidade,
da boa-fé, da probidade, da economicidade, da eficiência, da isonomia, da
publicidade e do julgamento objetivo.
10.5. A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL poderá utilizar os recursos
públicos que lhe forem repassados com despesas de remuneração , encargos
trabalhistas e vantagens de qualquer natureza, inclusive os percebidos pela
Diretoria, empregados.
/
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10.6. A remuneração dos membros da Diretoria observará, no mínimo, os
valores praticados pelo mercado, na região correspondente à sua área de
atuação.
10.7. Na hipótese da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL não alcançar as
metas pactuadas poderá a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA adotar as medidas
descritas no Plano de Trabalho.
10.8. É vedada a contratação de cônjuge, companheiro ou parente,
consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º (terceiro) grau, do
Prefeito, Vice-Prefeito, de Secretários do Município, de Presidentes de
autarquias, fundações e empresas municipais, Conselheiros do Tribunal de
Contas dos Municípios, todos do Estado de Goiás, para quaisquer serviços
relativos a este TERMO DE COLABORAÇÃO.
10.9. É vedado à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL que tenha, entre
seus dirigentes, pessoa:
10.9.1.
Cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas
irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer
esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
10.9.2.
Julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício
de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação;
10.9.3.
Considerada responsável por ato de improbidade, enquanto
durarem os prazos estabelecidos nos incisos 1, li e Ili do art. 12 da Lei nº 8.429,
de 2 de junho de 1992;
10.9.4.
Membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão
ou entidade da Administração Pública Municipal, estendendo-se a vedação aos
respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o segundo grau;
10.1 O. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA fiscalizará o pagamento dos empregados
admitidos pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL visando aferir o correto
recolhimento dos valores remuneratórios e dos encargos sociais devidos,
assim como evitar o pagamento a menor, a maior ou em duplicidade.
10.11.A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL não poderá ceder ou colocar
à disposição os empregados pagos com recursos do presente TERMO DE
COLABORAÇÃO.
10.12. Ocorrendo ação ou omissão que possa ser caracterizada como falta
disciplinar hipoteticamente atribuível a servidor público cedido pela
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, deverá a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL comunicar, no prazo de 10 (dez) dias contados do evento, àquele para
as providências cabíveis ao caso.
10.13. Em caso de ação ou omissão atribuível a empregado da
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL que possa ensejar a demissão por
justa causa, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho, deverá o
empregador tomar as medidas próprias no sentido de cumprir a lei.
10.14. Na hipótese de ação ou omissão atribuível a empregado da
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL que mostre contrária aos princípios da
Administração Pública ou que caracterize como ofensiva aos agentes públicos,
que promova apologia e/ou pratique fatos tipificados como crime, poderá a
Secretaria Municipal de Saúde exigir o desligamento do referido profissional.
10.15. A ORGANIZAÇÃO DA SOC IEDADE CIVIL, para fins de alcançar os
objetivos desse contrato, poderá contratar pessoa jurídica de direito privado
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destinada a prestar serviços determinados e específicos, tais como assessoria
jurídica, contábil, compliance, entre outros.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA COLABORAÇÃO

DA EXTINÇÃO DO TERMO DE

11.1. O presente TERMO DE COLABORAÇÃO poderá ser:
11.1.1.
Extinto por decurso de prazo;
11.1.2.
Extinto, de comum acordo antes do prazo avençado, mediante
Termo de Distrato;
11.1.3.
Denunciado, por decisão unilateral de qualquer dos partícipes,
independentemente de autorização judicial, mediante prévia notificação por
escrito ao outro partícipe; ou
11.1.4.
Rescindido, por decisão unilateral da ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, independentemente de autorização judicial, mediante prévia
notificação por escrito ao outro participe, nas seguintes hipóteses:
11 .1.4.1.
Descumprimento injustificado de cláusula deste instrumento;
11.1.4.2.
Irregularidade ou inexecução injustificada, ainda que parcial, do
objeto, resultados ou metas pactuadas;
11.1.4.3.
Omissão no dever de prestação de contas, nas parcerias com
vigência superior a um ano, sem prejuízo do disposto no §2º do art. 70 da Lei
nº 13.019/2014;
11 .1.4.4.
Violação da legislação aplicável;
11.1 .4. 5.
Cometimento de falhas reiteradas na execução;
11.1.4.6.
Malversação de recursos públicos;
11 .1.4.7.
Constatação de falsidade ou fraude nas informações ou
documentos apresentados;
11.1.4.8.
Não atendimento às recomendações ou determinações
decorrentes da fiscalização;
11.1.4.9.
Descumprimento das condições que caracterizam a parceira
privada como ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (art. 2º, inciso 1, da Lei
nº 13.019, de 2014);
Paralisação da execução da parceria, sem justa causa e prévia
11.1.4.1 O.
comunicação à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;
11.1.4.11.
Por razões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento, devidamente justificadas e exaradas no processo administrativo
a que se refere o ajuste;
11 .1 .4.12.
Outras hipóteses expressamente previstas na legislação aplicável.
11.2. A denúncia apenas será eficaz 60 (sessenta) dias após a data de
recebimento da notificação, ficando os participes responsáveis, até a
consumação do prazo, pelas obrigações que firmaram ao tempo da avença.
11.3. Em caso de denúncia ou rescisão unilateral por parte da
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, que não decorra de culpa , dolo ou má gestão da
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, o Poder Público ressarcirá a parceira ~
privada dos danos emergentes comprovados que houver sofrido.
11.4. Em caso de denúncia ou rescisão unilateral por culpa, dolo ou má
gestão por parte da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, devidamente
comprovada, a organização da sociedade civil não terá direito a qualquer
indenização, além de se sujeitar à responsabilização cabível, bem como ao
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ressarcimento da ADMINISTRAÇÃO, que poderá reter os créditos decorrentes
da parceria até o limite dos prejuízos sofridos.
11.5. Nos casos do item 11.4, a rescisão unilateral , bem como a retenção de
crédito só poderá ser efetivada após processo administrativo que se garanta a
ampla defesa e o contraditório, e após decisão final do Chefe do Executivo.
11.6. Na hipótese de irregularidade na execução do objeto que enseje dano
ao erário, deverá ser instaurada Tomada de Contas Especial caso os valores
relacionados à irregularidade não sejam devolvidos no prazo estabeleci do pela
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
11.7. Outras situações relativas à extinção da parceria não previstas na
legislação aplicável ou neste instrumento poderão ser reguladas em Termo de
Encerramento da Parceria a ser negociado entre as partes ou, se for o caso, no
Termo de Distrato.
11.8. Ocorrendo a rescisão unilateral deste TERMO DE COLABORAÇÃO ou
em razão do término de sua vigência, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL não mais poderá fazer uso de quaisquer informações, dados ou
documentos, recursos bancários, tecnologias, materiais, metodologias e
sistemáticas de acompanhamento.
11.9. Em qualquer das hipóteses motivadoras da rescisão do TERMO DE
COLABORAÇÃO, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA providenciará a imediata
revogação do Termo de Permissão de Uso de Bens Públicos, móveis ou
imóveis, não cabendo a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL direito a
qualquer indenização ou retenção dos mesmos.
11.10. Em caso de paralisação da atividade, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
detém a prerrogativa de assumir ou transferir a responsabilidade pela execução
do objeto da parceria, de modo a evitar a sua descontinuidade.
11.11. A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL terá o prazo máximo de 60
(sessenta) dias, a contar da data da rescisão do TERMO DE COLABORAÇÃO,
para quitar as obrigações deste decorridas, as obrigações fiscais, trabalhistas e
prestar contas de sua gestão a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
11.11.1.
O município, em até 30 dias antes do encerramento do contrato,
notificará a instituição contratada para que esta informe os prestadores de
serviço essenciais para a prestação de contas (tais como Sistema de
faturamento, assessoria jurídica, Contabilidade, entre outros eventuais). O
município será responsável por repassar à entidade contratada os valores
referentes à manutenção dos contratos de prestação de serviços por um mês
após o encerramento do contrato de Gestão.
11.12. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção deste TERMO
DE COLABORAÇÃO, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá
restituir os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das
receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, no prazo improrrogável
de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas
especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
11.13. Os bens patrimoniais adquiridos, produzidos, transformados ou
construídos com recursos repassados pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA são_ ~~
da titularidade do órgão ou da entidade pública municipal e ficarão afetados ao
objeto da presente parceria durante o prazo de sua duração, sendo
considerados bens remanescentes ao seu término.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES DA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

12.1 . O ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL obriga-se a adotar ações de
transparência legalmente exigidas, mantendo, em seu sítio eletrônico na
internet, obrigatoriamente, as seguintes informações, além daquelas
especificadas no art. 11 , parágrafo único, incisos I a VI, da Lei nº 13.019/2014:
12.1.1.
Estatuto social e suas alterações, e a identificação do nome da
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL e seu número de inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB;
12.1.2.
Seu Organograma e da(s) unidade(s) pública(s) gerida(s);
12.1 .3.
Endereço(s), horário(s) para atendimento ao público, telefone(s),
e-mails e da(s) unidade(s) pública(s) gerida(s);
12.1.4.
TERMO DE COLABORAÇÃO e os seus eventuais aditivos, com a
identificação da data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e
do órgão da administração pública responsável , bem como a descrição do
objeto da parceria;
12.1.5.
Valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso;
12.1 .6.
Situação da prestação de contas da parceria, que deverá informar
a data prevista para a sua apresentação, a data em que foi apresentada, o
prazo para a sua análise e o resultado conclusivo;
12.1.7.
Quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos
da parceria, o valor total da remuneração da equipe de trabalho, as funções
que seus integrantes desempenham e a remuneração prevista para o
respectivo exercício;
12.1.8.
Atas das reuniões do Conselho de Administração, relativas a este
TERMO DE COLABORAÇÃO;
12.1.9.
Regulamento por si adotado para as alienações, aquisições de
bens e contratações de obras e serviços, bem como de admissão de pessoal;
12.1.1O.
Atos convocatórias concernentes às alienações, aquisições de
bens, contratações de obras e serviços, respectivos resultados, contendo o
nome do vencedor, objeto, valores unitários e total, os contratos, vigência e
eventuais termos aditivos;
12.1 .1 1.
Contratos assinados com terceiros; convênios, termos de
parceiras, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres realizados com
recursos da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, respectivos aditivos e relatórios
finais de prestação de contas, na forma da legislação aplicável;
12.1.12.
Ato Convocatório e Avisos de seleção pública, relativos à
contratação de pessoal, com critérios técnicos e objetivos para o recrutamento
de empregados;
12.1.13.
Plano de cargos, benefícios e remuneração dos empregados da
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL;
12.1.14.
Relação dos membros da Diretoria e das Chefias de seu
organograma , e-mail institucional e remuneração individual ;
12.1.15.
Demonstrações contábeis e financeiras com suas respectivas
notas explicativas, conforme normatização vigente;
-~;:::::::~
12.1.16.
Registros contábeis, balanços patrimoniais, demonstração do
resultado do período, das mutações do patrimônio líquido, de fluxo de caixa e
notas explicativas, além dos Livros Razão, Diário do Período, bala~
,,.,
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demais demonstrativos contábeis, mensais e anuais ou de outras
periodicidades;
12.1.17.
Relatórios mensais e anuais de suas ações e atividades e outros
que tenham produzido;
12.1.18.
Relatório contendo comparativo de recursos recebidos, gastos e
devolvidos a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;
12.1.19.
Relatórios gerenciais de produção, aprovados pelo Conselho de
Administração da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, contendo
necessariamente o comparativo mensal de metas previstas e realizadas ;
12.1.20.
Pergunta que os cidadãos mais costumam fazer ou que podem
ser de interesse da sociedade com suas respectivas respostas;
12.1 .21.
Relação mensal dos servidores públicos cedidos pela
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;
12.1.22.
Relação mensal dos servidores públicos que foram devolvidos a
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;
12.1.23.
Relação mensal dos seus empregados, com os respectivos
salários;
12.1.24.
Informar o nome, e-mail e horário de atendimento do responsável
em alimentar o sítio eletrônico na internet da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL.
12.2. Interpelações e questionamentos acerca das atividades e/ou serviços
executados pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, formulados por
autoridades ou cidadãos, deverão ser respondidas , observado o fluxo
determinado pela Ouvidoria do Município.
12.3. Os agentes da administração pública, do controle interno e do Tribunal
de Contas terão livre acesso aos processos, aos documentos e às informações
relacionadas ao TERMO DE COLABORAÇÃO, bem como aos locais de
execução do respectivo objeto.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA TERMO DE COLABORAÇÃO

DAS PARTES INTEGRANTES DO

13.1. Integram o presente TERMO DE COLABORAÇÃO:
13.1.1.
O Plano de Trabalho;
13.1.2.
O Termo de Permissão de Uso de Bens Móveis;
13.1.3.
O Termo de Permissão de Uso de Bens Imóveis;
13.2. Para o alcance do objeto pactuado, os participes se obrigam a cumprir o
Plano de Trabalho que, independente de transcrição, é parte integrante e
indissociável do presente TERMO DE COLABORAÇÃO, bem como toda
documentação técnica que dele resulte, cujos dados neles contidos acatam os
partícipes.
13.3. O Plano de Trabalho poderá ser revisto para alteração de valores ou de
metas, mediante termo aditivo ou , se juridicamente cabível, por apostila ao
Plano de Trabalho original.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

- -:::=__

14.1. A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL é responsável pelas
indenizações decorrentes de ação ou omissão culposa que seus agent:~
nessa qualidade, causarem aos usuários das unidades públicas pelas quai~
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responsável, bem como aos bens públicos móveis e imóveis os quais lhe foram
permitidos o uso, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

15.1. A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL prestará contas da boa e
regular aplicação dos recursos recebidos, observando-se as regras previstas
nos arts. 63 a 72 da Lei nº 13.019/2014, além das cláusulas constantes deste
instrumento e do Plano de Trabalho.
15.2. A prestação de contas terá o objetivo de demonstrar e verificar
resultados e deverá conter elementos que permitam avaliar a execução do
objeto e o alcance das metas. A prestação de contas apresentada pela
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá conter elementos que
permitam à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA avaliar o andamento ou concluir que o
seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada
das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos
resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas.
15.3. Ao final de cada exercício de duração da parceria, ou sempre que
recomendar o interesse público, e ao término da vigência do ajuste, no prazo
estipulado no Plano de Trabalho, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
apresentará, na plataforma eletrônica disponibilizada pela Administração, a
prestação de contas, mediante o Relatório de Execução do Objeto, contendo
as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o
comparativo de metas propostas com os resultados alcançados (art. 66, inc. 1,
da Lei nº 13.019/2014).
15.3.1.
O prazo de que trata o Item 15.3. poderá ser prorrogado por até
30 (trinta) dias, desde que devidamente justificado (art. 69, §4º da Lei nº
13.019/2014).
15.3.2.
O disposto no Item 15.3 não impede que a ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA promova a instauração de tomada de contas especial antes do
término da parceria, ante evidências de irregularidades na execução do objeto.
Nesta hipótese, o dever de prestar contas surge no momento da liberação de
recurso envolvido na parceria (art. 69, §§2º e 3º da Lei nº 13.019/2014).
15.4. A análise da prestação de contas pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA será
formalizada por meio de parecer técnico emitido pelo gestor da parceria, que
deverá verificar o cumprimento do objeto e o alcance das metas previstas no
plano de trabalho, bem como a eficácia e a efetividade das ações em execução
ou que já foram realizadas, e considerará:
15.4.1.
O(s) Relatório(s) de Execução do Objeto;
15.4.2.
Relatório de visita técnica in loco, quando houver;
15.4.3.
Relatório técnico de monitoramento e avaliação, de que trata o
item 5.3.3, homologado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, sobre a
conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a
execução do ajuste.
15.5. O parecer técnico emitido pelo gestor da parceria deverá
obrigatoriamente mencionar:
15.5.1.
Os resultados já alcançados e seus benefícios;
//""/
15.5.2.
Os impactos econômicos ou sociais;
15.5.3.
O grau de satisfação do público-alvo;
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15.5.4.
A possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão
do objeto pactuado.
15.6. Na hipótese em que a análise de que trata o Item 15.4 resu ltar na
conclusão de que houve o descumprimento de metas e resultados
estabelecidos no Plano de Trabalho, o gestor da parceria, antes da emissão do
parecer técnico, notificará a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL para que
apresente o Relatório de Execução Financeira , com a descrição das despesas
e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto
(art. 66, inc. li , da Lei nº 13.019/2014).
15.7. Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o
nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade
e o cumprimento das normas pertinentes (art. 64, §2º, da Lei nº 13.019/2014).
15.8. As informações contidas nos relatórios avaliados serão corroboradas por
meio da apresentação de documentos e por outros meios previstos no Plano
de Trabalho.
15.9. Observada a verdade real e os resultados alcançados, a manifestação
sobre a prestação de contas pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA deverá concluir,
alternativamente, pela:
15.9.1.
Aprovação das contas com ressalvas , que ocorrerá quando,
apesar de cumpridos o objeto e as metas da parceria, for constatada
impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em
dano ao erário; ou
15.9.2.
Rejeição das contas, que ocorrerá nas seguintes hipóteses:
15.9.2.1 .
Omissão no dever de prestar contas;
15.9.2.2.
Descumprimento injustificado do objeto e das metas
estabelecidos no Plano de Trabalho;
15.9.2.3.
Dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou
antieconômico; ou
15.9.2.4.
Desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
15.1 O. O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da
prestação de contas ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo,
levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e
jurídico, sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas,
vedada a subdelegação (art. 72, §1', da Lei n' 13 .019/2014).
15.11. Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será
oportunizado à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL o saneamento da
irregularidade ou o cumprimento da obrigação, ou, ainda, a apresentação de
recurso, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável,
no máximo, por igual período, dentro do prazo que a administração pública
possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de
resultados (art. 70, caput e §1 º, da Lei nº 13.019/2014).
15.12. Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão,
não havendo o saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena
de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos
fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do
ressarcimento, nos termos da legislação vigente (art. 70, §2º, da Lei n-º _ __..__
13.019/2014).
15.13. Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após
exaurida a fase recursai, se mantida a decisão, a ORGANIZAÇÃO Y
D
SOCIEDADE CIVIL poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao
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erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse público,
mediante a apresentação de novo Plano de Trabalho, conforme o objeto
descrito no termo de colaboração ou de fomento e a área de atuação da
organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de
trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso
de restituição integral dos recursos (art. 72, §2º, da Lei nº 13.019/2014).
15.14. As impropriedades que deram causa à rejeição da prestação de contas
serão registradas em plataforma eletrônica de acesso público, devendo ser
levadas em consideração por ocasião da assinatura de futuras parcerias com a
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, conforme definido em regulamento (art. 69, §6º,
da Lei nº 13.019/2014).
15.15. Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos
sem justificativa suficiente (art. 64, §1 º, da Lei nº 13.019/2014), após conferido
à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL as garantias da ampla defesa e do
contraditório;
15.16. O prazo de análise da prestação de contas final pela ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA será de até 150 (cento e cinquenta) dias, contado da data de seu
recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável
justificadamente por igual período.
15.17. O transcurso do prazo definido no item 15.16, e de sua eventual
prorrogação, sem que as contas tenham sido apreciadas:
15.17 .1.
Não implica impossibilidade de apreciação em data posterior ou
vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a
ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos;
15.17.2.
Nos casos em que não for constatado dolo da ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL ou de seus prepostos, sem prejuízo da atualização
monetária, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente
apurados, no período entre o final do referido prazo e a data em que foi
ultimada a apreciação pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
15.18. A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão em
plataforma eletrônica, permitindo a visualização por qualquer interessado (art.
65 da Lei nº 13 .019/2014).
15.19. Os documentos incluídos pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
na plataforma eletrônica, desde que possuam garantia da origem e de seu
signatário por certificação digital, serão considerados originais para os efeitos
de prestação de contas (art. 68 da Lei nº 13 .01 9/2014).
15.20. A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá manter a guarda dos
documentos originais que compõem a prestação de contas durante o prazo de
1O (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da apresentação da
prestação de contas ou, em caso de omissão, do decurso do prazo para a
apresentação da prestação de contas (art. 68, parágrafo único, da Lei nº 13
.019/2014).
15.21. No ato da assinatura do presente TERMO DE COLABORAÇÃO, a
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA fornecerá manual específico à ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL, tendo como premissas a simplificação e a
racionalização dos procedimentos relativos à prestação de contas (art. 63, §12..º,:---í--.::::;:::.,..,
da Lei nº 13.019/2014).
15.21 .1.
As eventuais alterações no conteúdo do manual fornecido devem
ser previamente informadas à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVlr / '
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publicadas nos meios oficiais de comunicação (art. 63, §2º, da Lei nº
13.019/2014).
15.22. Após a deliberação sobre a prestação de contas pelo titular da
Secretaria Municipal de Saúde, o processo será remetido ao Tribunal de
Contas do Município - TCM.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -

DAS SANÇÕES

16.1. Quando a execução da parceria estiver em desacordo com as regras
deste TERMO DE COLABORAÇÃO, do plano de trabalho e com as normas da
Lei nº 13.019/2004 e da legislação específica, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL as seguintes sanções:
16.1.1 Advertência;
16.1.2 Suspensão temporária da participação em chamamento público e
impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da
Administração Pública Municipal, por prazo não superior a dois anos;
16.1.3 Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou
celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de
governo, 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 quando a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item 16.1.2.
16.2. As sanções estabelecidas nos itens 16.1.2 e 16.2 .3 são de competência
exclusiva do Secretário Municipal de Saúde, conforme o caso, facultada a
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de
aplicação da penalidade.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -

DO FORO

17.1. Fica eleito o Foro desta Comarca de Cocalzinho de Goiás - GO para
dirimir quaisquer dúvidas ou solucionar questões que não possam ser
resolvidas administrativamente, renunciando as partes a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA -

DA PUBLICAÇÃO

18.1. A publicação do presente TERMO DE COLABORAÇÃO no veículo
oficial de publicidade da Administração Pública, por extrato, será
providenciada, imediatamente, após sua outorga, correndo as despesas por
conta da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA -

DOS CASOS OMISSOS

19.1. Os casos omissos deverão ser decididos pela ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, aplicando-se os diplomas legais pertinentes à matéria, os preceitos
de direito público e, supletivamente, as disposições de direito privado no ~
for compatível.
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Por estarem de acordo, firmam as partes o presente instrumento em três vias
de igual teor e forma , perante 2 (duas) testemunhas, para que se produzam
seus devidos e legais efeitos.
Cocalzinho de Goiás, 28 de Dezembro de 2021.

ALESSAN~

T~

é~R~ELOS

PREFEITO MUNICIPAL DE COCALZINHO DE GOIÁS

CEGECON - CENTR

ASS:

~

NOME: ~vAe :WQMov

CPF:

DE GESTÃO E CONTROLE
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PREGÃO PRESENCIA L N• 19/2021

AVISO OE LICI TAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N• 30 6/ 2021

Procc~so· 2021005545

O Município de Vltõcia torna público que: farb rc:aliz.1r licitaç3o, n,, rnod~lidade
Pregào Elet,ón1co, tipo menor preço por lote, modo de disputa aberto e fed,ddo. O cd it-,i
e$tarã disponível nos sites portaldecomp,as.vltoria.es gov.br e www.licitacoes-ecom.br.
PREGÃO ELETRÔNICO N• 306/2021 - PROCESSO N• 5578635/2021. 10 (CIDADES):
2021.077EOS00001.02.0047. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS (paracet amol. bicarbonato de sódio, m~tro;"lidaLOI u dexametasonA) . lr.íôo
de clcofhimento das propostas: 07/01/2022. Abertura das propostas: às 08h30mil'\ do dia
25/01/2022; Início do sessão de disputo: ~s 09h30mm. do dia 21/01/2022 Doto1~0:

10.303.0003.2.0023. Elemento de Despesa: 3..3.90.30.09; Fonte de Rec.urso: l>róprio e
Fe deral. Informações: Telela,: (27) 3132. 5026.

O Mu nkip10 de Avelinopolis cm Conjunto com Sec retaria Municipal de
Educ~ção. <11raves de s ua com iss:io espoci"I de pregões, torna püblico, µa ra conhecimento
doi interes~do:s. q ue farã rea lizar em na sala da CPL, s,to a Avenida Mato Grosso s/n,
Centro. às. 13h30m10 no dia 11 de janeiro de 2022, Procedimento na modalidade Preg3o
Prnocnml

11•.

019/2021, tipo Menor Pre10 por ITEM/ROTA/LINHA, obtido pe lo melhor

pt!rumtuill de descoo10, p,.ua con t ratação de µeslOd jurldlca especi;,:izada na locação de
ve,culos e prestaç.ão d~ serviços de tran!tporte e!teolor 11os alunos da Rede de Ensino. deste
Municip10 reí~rente ao exercicfo de- 2022, bem como comunica que a cópia do respectivo
cd1t.1! !:'.! ~nexos encontr11-sc à dlsposiç~o dos intercss~dos "~ Sa lit d~ Comiss3o de Udt.lção,
eo, horário COMercial, fone (64) JSSS·l 110 ou no site www.a•,elinopohs.go.gov b r
Avel;nópoli,, 18 de dP.>embrn 2021. MANOEL RARSOSA OE MENESE~ NETO · P1P.goelro.

Vitóría·ES. 28 de dezembro de 201.l.
LORENA OLIVEIRA 00MFIM NASCIMF.NTO
Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nt 20/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N• 305/ 2021

O Munidpio de Vitória torna público que fará rC?ahzar licitaç:lo. na modal!dc1dc
Pregão Eletrónico, tipo menor preço por lote, mudo de disputa aberto e fechado. O edital

e starâ disponível nos sites porl aldecompras.vitoria.es.gov.br e www.ltc,lacoe!.-~.com.br.
PREGÃO ELETRÔNICO N• 305/2021 · PROCESSO N• 5442950/2021. 10 (CIDAOESI.
202 l.077EOS0000l.Ol.0154. Objeto: AQUISIÇÃO OE MATE RIAIS OOONTOLÔGICOS i POnta d•
gut a percha, sugador cirúrgico, soivent e de gut a percht1 e out ros). 1n1c10 de acolhimento
das propostas: 07/01/2022. Abertura das propostas: às l3h30min. do dia 21/01/2022,
Início da sessão de disputa: às l 4h30min. do dia 21/01/2022. Ootoç3o: 10.301.000U.0027
e 3.3.90.30.36.
e I0.302.0003.2.0027. Elemento de Oespeso: 3.3.90.30.10. 3 3.90.30
Fonte de Recurso: Próprio e Federal. Informações: Telcf.lx: (271 3132.5026.

n

Processo: 20UOOS546
O Munlc1pio de Avclinópo!ls cm conjunto com Secretaria Municipal de
Adm1nist,ação, atravPs de sua comi\~:lo especial de pregões, torna público. para

conhecimento dos 1r.terC$sados, que íará rea lizar nêl salit da CPL, sltu.-tdo na Avenida Mato
Grosso s/n, Centro, às 08h30mm no dia 12 dt! janeiro de 2022, Procedimento nij
modalidade Prer,3o Presenc,o l n•. 020/2021. tipo MENOR PREÇO POR ITEM. Rcg,stro

i64) 3555·1110 ou no ,11<, www.ave llnopolis.go.gov.br. Ave linópolis, 28 de detcmbro 2021.
MI\NOEL UAR80SI\ O~ MENESES NHOfi'rego<•1ro.

Vitória·ES, 28 de de,embro de 202 L
LORENA OLIVEIRA BOMFIM NASCIMENTO

Avehnópolis. 28 de dezembro de 2.02\.
MANOEL BARBOSA OE MENESES NHO

Pregoeira

Presid,mtc da Comissão

AV ISO DE LICITAÇÃO
PREGIIO ELETRÔNICO N• 304 /2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

O Município de Vitória toro3 público que for6 realizar licitação. na modJl1diJde
Pregão Eletrônico, tipo meno, preço por lote, modo de disputa .1berto e fe<.hadc. O Pdit.:I
cstarj disponivel nos sites portaldecomprcls.vitoria.es.gov.br e www.lkltac.oes·c.com.br.
PREG ÃO ELETRÔNICO N ' 304/2021 • PROCESSO N• 5478230/2021. 10 (CIO'IDES):
2021.077E0500001.0l.Ol53. Objeto: 1\QtJISIÇÃO OE INSUMOS/PAINÉIS PARA REAUZl\<;ÃO
OE IDENTIFICAÇÕES MICROBIOLÓGICAS E ANTIBIOGRAMAS. com disPQnib1lízo1~0 do

e quipa mento

nece ss~rio

a sua

reitlização. Inicio de acolhimento das

de

Preços, pnr• conttalOÇ;jo de en1pr<?sõ pa r,, fornec1m~nto de M,1ten3is de Limpeza,
c:opa/cozinha ~ Utensílios: Oom~\ticos pa rd PrefeiturJ Munlcip~I de Avelinópolis e suas
Secretaric1,\, bem como comunica que a cópia do respectivo edital e anexos, encontra -se à
disposiç3o dos mtcressados, na Sala da Comiss~o de licitação, cm horário come rcial, fone

prnpost.1:i:

'""~º

0 7/01/20 22. Abe rtura das propostas: às 08h30m,n. do dia 21/01/2022; Inicio d,
de
disp ut a: às 09h30mln. do dia Zl /01/2022 . Dotação: 10.302.0003.l 0027. Eiem•nto do
OespeS.1: 3.3.90.30.11; Fonte de Recurso: Próprio e Federo!. Informações: Telefox. (27)
3132.50 26.
Vitóri• · ES, 28 de dezembro de 2021.
LORENA OUVEIRA BOMFIM NASCIMENTO

Pregoeira

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITU RA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS
EXTRATO OE CONTRATO

Contratante: Secretaria Municipal de Educação
Contratad a: Método Const ruções e Serviços Tt:!Cnicos Eirel i
ObJeto : Execu ção de Obra de ConsrruçJo de Quadr,1 Poliesportiva Coberta oa Escol..i
Municipal Zeca de Farias. Valor Total do cootr.lto: RS 487.500,72. Pralo de c xc,ução: 120

EXTRATO OE TERMO ADITIVO

lfl i ~rmo Aditivo Contrato ni 00(,/201.0 · Objeto: Prestaçdo de serviço~ ttkn!cos
cspcch.,liz.tdoi em .>s~cssori,1 contjbi l, fi1c.1I o orç3mcntjri.:i de modo preve ntivo e
corretivo. Con rratante: filndo Mun!cipal de Sa1ide de Catalão· Go. CN?J: 03.532.661/0001·

56. Cor.tratada: JBV Ass e~-soria e Co:ll:Jhilidade Pública e Governamentai Eireli Me. CN?J:
0~.305.054(0001 30. Valor Global: RS 276.000,00 (dutentos e setenta e seis mil reais) .
v,gênda: Ol/01/1.022 a 31/12/2022.
EXTRATO DE TER M O ADITIVO

29 Termo AdltMl Cnnt rato n~ 001/2020 · Objeto: Locaç:io do imóvel sito na Rua Paraná.
210, Noss,:, Scnhorn de Fátim.>, err. C.it.>1 ~c- · Go, para sedi.>r o Alrnoxarifado d;a Sccret.lri.>
Municipal etc Saudc de Catal ~o · Go. Cuntratante. Fundo Munl<.ipal de Saúde de Catalão .
Go, CNPJ: 0.3.S32.G61/000l·S6. Con trat.i1da: Abr.-hão t:mprêtrndlmeritos e Partic ipt1çõe~
Ltd>, CNPJ: 23.456.138/0001·03; Va lor Global: RS 30.000.00 ltrlnto mil reais). Vig~ncia:
Ol/OJ/202 2 a 3lí 12/2022.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

3íl Termo Aditivo Contrato nV 192/2018 · Objeto: Gerenci.1mP.nto de abastecimento,
1mplantaçlo e opforação de um 1,istem.J via web pan fo;nec,mento de combustível, com
taxa de ac3minist rctç5o. Cnnlratante: Fundo Municipal de Saúde de Catal3o · Go, CNPJ:
03.532.661/0001·~6 Contratado: Trivale Aóminlstroçáo ltda. CNPJ: 00.604.122/0001·97;

Valor Giobi:>1: RS 2.390. 275,b9 (dois milhões, treitntos e noventa mil, duzentos e setenta e
cinco reais e sessenta e nove centavos.). Vigt'.!nc.ia : 01/01/2022 a 31/12/2022.

dias. Cont rato n• 003/2021. Tomada de Preço n• 003/2021.

FUNDO M UNICI PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALTO PARAÍSO
AVISO OE DISPENSA OE LICITAÇÃO N• 43/20 21

O Fundo Municipal de Assistência Social cte Alto Paraiso d e Goiâs comunica aos
Interessados que por melo do Processo Adm. N' 043/2021 realizou o pmced1mento de
Dispens a d e licita ção n9 043/2021, que tem por objeto: Aquislç~o de Matetial de EPI para
pessoas em situ.l ç.Jo de rua e vulnerabilidade social no enfrentamento d3 pandemia pelo
Covid-19, destinada a Se cretaria dii Rede de Proteção Social. Habit~ção e Projetos Especiais
do Município de Alto Pa rafso de Golt\s. Atendidas as formalidades legai~. foi ieledonõda,

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Si lermo Aditivo Contr ato níl 074/2019 ~ Objeto: Gercnciaml!nto, op<!rationalízação e
exe,uç~o de 1ntt·rn~ção intensivt1 no cuidado intesral ao recém -n.:,scido g r11ve ou
pote.ncitllm~ntl! t(r~ve em UTI Nl'ona1al, s.ertdo rl1spon1bilizados pelo mcno~ 2 leito.,;
uuntcrruptcJmcntP. p..ir:t Rede Municip.>I de $,1úd e. Contratante: Fundo Municipal de Saúde
de Cata13o ~ Go. CNPJ: 03.53l.661/000l·S6. Contr'1tilda: Centro Médico CirUrgico de
Catalão ltda. C~PJ: Ol.326.206/0001·79; Valor Mâ,imo Tota! Estin»~o: RS 1.596.000,00

(Um milh3c,. auinhantm e noventa e seis mil raals). Vigancia: 01/01/2022 a 31/12/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALZINHO DE GOIÁS
EXTRATO DE COLABORAÇÃO

como fornecedora o empresa: KA PI TAO AMERICA EQUIP OE SEG EIRELI • sendo pago pelos
Itens o valor de R$ 1.675,00 com entrega imediata.

EXTP.~TO OE TERMO OE COLABORAÇÃO N• 001/2021 Processo admini strativo 12163/2021.
PATRICIA ANDRADE S. SILVA MELLO
Gestora do FMAS

PREFEITURA M UNICIPAL DE AVELINÓPOLIS
AVISO OE CHAMAM ENTO PÚ8LICON • 7/2021
Processo: 2021005803

O Munlclplo de Ave linópohs, auavcs de SUi'l comissão especial de pregõ~s.
torn a público, pa ra conhecimento dos interessados, que firâ realizar na sald da CPL, sito a
Avenida Mato Grosso. s/ n9., Ce nt ro. Licitação na modalidade EDITAL OE CHAM/\MENlO
PU BLICO N•. 007/2021 de 28 de detcmbro de 2021. com abertura orevlsta para. o dia 18
de janeiro de 2021 .Is l6h00111ln para aquisíç3o de G~NEROS ALIMENTICIOS OA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLI\R, para aluno, do •ed• rle r.ducaçAo

b ásica pú bllca, verba FNOE/ PNAf. exercicio de 2022. Maiores informações na sede do
Mu nicípio das 8 :00 às 17:00 horas. O cdit.>I e seus ilncxos poder5o ser .?x,1min.1dos e
retirad os no e ndereço acima mencionado no horário de 08:00 às Ll:00 e de 13:00 às
17:00h ou pelo fone: 64-3555·1101·1110 ou no site www.avelinopolis.(l:o,sov.br.
Avel,nópolis, 28 de dezembro de 2.021.
MANOEL 8AR80SA DE MENESES NETO

Pr~sidente da Co"1iss3o
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N• 18/ 2021 SRP

PARTES: Município de Cocoltinho de Goiás, CNPJ: 36.985.46 3/000l ·OS, FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE CNPJ ll.B7.362/ 001·99 e o Organitação de Sociedade Civil CEGECON • CENTRO
OC GESTÃO E CONTROLE, CNPJ J4.2l5.86S/0001-80. OBJETO: Adminístraç~o do Hospit ol

Mu,,ici pal Jair Pctivil, cm carãtet eme rgc ncia l. VIGF.NCIA: O pra,o de vigl!ncia do p resente
tl'rmo df" parce ria é de 06 (cincnt meses. VALOR MENSAL DO CONTRATO: RS 390 009,86
{lreze otos e noventa m il. nove reais e oitenta e seis. ctntavos). MOO/\LIOAOE: Dispensa de
lic.it~ção 778/J.02.l. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 30 e seguintes. da I e i Federa l n~ 13.019,
de 31 de julho de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA NOVA
AV ISO OE ALTE RAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N• 52/2021

1>roce s.so n• 4735/2021
Objete; R~&1stro de p re ços parJ i1quisiç~o de pneus
destinado~ a

n1 anutcnç3o

dos

·1eiculos lotados

"ªs

e

câma ras de a,.

Secretarias Municipais de

Admmistraçlo e Gestlo, Educação, Cultura, Desporto e lazer, Saúde, Asslstéoc,a Social,
Obr11s. Transportes e Serviços Urbanos, Fina nçc,s e no Fvndo Municipal do FUNDEB de

Proce sso: 202100SS44

~azenda Nova. Cooforme Art. 21 § 4 d.1 le i 8.666/93, informa mos a prorrogaç:lo de

O Município de Avelinópolrs. alra\.'êS de sua comissão espec1.tl de preeões. torna
púb lico, para conhecimento dos interessados, que fará realizar cm sala da CPl, sito 3
Avenida Mato Grosso s/n, Centro, às 09h00mln no dia 11 de janeirn de 202 2, ?roccdimC!n to

.>inda que o ~crt.>me par.> o recebimento e abertura dos envelope1, de h abilitaç3o e

na m odalidade REG ISTRO OE PREÇO, Pregão Pres encial n•. 018/2021, tipo MENOR PREÇO
POR ITEM (UNITÁRIO) para futura aquisição de COMBUSTÍVEIS DERIVADOS O[ PETRÓLEO
(DI ESEL 5·10, DIESEL COMUM, ETANOL e G/\SOLINA) referent e ao exercfclo 2022. Ma,orr.s

Informações na sede do Mun1clpio dDs 8:00 :is 17:00 horas, ben\ come, cópia do r~spectivo
edital, encontram-se à disposição dos interessados, na Sala da ComissJo de LiC1tt1c;:lo, t:!m
horârio comercial, fone (64) 35 5S·1110 ou no :site www.avehnopolls.go. gov.br. Sala da
Comlssaio Perma nente de licitaçõl?s, Prefeitura d.> cidade dP Avelinópolis, :.o~ 28 dt•

p1azo devido às alterações no Item: 08 · DAS PROPOSTAS d o edital. Comunicamos

proposta d ~ preço scrâ no dia 10/01/2022, ãs 9h00m, horario local, na Pre feitura
M~in1clJ)al. f. 11t ~nda Nova

GO, 28 dt:! Dez~mbrc du 202 1.
DANIEi FRANCISCO DE JESUS RIBEIRO

Pregoeiro

de,embro d e 2021. MANOEL 01\RBOSA DE MENESES NETO · Presoeiro
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