
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
CNPJ N.º 45.152.139/0001-99 Emancipado em 28/10/1917

UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

CONTRATO Nº 086/2022
DISPENSA Nº 052/2022
PROCESSO Nº 164/2022

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE Sl O MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTEE A

EMPRESA OLIVEIRAS CENTRO DE APOIO PSCOLÓGICO E TRATAMENTO EM SAÚDE MENTAL

EIRELI, PARA CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE TRATAMENTO

PSQUIÁTRICO NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 1000733-90.2021.8.26.0396 — ORDEM JUDICIAL

CONTRATANTE — MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE, situada na Praça Dr. Euclydes Cardoso

Castilho nº 185, centro, na cidade de Novo Horizonte - SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº
45,152.139/0001-99, representada neste ato por seu prefeito FABIANO DE MELLO BELENTANI,

brasileiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 4.217.604 — SSP/SP e do CPF/MF

sob nº, 836.817.288-87, residente e domiciliado nesta cidade de Novo Horizonte — SP.

CONTRATADO — OLIVEIRAS CENTRO DE APOIO PSCOLÓGICO E TRATAMENTO EM SAÚDE

MENTAL EIRELI, CNPJ/MF nº 20.120.733/0001-77, sediada à Avenida D. Pedro|, nº 2.550/2.640
— Balneário Itaguaí, na cidade de Mongaguá/SP, neste ato representada por Débora Cristina

Esperança, sócia empresária, portadora do RG nº 24.408.932-2-SSP/SP e do CPF/MF nº

143.233.458-10, residente e domiciliada na cidade de Praia Grande — SP, à Rua sete nº 109, Nova
Mirim, CEP. Nº 11717-010.

Tendo em vista o que dispõe as normas gerais da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações

subsequentes, autorização contida no Processo n.º 164/2022, Dispensa Nº 052/2022, celebram

o presente contrato, medianteas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Contratação de clínica de para internação compulsória para tratamento psiquiátrico nos

termos do processo nº 1000733-90.2021.8.26.0396 e de conformidade com as condições e

exigências constantes do termo de referência.

1,2. A presente contratação clínica/entidade compreenderá:

1. Projeto Terapêutico do serviço e individualizado por usuário;
2. Rotina de funcionamento e tratamento, definindo atividades que são obrigatórias e as

opcionais;
3. Prontuário individual para registro dos atendimentos, do projeto terapêutico individual e

evolução do tratamento;
4. As altas poderão ser:
- Aka terapêutica;
- Casos de mandado judicial com prazo determinado;
- Evasão (fuga)
5. Critérios de rotina para inserção do paciente:
- Avaliação médica por Clínico Geral;
- Avaliação médica por Psiquiatra;
- Avaliação Psicológica; TG
- Avaliação familiar por Assistente Social e/ou Psicólogo;
- Realização de exames laboratoriais;
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- Estabelecimento de programa terapêutico individual;
- Definição de critérios e normas para visitas e comunicação com familiares e amigos, alta

terapêutica, desligamento, evasão,etc.
6.Critérios de rotina de tratamento:
- Horário do despertar;
- Atividade física desportiva variada diária;
- Atividade lúdico-terapêutica variada;
- Atendimento em grupo e/ou individual;
- Atividade didático-científica;
- Atividade que vise estimular o desenvolvimento interior;
- Atendimento médico psiquiátrico;
- Atendimento em grupo terapêutico;
- Atendimento à família.

CLÁUSULA SEGUNDA — PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. O Prazo para execução dos serviços será de 6 (seis) meses. ZA ÇA

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. Sem prejuízo das disposições previstas em lei e no instrumento contratual compete à

contratada:

3.1.1. Assumir inteira responsabilidade administrativa, penal, civil pelos danos causados ao

Município ou a terceiros, decorrentes da prestação de serviços.

3.1.2. Prestar diretamente os serviços, vedada a terceirização, salvo no caso de exames
laboratoriais ou outro procedimento subsidiário clínico inerente a terapêutica adotada.

3.1.3. Manter regime de internação por 24 horas ininterruptas durante o período de

tratamento.

3.1.4. O serviço deve contar com recursos humanos em período integral, em número compatível

com atividades desenvolvidas e manter monitores no período de 24 horas.

3.1.5. Acompanhamento através de uma equipe multidisciplinar composta psiquiatra,
psicólogo, enfermeira, coordenador terapêutico, terapeutas, conselheiros, monitores e

segurança.

3.1.6. A clínica deverá ofertar serviço de transporte próprio para a locomoção do paciente.

3.1.7. Na prestação deste serviço de internação deverá estar incluso além da internação,

medicamentos, refeições, assistência médica e demais serviços necessários a recuperação dos

pacientes.

3.1.8. Atender o prazo de solicitação da vaga internação no prazo de 48 horas.

3.1.9. Fornecer relatórios mensais e/ou sempre que solicitado pela Equipe Técnica desta

Secretaria sobre o desenvolvimento do tratamento da clínica referenciada.

3.1.10. O prazo de internação deverá corresponder ao estabelecido pela equipe médica

responsável pelo paciente em comum acordo com a equipe técnica, podendo o prazo ser
alterado se necessário conforme a reversibilidade ou não do quadro da doença que motivou a
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internação. As alterações nos prazos serão determinadas em conjunto com a avaliação médica

e/ou equipe interdisciplinar da clínica referenciada e equipe técnica,

3.1.11. A clínica não deverá permitir e não aplicar ações de contenção física, isolamento ou

quaisquer restrições à liberdade.

3.1.12. A clínica deverá proporcionar aos pacientes o acesso aos meios de comunicação que

permitam contato com seus familiares.

3.1.13. A clínica deverá sujeitar-se a fiscalização dos serviços realizados pela equipe técnica,

3.1.14. Em caso de fuga e/ou evasão o serviço deverá comunicar imediatamentea família e/ou
responsável do paciente bem comoa Secretaria Municipal de Saúde. Neste caso a clínica deverá

providenciar o Boletim de ocorrência.

3.1.15. Os serviços deverão ter explicitado no seu Programa Terapêutico o tempo máximo de

internação, evitando a cronificação do tratamento e a perda dos vínculos familiares e sociais.

3.1.16. Arcar com todas as despesas relativas à prestação de serviços, tais como, encargos

sociais, trabalhistase fiscais, transporte, frete, dentre outros.

3,1.17. Responder, perante os órgãos competentes, por todas as obrigações e encargos
assumidos ou gerados, em razão da prestação dosserviços.

3.1.18. Obedecer todas as exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, partes

integrantes da presente licitação. -

3.1.19. Manter atualizada a Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária e alvará do Corpo

de Bombeiros.

3.1.20. Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. Assegurar livre acesso à Equipe da Secretaria Municipal de Saúde que se faça necessário,

em qualquer data e horário para realizar visitas técnicas. A Equipe deverá ter livre acesso aos

prontuários, projetos terapêuticos individualizados e liberdade de entrevistar os internos.

4.2. Efetuar o pagamento mensal na forma prescrita na cláusula quinta.

4.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato. VDGZ
CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR, DA FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE

5.1. O preço a ser pago pelo Município referente aos serviços do objeto deste contrato é de R$

5.800,00 (cinco mile oitocentos reais) por mês, totalizando um montante de R$ 34.800,00 (trinta

e quatro mil e oitocentos reais).

5.2. O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados da apresentação de cada

fatura acompanhada do relatório da Equipe de Saúde da Contratada e da regularidade fiscal e

será através de ordem bancaria, para credito em banco,agencia e conta corrente indicados pelo

Contratado.
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5.3. O preço será fixo e irreajustável em todo o período da vigência contratual, exceto a

ocorrência das imprevisibilidades previstas no art. 65, ll, “d” da Lei Federal nº 8.666, de 21 de

junho de 1993. Caso haja prorrogação do contrato, o reajuste será feito com baseno Índice IPCA-

IBGE ou outro índice que vier a substituir, considerada como data base à data de assinatura do

contrato

5.4, Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação

qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou

inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação.

CLÁUSULA SEXTA- DOTAÇÃO DAS DESPESAS

6.1. A despesa decorrente da presente contratação ocorrerá por conta da seguinte dotação:

10.302.0010.2026.0000 —- Manutenção da Rede Municipal de Saúde — Média e Alta

complexidade — 3.3.90.39.00 — Outros Serviços de terceiros — Pessoa Jurídica,

CLÁUSULA SÉTIMA - PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E INADIMPLÊNCIA DAS

OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS:

7.1. Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia deatraso injustificado no início da execução,

na execução das etapas ou na entrega do objeto da prestação de acordo com o contrato,

calculada sobre o preço total correspondente a cada etapa, nos primeiros 05 (cinco) dias de

atraso, sendo o percentual elevado para 2% (dois por cento) ao dia, no caso de reincidências,

sem prejuízo da CONTRATANTE decidir pela rescisão unilateral! do contrato por culpa da

CONTRATADA, sem prejuízo do processo de advertência.

7.2. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, durante sua execução, em decorrência

de qualquer descumprimento de suas cláusulas, que não se enquadrem no subitem 7.1, sem

prejuízo do processo de advertência.

7.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, cobrada proporcionalmente
à etapa não cumprida, quando não for aplicada concomitantemente sanção de impedimento de

licitar ou contratar, ou declaração de inidoneidade previstas na Lei Municipal nº 4.051/15, de 02

de fevereiro de 2015; Multa de 50% (cinquenta por cento do valor do contrato cobrada

proporcionalmente à etapa não cumprida, quando for aplicada concomitantemente sanção de

impedimento de licitar ou contratar ou declaração de inidoneidade prevista na mesma lei, nas
hipótese em quea rescisão ocorra com fundamento nos incisos [a XI, da Lei Federal nº 8.666/93,

sem prejuízo do dever de indenizar a Contratante ou Terceiros.

7.4. Igualmente poderá ser sancionado com a declaração de inidoneidade, o licitante que, por

seu comportamento restar demonstrado a incursão em um dos dispositivos previstos no artigo

88, da Lei 8.665/93.

7.5. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que

implique no impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA, ou de declaração de

inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

CLÁUSULA OITAVA- DA RESCISÃO CONTRATUAL

8.1. A rescisão contratual poderá ser: IG
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8.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos
incisos | a Xll e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

8.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da

autoridade competente, reduzia a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência

da Administração;

8.2. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela Administração, com as

consequências da Administração;

8.3. Constituem motivos para rescisão o previsto no art. 78 da lei federal nº 8.666/03.

8.3.1. Em caso de rescisão prevista nos incisos XIl e XVil do art. 78 da Lei Federal 8.666/93, sem

que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares

comprovados, quando os houver sofrido.

8.3.2. A rescisão contratual de que trata o inciso | do art. 78 acarreta as consequências previstas

no art. 80, incisos | e IV, ambos da lei federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA- VIGÊNCIA

9.1. Este contrato vigerá pelo prazo de 6 (seis) meses, iniciando a partir do dia 15 de junho de

2022 e findando-se em 14 de dezembro de 2022, podendo ser prorrogado a critério da

administração e mediante prescrição médica e termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA — FORO

10.1. Para dirimir todas as questões decorrentes da execução deste contrato, fica eleito o Foro

do Município de Novo Horizonte/SP, não obstante outro domicílio que a CONTRATADA venha a

adotar, ao qual expressamente renúncia.

E, por assim estarem justos, combinados e contratados, declaram ambas aspartes aceitar todas
as disposições contidas nas cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente

outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 03 (três) vias de

igual teor e forma.

Novo Horizonte, 14/e junho dé/2022

FABIANO DENMELLO BELENTAN!

Prefeito Municipal

VCRpune
OLIVEIRAS CENTRO DE APOIO PSCOLÓGICO E

TRATAMENTO EM SAÚDE MENTAL EIRELI

Contratada
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TERMODE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

CONTRATADO: OLIVEIRAS CENTRO DE APOIO PSCOLÓGICO E TRATAMENTO EM SAÚDE

MENTAL EIRELI

CONTRATO Nº 086/2022

OBJETO - Contratação de clínica de para internação compulsória para tratamento psiquiátrico

nos termos do processo nº 1000733-90.2021.8.26.0396 e de conformidade com as condições e

exigências constantes do termo de referência.

ADVOGADO: Pelo presente TERMO,nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua

execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado

de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo

Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem

a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado,

Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em

conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-

se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de

Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo

eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das

Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (5);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOSpara:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer

o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Novo Horizonte, 15 de junho de 2022 TG
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AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: FABIANO DE MELLO BELENTANI

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 177.931,788-31

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME:

Nome: FABIANO DE MELLO BELENTANI

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 177.931.788-31

ORDENADORDE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: FABIANO DE MELLO BELENTANI

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 177.931,788-31

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: FABIANO DE MELLO BELENTANI

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 177.931.788-31

Assinatura:

N
Pela CONTRATADA:

Nome: Débora Cristina Esperança

Cargo: sócia empresária

CPF/MF nº 143.233.458-10

:
E

Assinatura: E Aspas
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DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOSÀ DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

CNPJ Nº: 45.152.139/0001-99

CONTRATADA: OLIVEIRAS CENTRO DE APOIO PSCOLÓGICO E TRATAMENTO EM SAÚDE MENTAL

EIRELI

CNPJ Nº: CNPJ/ME nº 20.120.733/0001-77

CONTRATO Nº 086/2022

DATA DA ASSINATURA: 14/06/2022

VIGÊNCIA: 06 MESES

OBJETO - Contratação de clínica de para internação compulsória para tratamento psiquiátrico

nos termos do processo nº 1000733-90.2021.8.26.0396 e de conformidade com as condições e

exigências constantes do termo de referência.

VALOR R$: 34.800,00 CG
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada,

sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação,

encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

gabineteOnovohorizonte.sp.gov.br
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