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ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA E A PREFEITURA
MUNCIPAL DE ACARÁ, VISANDO FOItrALEÇÈR O
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.

O Estado do Pará, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúdi Pública, inscrita sob
o CNPJ/MF n°05.054.92910001-17 doravante denominada simplesmente CONCEDENTE, situada
na Av. João Paulo II, 602, CEP: 66.095-494 - Marco / Belém-P6, neste ato representada pelo seu
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, DR. VITOR MANUEL JESUS MATEUS,
portador do RG n° 2547832-SSP/PA e CPF/MF n° 115.956.472-87 e a PREFEITURA MUNCIPAL
DE ACARÁ, inscrita no CNPJ/MF sob o no 05.196.54810001-72, doravante denominado (a)
simplesmente CONVENENTE, situado (a) à Trav. São José, n° 120, Centro, CEP: é8.690-000,
neste representada pela PREFEITA MUNICIPAL, Sra. AMANDA OLIVEIRA E SILVA, portadora
do RG n° 3747745 SSP/PA e do CPF n°• 742.904.872-20, resolvem celebrar o presente Convênio,
sujeitando-se os participes, no que couber, aos termos da disposição da lei federal n° 8.666, de
21.06.93 com suas alterações, do Decreto 'estadual n° 733 de 13.05.2013 e demais normas
regulamentares da matéria, mediante as seguintes cláusulas e condições:
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJLTO
O presente Convênio tem por objetDo repasse de recursos financeiros por parte da SESPA para
viabilizar a Aquisição de Veículo tipo Van para realização de Transporte Fora de Domicílio - TFD,
conforme plano de trabalho parte integrante do presente instrumento
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO
O presente -Convênio terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
assinatura, correspondendo ao prazo de execução físico-financeira.
CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS
Para execução deste Convênio, serão destinados recursos financeiros no montante de R$
166.391,00 (cento e sessenta e seis mil e trezentos e noventa e um reais), sendo repassado pela
SESPA o valor de R$ 150 000,00 (cento e cinquenta mil reais), previstos na seguinte dotação:...._c(
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Projeto Atividade: 908289
Elemento de Despesa: 444042
Fonte: 0103
Parágrafo Único - A CONVENENTE participará, a título de contrapartida, com o valor de R$
16.391;00 dezesseis mil trezentos e noventa e trn reais), <pie deverá ser depositada na conta
especifica do Convênio, qual seja: Conta n° 5517893 - Agência n° 75 - BANPARÁ, conforme
Plano de Trabalho parte integrante deste Instrumento, e a seguinte dotação orçamentária:
Unidade Orçamentária: 0901
Função: 10 - Sub-função: 301 - Programa: 0002 - Atividade: 1.007
Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00
CLÁUSULA QUARTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS
A CONCEDENtE transferirá os recursos previstos na cláusula terceira, em favor do
CONVENENTE, em conta específica, aberta pela CONCEDENTE em Banco do Estado do Pará BANPARÁ e somente poderão ser movimentadas para pagamento de despesas constantes do
Plano de Trabalho ou para aplicação no mercado financeiro, em que fique identificado o
favorecido e consignada sua destinação, vinculada ao presente instrumento, onde serão
movimentados na forma da legislação específica.
Parágrafo Primeiro - Os recursos da contrapartida deve também observar o disposto no caput
da Cláusula Quarta.
Parágrafo Segundo - A liberação dos recursos financeiros do Convênio destinados ao
cumprimento do objeto obedecerá ao Plano de Trabalho previamente aprovado, tendo por base o
cronograma de desembolso ali previsto, cuja elaboração terá como parâmetro, para a definição
das parcelas, o detalhamento da execução física do objeto e a programação financeira dos órgãos
e entidades estaduais.
Parágrafo Terceiro - É vedada a transferência, por parte da CONVENENTE, dos recursos
alocados à conta aberta pela CONCEDENTE, na forma descrita no "caput" da cláusula.
Parágrafo Quarto - O pagamento da importância referida far-se-á, após publicação deste

Convênio, de acordo com o Cronograma de Desembolso do Plano de Trabalho Aprovado, que
integra este instrumento, observada a sua disponibilidade financeira.
Parágrafo Quinto - A ausência de prestação de contas no prazo estabelecido pela
CONCEDENTE importará se for o caso, na imediata suspensão das liberações subsequentes.
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Parágrafo Sexto

-

E obrigatória a restituição pelo CONVENENTE à CONCEDENTE de eventual

saldo de recursos, inclusive os rendimentos da. aplicação financeira, no prazo improrrogável de
ate 30 (trinta) dias após a conclusão ou extinção deste Convênio.
Parágrafo Sétimo

-

Para se habilitar ao recebimento de recursos de que se trata esta Cláusula, a

CONVENENTE declara não estar inadim,plente ou em mora com o Serviço Público E
Federal.
CLAUSULA QUINTA
-

1.1
1.2

-

DAS OBRIGAÇOES DOS PARTICIPES
Ru
~4

A CONCEDENTE compromete-se a:
-

,

Monitorar, acompanhar e fiscalizar o Convênio, além de avaliar a execução e os resulta
Transferir os recursos financeiros para execução do objeto deste Convênio na forma do

-

Cronograma de Desembolso devidamente aprovado, observada a sua disponibilidade financeira;
1.3

-

Celebrar o convênio, com a correspondente comunicação da assinatura do termo à

Assembleia Legislativa e às Câmaras Municipais;
1.4

-

Verificar a realização do procedimento licitatório pelo CONVENENTE conforme as regras

correntes para aquisição de bens comuns por parte da Administração Pública, nos termos da Lei
Federal n° 8.666193;
1.5

-

Proceder à execução orçamentária e financeira necessária aos convênios, providenciando

os devidos registros nos. Sistemas do Estado;
1.6

-

Acompanhar a execução do objeto conveniado, assim como verificar a regularidade da

aplicação das parcelas de recursos anteriores, de acordo com o plano de trabalho, condicionando
a continuidade da liberação das posteriores, quando for o caso;
1.7

-

Designar o servidor Amadeu José Bahia de Rezende, matrícula n° 5719786411, Médico

Veterinário, com lotação no 2° CRS/SESPA, para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do
objeto deste Convênio, mediante a elaboração de relatórios de acompanhamento de execução física
do objeto do Convênio a ser elaborado após o repasse da primeira parcela, e emissão de Laudo
Conclusivo nos termos do art. 1 0 da Resolução n° 13.989195 do Tribunal de Contas do Estado do Pará
—T. C.E;
1.8

-

Analisar e aprovar as Prestações de Contas da aplicação dos recursos da CONCEDENTE

alocados no Convênio se for o caso:
1.9

-

Notificar o CONVENENTE quando não apresentada a prestação de contas dos recursos

aplicados ou constatada irregularidade dos recursos públicos transferidos, e instaurar, se for o
caso, a competente Tomada de Contas Especial.
2.0- Dispor de condições e de estrutura para o acompanhamento e verificação da execução do
objeto e o cumprimento dos prazos relativos a prestação de contas.
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Executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no

-

convênio, observando os prazos e custos, designando profissional habilitado no local da
intervenção com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica ART, quando for o caso;
-

2.2

Executar direta e indiretamente, nos termos da legislação pertinente, os trabalhos

-

necessários a consecução do objeto de que trata este Convênio, observando semr
qualidade técnica, custos e prazos previstos;
2.3 Fornecer ao CONCEDENTE, a qualquer tempo, informações sobre as ações
para viabilizar o acompanhamento e avaliação do processo.
•

r- , 2.4 Aplicar os recursos recebidos da CONCEDENTE e os rendimentos auferidos nas aplicações
-

financeiras, exclusivamente na consecução do objeto pactuado.
2.5

-

Registrar em sua contabilidade analítica os atos e fatos administrativos de gestão dos

recursos alocados a este Convênio;
2.6

Prestar contas dos recursos transferidos pela CONCEDENTE, destinados à consecução do

-

objeto do convênio;
2.7

Prestar contas dos recursos alocados pela CONCEDENTE e dos rendimentos das

-

aplicações financeiras, conforme a Cláusula Nona deste instrumento, nos termos da legislação
vigente;
2.8

-

Manter arquivada a documentação comprobatória das despesas realizadas, devidamente

identificada com o número do Convênio, ficando à disposição do órgão de controle interno, pelo

prazo 4e 10 ~anos, contados da apmvaçio da .prstçãp ou tomado de tontas, 40 ~ do
órgão CONCEDENTE, relativa ao exercício da concessão;
2.9

-

Apresentar à CONCEDENTE relatórios de desempenho da execução deste Convênio na

forma da legislação pertinente e nos periodos estabelecidos;
2.10

-

Propiciar, em local adequado, os meios e condições necessárias para que a

CONCEDENTE possa exercitar o estabelecido no item 1.2;
2.1 1

~

Perimitir o livre acesso de ~dores do Sistema de Controle Interno ao qual esteja

subordinado a CONCEDENTE, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados
direta e indiretamente com o instrumento pactuado, quando em missão de fiscalização e auditoria;

GOVERNO DO
Secretaria de
Estado de
Saúde Pública

PARA

2.12 - Arcar com quaisquer ônus de natureza fiscal, trabalhista, previdenciária ou social, acaso
decorrentes da execução deste Convênio;
2.13 - Promover as licitações que forem necessárias para a aquisição de materiais ou insumos a
serem utilizados na execução do objeto avençado, de acordo com a legislação específica,
observad.as normasvigentes para aquisiçãodebens comuns por parte da Administração Pública;
2.14 - Restituir o valor transferido pela

CONCEDENTE acrescido de juros legais, na forma da

legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Estadual, a partir da d
recebimento, nos seguintes casos:
2.14.1 - Quando não for executado, o objeto da avença, ressalvadas as hipóteses de

ou força maior, devidamente comprovada;
2.14.2 —Quando não for apresentada, no 'prazo estabelecido, a prestação de contas, salvo quando
decorrente de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado; e
2.14.3 - Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida.
2.15 - Aplicar obrigatoriamente no mercado financeiro os recursos recebidos da

CONCEDENTE,

enquanto não forem empregados em sua finalidade, conforme a seguir:
2.15.1 - Em caderneta de poupança de instituição oficial, preferencialmente do Estado do Pará,
se previsão de seu uso1origual ou superior a um mês; e,
2.15.2 - Em fundo de aplicação de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em

titulo da divida pública, quando sua utilização estiver revista para prazos menores.

CLÁUSULA SEXTA - DO PLANO DE TRABALHO
A

CONVENENTE, para o atingimento do objeto avençado, obriga-se a cumprir o Plano de

Trabalho Aprovado, especialmente elaborado para este fim, o qual passa a fazer parte integrante
deste instrumento, independentemente de sua transcrição.

CONVENENTE se compromete a concluir o objeto do presente
instrumento, com recursos próprios, caso os recursos transferidos pela CONCEDENTE sejam

Parágrafo Primeiro - A

insuficientes.
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Parágrafo Segundo

E facultado a CONCEDENTE, na qualidade de responsável pelo programa,

-

assumir ou transferir a execução, no caso de paralisação ou de fato relevante que venha a
concorrer, de modo a evitar a descontinuidade de prestação de serviço à saúde.
CLÁUSULA SÉTIMA

-

DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

As faturas, notas fiscais, recibos e outros docu.men±os de despesas, relativas à execução físicofinanceira do objeto avençado, deverão ser emitidos em nome da CONVENENTE ou do
EXECUTOR, se for o caso, bem como, devidamente identificados com o número deste Convênio.
Parágrafo Primeiro

-

Não poderão ser pagas com recursos do Convênio despesas

a) data anterior ou posterior à vigência da execução físico-financeira do Convênio;
b) pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista dos Municípios;
•c) pagamento, a qualquer titulo, de militar ou de servidor público, da ativa ou empregado de
empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços de consultoria ou assistência
técnica;
d) taxas bancárias., multas, juros ou correção monetária, inclusive as referentes apagamentos ou
recolhimentos fora dos prazos;
e) taxa de administração, gerência ou similar; clubes, associações de servidores ou quaisquer
entidades congêneres;
f) finalidade diversa da estabelecida no Convênio, mesmo em caráter emergencial;
g) despesa em data anterior ou posterior a vigência do convênio;
h) publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, em que não
constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos.
Parágrafo Segundo

-.

Deverá ser mantida, obrigatória e permanentemente, em local visível, sob

pena de imediata suspensão de liberação dos recursos, placa identificadora nos termos do
parágrafo primeiro, do artigo 37, da Constituição Federal.
CLÁIJSULAOlTAVA

DA. PRESTAÇÃO .D.E CONTAS

A prestação de contas relativa ao total dos recursos recebidos e repassados em parcela única,
deverão ter suas despesas comprovadas mediante apresentação de cópia autenticada das ordens
bancárias e/ou cheques (verso e anverso), documentos fiscais ou equivalentes, devendo as
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faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios serem emitidos em

nome do Convenente, observando-se sempre o prazo máximo estabelecido pelo Tribunal de
Contas do Estado do Pará para o mesmo fim.
Parágrafo Único - Esta prestação de contas deverá ser assinada pelos responsáveis,
providência que também deverá ser adotada para os documentos que couber, deverá ser
apresentada ao órgão CONCEDENTE até 60 (sessenta) dias após o término da vigência do
Convênio, ou antes, de seu término, se o objeto já tiver sido executado, sem prejuízo do prazo
regulamentado pelo Tribunal de Contas, o qual deverá ser acompanhada das peças
descritas da seguinte forma:
a) balancete financeiro;
b) relação dos documentos de despesa, incluindo notas fiscais, recibos, faturas,
medições e outros, por categoria de programação e por elemento de despesa, devidamente
totalizados, ordenados cronologicamente e numerados, mencionando o número de ordem e o tipo
de documento de pagamento, relação essa devidamente assinada pelo responsável e pelo
contador;
c) documentos comprovando o ingresso e a respectiva contabilização dos recursos no caixa do
Órgão ou Entidade, tudo devidamente assinado pelo responsável e pelo tesoureiro, se for o caso;
d) documento comprobatório das despesas e relatório de cumprimento do objeto;
e) cópia integral dos processos licitatórios ou documentação hábil comprovando as razões em que
sebaeeuetesçonsévelpara dispensá-la ou náo exigi-4a,,
f) cópia da documentação comprobatória dos recolhimentos correspondentes aos valores
descontados dos beneficiários dos pagamentos;
g) conciliação bancária, devidamente assinada pelo responsável e pelo contador;
h) cópia do comprovante da devolução do saldo financeiro remanescente se houver;
i) relatório de execução físico-financeira;
j) demonstrativo da execução da receita e despesa, evidenciando os recursos recebidos em
transferências, a contrapartida, os rendimentos auferidos da aplicação dos recursos no mercado
financeiro e os saldos, quando for o caso;
k) relação de bens, quando for o caso;
1) relação de treinados ou capacitados, quando for o caso;
m) x.eíação 4os serviços prestados, quando foro caso;
n) extrato(s) da conta bancária específica do convênio, referente(s) ao período do recebimento
laparcela até o último pagamento, apresentando o saldo zero;

3

GOVERNO DO

Secretaria d:
Estado de
Saúde Publica

'pARA,

o) cópia do termo de aceitação definitiva da obra, quando o instrumento objetivar a execução de
obra ou serviço de engenharia;
p) termo de compromisso pelo qual o Convenente se obriga a manter os documentos
relacionados ao convênio em arquivo pelo prazo de, no mínimo, 10 (dez) anos após a ap7í
da prestação de contas pelo Tribunal de Contas Competente,

fl
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CLAUSULA NONA - DA DENUNCIA E RESCISAO
O convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis so'1

1

pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da
avença, não sendo admissível cláusula obrigatória de permanência ou sancionadora dos
denunciantes.
Parágrafo Primeiro: O presente Convênio poderá ser denunciado por qualquer dos participes,
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ou a qualquer tempo, em face da superveniência de
impedimento legal que to torne formal ou rnaterialmenteinexecjuivel.
Parágrafo Segundo: Constituem motivos para a rescisão do Convênio, a qualquer tempo,
independentemente do instrumento de sua formalização:

-

a) O inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;
b) A constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação em qualquer
documento apresentado;
c) A verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas
,

Especial;

d) Falta de prestação de contas parcial e final no prazo estabelecido, sem justa causa;
e) Utilização dos recursos em finalidade diversa daquela prevista no objeto do Convênio.
Parágrafo Único - No caso de rescisão do presente instrumento, o beneficiário obriga-se a
restituir à CONCEDENTE, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de rescisão, o
saldo financeiro apurado dos recursos por este transferidos para a consecução do objeto
avençado, acrescidos de juros e correção monetária, na forma da lei, bem como comprovar a sua
regular aplicação, enquanto vigente o Convênio.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
Em caso de inadimplência por parte da CONVENENTE, a CONCEDENTE determinará o bloqueio
dos recursos transferidos, sem prejuízo de outras sanções administrativas, civis e penais cabíveis,
ressalvadas as exceções decorrentes de previsões legais.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES

k,
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Toda e qualquer alteração ao presente Termo de Convênio, exceto no tocante ao seu Objeto, será
processada mediante a assinatura de Termo Aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA PUBLICAÇÃO
-

A CONCEDENTE providenciará, como condição de eficácia, a publicação deste Convênio, em
Extrato, no Diário Oficial, em até 10 (dez) dias a contar de sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO
As questões decorrentes da execução deste Convênio, que não puderem ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Capital.
E, para validade do que pelos partícipes foi avençado, firmou-se este instrumento de
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Belém (PA), 01j4e

de 2018.
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VITOR MANUEl. JESUS MATEUS
Secretaria de Estado de Saúde Pública
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AMANDA OLIVEIRA E SILVA
Prefeitura Municipal de Acará '(ç~A O

ÇO

TESTEMUNHAS:

NOME:
NOME

CPF No:
0FF N°:

4

1-]

•-. ••••'-.

•

TRAV. SÃO JOSÉ, N°120
5- Município:

6

ACARÁ

68690-000

8

-

DDLF

91

ri

-

9

-

Tel.

10

3732-1243

-

Celular

(91)98836-3446

CEP

-

11

-

7

-

UF

PA

E-mail

Pref&turadeacaraU1@gmaLcom

Identificação do Dirigente do Proponente
12

-

Nome Completo

13

AMANDA OLIVEIRA E SILVA
14

-

Data de Posse

01/01/2017
18

-

15 - CPF

-

Cargo ou Função

-

PREFEITA
16- RG

742.904.872-20J_3747745

17- órgão Expedidor/Data

-

PC/PA

Endereço Residencial

PA 252, ROD ACARA MOJU, KM 05
19

-

Município

ACARÁ
22

-

Telefone ResidenciaI/diiar

23

-

20- CEP

21

68690-000

PA

-

UF

E-mail

(91) 988090127
Amarnbsvaø6@yahoocom.br

III - Identificação do Concedente
24 - Nome Completo
26- Data dePosse

25 - Cargo ou
27-CPF

28 - RG

oEx

30 - Endereço Oficial

TV

Autenticaçãõ
Data

Nome do Dirigente ou do Representante
Legal

Assinatura do Dirigente ou do
Representante Legal

14-03-2018

Amanda Oliveira e Silva
gUnIo,. 10
¶96 5
/ /
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES LEGAIS - ANEXO IX
- Identificação do Proponente:
EU, AMANDA OLIVEIRA E SILVA, CPF N° 742.904.872-20, para fins de celebração de convênio no âmbito da
Secretaria de Estado de Saúde Pública, Visando à obtenção de recursos, sob as penalidades da lei declara que a
Prefeitura Municipal de ACARÁ-PA.

1. Se órgão ou entidade da AdministraçàoPública Estadual, não está inadimplente com:
a)

b)

( ) A União (Fazenda nacional) e Fazenda Estadual, inclusive no que Concen9e às contribuições relativas ao
PIS/Pasep, de que trata o art. 239 da Constituição Federal.
( ) O Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a
transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Pará, Estado ou
Município, na forma do Plano de Trabalho, e ainda, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste
qualquer débito em moraou situação deinadimplência.

2. Se órgão ou entidade da Admlnistraçãoil'ública Federal ou Municipal:
a)

(X) O Tesouro Nacional ou quálquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual ou
Municipal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do
Estado do Pará, na forma do Plano de Trabalho, e ainda, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste
qualquer débito em mora ou situação de inadimplência, observado o disposto no § 30 do art. 25, da Lei
Complementar n° 10112000.

b)

(X) Instituiu, regulamentou e arrecadou todos os tributos, previstos no art. 156 da Constituição Federal,
ressalvado o imposto previsto no art. .156, Inciso III, com a redação dada pela Emenda Constitucional n°
3/93, quando comprovada a ausência do fato gerador.
(X) Incluiu os subprojetos ou subatividades contemplados pelas transferências na Lei Orçamentária da

C)

esfera de governo a que estiver subordinada a unidade beneficiada ou em créditos adicionais abertos, ou
em tramitação no Legislativo local.
d)

(X) Comunicou ao Conselho de Saúde Local sobre a proposta de projeto.

3. Se entidade privada sem fins lucrativos,,declara, ainda que:
a) ( ) Os proprietános, controladores ou diretores, não são membros do Poder Legislativo da União, Estados, DF
e Municípios, bem como os respectivos cônjuges ou companheiros, nos termos do § 5 0 do art. 36 da Lei n°
11.439/06.
b) ( ) Comunicou ao Conselho de Saúde Local sobre a proposta de projeto.
c) ( ) A União (Fazenda nacional) e Fazenda Estadual, inclusive no que concerne às contribuições relativas ao
PIS/Pasep, de que trata o art. 239 da Constituição Federal.
d) ( ) O Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a
transferência de recursos oriundõs de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Pará, Estado ou
Município, na forma do Plano de Trabalho, e ainda, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste
qualquer débito em mora ou situação de inadimplência.
II - Autenticação
Data

Nome do Dirigente ou do Representante Lega Assinatura do Dirigente ou do
Representante legal

14-Q3-08

Anianda Oliveira e Silva

i

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ
C€PI

DESCRIÇÃO DO PROJETO ANEXO III
1 - Nome do Órgão ou Entidade Coiwenente, conforme contido no Cartão do CNPJ
ACARÁ PREFEITURA
2

-

CNP)

05.196.54810001-72
DDD
91.
10

3 -Exercício

4- UF

2018

PA

5

-

NO do Processo

7-Fone

9 -E-mail

3732-1243
-

Nome do Banco Conveniado

11

-

N° do Banco Conveniado

13

-

Praça de Pagamento

SAN PARÁ
12 -Ãcia
0075-00

ACARÁ

.

14

-

UF

PA

15 - Descrição do Objete
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE TFD
16 - Justificativa da Proposição

TENDO EM VISTA QUE o MUNICÍPIO DE ACARÁ-PA, TEM UM GRANDE
NUMERO DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO E
PERIODICAMENTE NECESITAM DA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CAPITAL DO
ESTADO, UM VEÍCULO. DESTINADO AO TRANSPORTE DESSES PACIENTES
SERÁ FUNDAMENTAL PARA ATENDER À DEMANDA JÁ EXISTENTE NO
MUNICÍPIO QUE INCLUEM PACIENTES E ACOMPANHANTES, QUE NECESSITAM
DE TFD ÇOM DOENÇAS ÇRQNIÇAS
17 - Objetivos/Resultados

-AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES
DE ACARÁ-PA, PARA TFD;
-MELHORIA NA ATENÇÃO E ASSISTENCIA AOS USUÁRIOS;
-GARANTIA DE ACESSO AOS 'PROCEDIMENTOS AGENDADOS FORA DO
MUNICÍPIO; E
-ATENDIMENTO DA DEMANDAI DE USUÁRIOS QUE NECESSITAM DO
TRANSPORTE.
18 - Responsável pelo Projeto

Secretaria Municipal de Saúde DE ACARÁ
19-População do Município, segundo o ultimo censo do IBGE (www ibge gov br)

54.OBOhab/2O16IBGE
20 - Autenticação
Data

Nome do Dirigente ou do Representante
Legal

14-03-2018

Amanda Oliveira e Silva

Assinatura do Dirigente ou do
Representante Legal
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA SESPA

INFORMAÇÕES SOBRE A UNIDADE ASSISTIDA - ANEXO VI
1 - Nome do Órgão ou Entidade ConvenenS, conforme contido-no Cartão do CM)]

ACARÁ PREFEITURA
2 -Nome e Endereço da Unidade Assistida.

3 - N° de Lelt(

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARÁ

Sus

ExistentesJ

6 - Avaliação da Situação Atual dos Serviços de Saúde
(

)

Precária

( ) .Deficiente

.( ) . RzpvI

( X) .Satisfatória

6.1 - Observações: O município de Acar, por possuir Hospital de Pequeno Porte (HPP) atende usuários de outros
municipios, principalmente os usuários que residem pn5xtrno às fronteiras de nosso município.
7- Ações/Atividades Previstas

REALIZAR AÇÕES PARA MELHORAR A OFERTA DE USUÁRIOS

DO TFD.
8 - Prioridades nas Instâncias Estadual Municipal

Proporcionar um atendimento mais seguro e de maior qualidade aos usuários,
bem como aumentar o serviço ofertado à população através de TRANSPORTES DE
QUALIDADE.
9 - Autenticação
Data

Nome do Dirgênte ou do Representante
Legal

14-03-2018

Assinatura do Dirigente ou do
Representante Lega!
.

:.Ma à

Amanda Oliveira e Silva

8

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA SESPA
INFORMAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE, UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE ANEXOVU
1 - Nome d&gão ou Entidade Proponente, conftirnje o Cartão do CNPJ

fe

Ii

ACARÁ PREFEITURA

FIs.L

3SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARÁ
31-( X)Existe
Não Existe

32-( X )Adequacjo
( )Inadequado

33-( )Emconstrução
Data prevista para conclusão da obra : dd/mm/aaaa

3.4- ( ) Em projeto

iS - O ambiente é objeto de outro convênio vigente?

Data prevista para conclusão da Obra: NÃO SE APLICA

( ) Sim n° do convênio:

____________ ( X) Não

4- Relação dos Equipamentos a Material PenianenteÇ por Ambiente, Unidade Idóvei de Saúde..

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM TIPO VAN,
COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LUGARES,
MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 115CV,
AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, DE
NO MÍNIMO 5 MARCHAS A FRENTE E 1 RE,
TRANSMISSÃO TRASEIRA OU DIANTEIRA, FREIO
A
DISCO
NAS
4
02
PORTAS
RODAS,
DIANTEIRAS(LD/LE)

166.391,00

L

166.391,00

166.391,00

T 1 ubtotaP (por Ambiente, se despesa de capital) / Total
6 - Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos a serem adquiridos; pessoal capacitado; área física.

7 - Ambiente Inexistente ou Inadequado - Informar á solução definida para vlabillza7iinstalação e o funcionamento do (s) equipamento (s) a
ser (em) adquirido (s).

8 - Autenticação
Data

2610312018

Nome do Dirigente ou do Representante Legal

.

Dirigente
Assinatura
do
Representante Legal

toa

Amanda Oliveira e Silva.
ei\

ou

do

SÇSv'-

20 • DIÁRIO OFICIAL N°33550
-

Quinta-feira, 05 DE JULHO DE 2038

CONTRATO

CONTRATO DE GESTÃO: 002/SESPA/2018 - Processo
2018/297253.
Objeto: Gerenclamento, operacionaíizaçao e execução doa
açles eservlços de saúde, no Hospital Gere! de TaHéndie, com e
exclusiva, aos useárioa do
conformidade com os enexeo
o presente instrumento, pare

Data de Assinatura: 01/0712015
Vigência: 9I/0712e18 a 3010612023
Dotação Orçamentdria: Atividade Funcionei: 103022427e705;
Elemento de Despesa: 335043; Fonte: 0103 0149 e 0340
Contratado: 055 INDSH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E HUMANO
Endereço: Rue Cristiano Otoni, na 233, Pedro Leopoldo - MC,
CEP: 33600-000.
Ordersedor: VITOR MANUEL JESUS MATEUS - Secretário de
Estado da Saúde Pública
Protocolo: 333456
Contrato: 72/2016/1Termo AditIvo/processo: 20161280415
Data de Assinatura: 01/07/2015
Objeto: O presente nvrms Aditivo tem por objetive alterar o
Documente
Descrlslvsasua vigência oonforme CLAUSULA SONSA do
Contrato n 5 07212055, E CLAUSULA NONA mantende-10 o valor
Global
de Contrate, que passará e ter a seguinte redação:
CLAUSULA NONA - DOS RECURSOS FINANCEIROS - E 2°, Os
valores do Orçamente Total deste CONTRATO terão a seguinte
comessicSo:
peaameaÇnetppjatonatla
cenm PRÉiIitétê

L

Finaitairi da PEla
tinnaatida
jo ás Panduçiodnnlalalsrial
jgjNan:1l dssaalar
Tsíal Cvi
L

___________

Mnnsal

1

19 iT
7'9.ioitv
790500,0

•. .134.91131
n°004903
iJaêãOljl

Vigência: 01/07/2018 a 30106/2020
Valor Global estimado: R99 594.001,33
OrçamOnts: Atividade: 1030214278291 Fonte darecurso:Oa49
Elemento da daspeoa:339039
Contratado: HOSPITAL E MATERNIDADE DR, AFONSO
RODRIGUES FILHO
Endereço: Rua Rei aarbosa S/N Igarapê Miri- PA CE 68,430000
Ordenado, Vitor Manuel Jesus Mateus- Secretário da Estado de
saúde Publica
Protocolo: 333122
Contrato: 73120I6/1Termo Aditivo/Processo: 20161278909
Data de Assinatura; 01107/2015,
Objeto: o presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar o
Documente Descritivo e Ela vigência, conforma CLÁUSULA
SEXTA de contrato 1°073/2006, mantendo-ao o valor Global do
Contrato.:
CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS FINANCEIROS - 8 2e. Os
valores do Orçamento Total deste CONTRATO porão a seguinte

mês de 1aiho/2018, pelo período de 05 (neis) meses (julho a
dezembro/2016), em atendimento ao processo n° 2018/297250,
para utilização no Hospital Regional público da Araguaia.
Valor da Termo: R$ 1,479.120,00
Valor mensal de custeio atar adicionado: R$ 246.120,00
Datada Assinatura: 03/0712018
Dotação Orçamentária : Atividade Funcional: 1030254276705;
Elemento de Despose: 335043; Fonte: 0103, 0140 e 0349.
Contratado: INSTITUTO DE SALDE SANTA MARIA - aoEaMA
Endereço: Rua Sanador F4anaei Barata, Esirro: Campina, 704 Eelám/FA - CEP, 66019-000
Ordenedor: VITOR MANUEL JESUS MATEUS - Secretérit de
Estado de Salde Pública,
Protocolo: 333610
4° TA ao ConLraso 070/2016 - Processo R.2018187969.
Objete: O Presente termo aditivo tem como objeto prorrogar a
piano de vigência do Contrato 0 07012006, por mais 12 menos.
Data Asênatura: 0410712018,
Vigência: 04107/2016 a 53/0712019.
Valor Total: R5 4,546.129,32
Orçamento: Atividade: 800336, 906285; Elemento do Doapesa;
339037 e Fonte: 0103005360.
Contratado: a a CARDOSO-BIRELI.
Endereço; Conjunto COHAE, Tv. WE-4, Gleba 5, no 388, Bairro:
Nova Marambaia, CEP: 66.623-254. ualdm/FA,
Ordenador: VITOR MANUEL JESUS MATEUS - Secretaria de
Estado da Saúde Pública/SESFA,
Protocolo: 333462
3" TA ao Contrato 06912016 - Processo n 0 2018188798.
Objeto: O presente Instrumento usei por objetivo pmrrogar o
prazo de vigência da Contrata te 05912016, por, mais 12 meses.
Data Assinatura: 04107/2018.
Vigência: 0410712018 a 01107/2019,
Valor Tonal: R$ 8.108.059,40,
Orçamento: Atividade: 908338, 908268; elemento de Despesa:
3390370 Ponto: 0103008360,
Contratado: E O CARDOSO-EIRELI.
Endartçs: Conjunto (ZONAS, TV, Wa-4, Gleba 1, n 5 306, sairro:
Nova Marambaia, CEP: 66.623-284. Belém/PÁ.
Ordenader: VITOR MANUEL •JESUS MATEUS - Secretaria de
Estado da Salde PtabtIcES ESPA,
Protocolo; 333451
AVISO DE LICITAÇAO
AVISO DE REABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N°

TERMO ADITIVO A CONTRATO
15" Termo Aditivo ao Contrato: 4412012
objeto: O presente lnet,njmanto tem por objetivo adicionar
repasses financeiros a CONTRATADA, além dos anteriormente
previstos no Contrata nO 044/2012 e o..e aditivos, necessários
a rapacutaçêe da quantidade de atividades ansissencias, com a
implantação do 4- turno do Serviço de Hemodiálise, a partir de

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELET
Protocolol
RÔNICO
N0333537
104/
SESPA/2018
OBJETO: Aquisição de Medicamentos para atender pacientas da

CM HOSPITALAR S/A. CNP) NO 12.420164/0009-04, Foi a
vencedora do ITEM 01 pelo critério da manar preço por riem, no
valor de Ré 134,822,40 (Cento e trinta a quatro
oitocentos o
vinte e dois reais e qsarenta centavos). Valer total do Pragao Eietrênlco 9a 104/SE5PA/2018: 6$
134,822,40 (cento a trinta e quatro mil, oirocantoa e vinte e dois

ml

- protocolo: 333523
CONVÊNIO
Convênio: 3712018
Exarcicio: 2006
OBJETO: Aquisiçuo de Veiculo Tipo Vat para raaiizaças de
Transporte fora da Domicilio - TF0.
Datado Assinatura: 0410712018
Vigência: 04107/2011 a 03/0712010
Ottaçao Orçamentária: 905289
Elemento de Despesa: 444042
PoIsa do Recurso: 0003 / 0303
Valor Total: R$ 166 39 1,00
Vetor Concedenus: R$ 150.000,00

Hospital de Pequeno

UASG: 925e58
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 906289
ELEMENTO Da DESPESA: 449052
FONTE: 01D3
ENTREGA DO EDITAL: De Interessadas Podarão retirar e edital
nos sítios: www.conspraunet,gàv,br ou www,compraspara.
. pa,gsv.br,
OBSERVAÇÃO: Dúvidas puderas ser d iri midan diretamente com
o pregoeiro responnávei, através do fone (91) 4006 -4350 ou
atai do e-mail cpi.sespa@gmall.com .
Belém (PA), 28 de junho de 2010,
CARLOS AUGUSTO CAMPOS PARREIRA
PREGOEIR0/SESPA
Protocolos 331864
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Vigência: 01/07/2018 a 30/06/2020
Vetor Global estimado: R$11 .207.073,60
Orçamento: Atividade: 1030214278291 Fonte de recurso:0140
Elemento de daspesa:339039
Contratado: HOSPITAL JUbA SETOR AS LOA,
Endereço: RUA CORONEL PEDRO BORGES DO REGO, N° 1306
Abaetetoba- PA CEP: 66.440-000
Ordenador: Vitor Manuel Jesus Mateus- aacretério de Botado de
Saúde publica
Protocolo: 333123

M M LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNF3
15.109,38410001-07, foi a vencedora dos itens 31 e 32, pelo
critério de menor preço, no valor de Ré 01.000,00 (cinquenta
e um mil reais),
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE
LIDA, CNPJ 08.628.333/000146, foi a vencedora dou itens 06
a 24, pelo critério de menor praça, no valor de R$ 12.500,00
(doze mli e qulnlmentoa reais).
NOVA MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, CNP3 I9.769,E751000I-00, foi a
vencedora do item 40, pelo Critério da menor praço, no valor de
R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais);
Valor total do Ereção Eletrõnico SRP 1° 007/SESP4V20I9: R$
3.062,450,00 (um mitoSe, aensonta e dois mil, quatrocentos e
cinqoonta reais).
Belém (PA), 03/07/2018,
VOTOR MANUEL JESUS MATEUS
Seca-etário do Estado de Saúde Pública.

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 0071
SESPA/ 2018
OBJETO: Registro de Praças pais eventual aqulsiçêo de
medicamento de atenção básica e urgénoa/emoi'gancie para
atendimentos de pacientes das unidades estaduais da SOSFA
(ORES, Hospitais Regionais a CES), por um.perísdo de 12 (doze)
mesas,
FIRMA VENCEDORA:
ALFAMEO COMERCIAL LTDA, CNP3 275.673/0001-50 1 foi a
vencedora doa itens 04, 06, 21, 25, 29 e 38, pelo critério de
menor preço, no valor de R$ 94.550,00 (noventa e quaoro mil,
oitocentas e cinquenta reais).
CARDOSO E CIA LTDA, CNFJ 949.905/0001-63, foi e vencadora
dos tens 02, 00, 10, 12, 14, 05, 17, 20, 22, 23, 28, 33, 35,
37, 42, 43 e 45, pelo critério de menor preço, os calor da R$
E56,200,00 (salacenton e cinquenta e seis eis e duzentos reais).
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LIDA, CNP3
00049.43210001-00, foi a vencedora doa Itens 33, 30, 36 e 40,
pelo critério de menor preço, no valor da R$. 156.900,00 (cento
e cincsoenna e seis mil e novecentos reais).

mEpsEadEinta, Sectatarla de tstads de Saúde Pública- SPA
Ordanador: Vitor Manuel Jesus Mete es-Secretário de Estado
da Saúde Pública
Protocolo: 333758
Convênio: 3612018
Exercido: 2018
082tTO: Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal.
Data de Atsinacura: 04107/2015
Vigência: 04/57/2008 a 0310712019
Dotação Orçamentária: 005289
Elemento de Despesa : 444042
Fonte do Recurso: 0103 / 0303
Valor lotei: R$ 233,280,00
Valor Conçodonle: R$ 224,158,4e
Valor Contrapartida: R$ 9.123,52
Beneficiária ente Público: Prefeitura Municipal de Sagre
Concadanto: Secretaria de Estado do Saúde Pública- SESPA
Ordenador: Visor Manual Jesus Mateus - Secretário do Estado
de Saúde Pública
Prosocoio: 333833
Convénio: 0112016 - 2' Termo AdItivo
Oasa da Asainatura: 02/07/2018
Objete: o presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar
o Documenta Descritivo, pera melhor execução do objeto
contratado, adequando as metas fislcas como Inclusão de novos
procedimento de Nauracirursie,
e consequente alterado de valores de fonte estadual.
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Vigência: A vigência da Documente Descritivo alterado por cote
Teimo Aditivo é dedais anos a contar da datada sua assinatura.
Valor global estimado: R$ 25.301.942,54
Oataçao Orçamentária 908292; Fonte de Recurso: 0103
(estadual); Elemento de Despesa: 335043,
Contratado: HOSPITAL DIVINA PROVIDENCIA - INSTITUTO
FRANCISCO PORES

1

