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CONTRATO QUE ENTRE Si CELEBRAM A 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO - 
UFMA E A FUNDAçAO JOStlE MONTELLO - 
FJMONTELLO, PARA PRESTAR APOIO 
ESTRUTURAL AO DESENVOLV!MENTO DOS 
PROJETOS DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E 
DESENVOLVIMENTO INST ITUC!ONAL DO 
HOSPITAL UN! VERSITARIO-UFMA /2.011. 

 51N CP G,Øg5-5g0 - CC90i 
A UNWERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO, instituição de Ensino Superior, vinculada 
ao Ministério da Edñcação, criada pela Lei no 5.152/66, sediada na Praça Gonçalves Dias, n° 
351, São Luis - Maranhão, CNPJ N° 06.279.103/0001-19, organizada sob forma de fitndaçäo de 
direito piiblico, neste ato representada por seu Reitor Professor Doutor NATALINO SALGADO 
FILHO, RU n° 68718 SSP/MA, inscrito no CPF/MF sob o n° 032.954.943-04, no uso da 
atribuiçao que the confere o Estatuto da UFMA, doravante denorninada CONTRATANTE, e a 
FUNDAAO JOSUE MONTELLO, entidade de direito privado, seni fins lucrativos, corn 
personalidade juridica, constituIda em 11.09.96, mediante estrutura pUblica, lavrada no Cartório 
Osvaldo Scares, TabeliAo do 1° Oficlo no Livro de Nota 585, fis. 150/157. inscrita no CNPJ sob 
n° 01.441.372/0001-16, estabelecida nesta Capital a .Travessa Currupira. n° 42, Centro - São 
Luis - Maranhão, corn o objetivo de nianter parcial on integralmente, em carátcr fi!antrOpico e 
beneficente, serviços mëdico-assistencial, cultural e cientifico do Hospital Universitário da 
Universidade Federal do Maranhao (HUUFMA), tais corno assisténcia rnedico-hospitalar a 
cornunidade maranhense, Ensino Medio, Pesquisa Cientifica e Tecnológica ou outros correlatos 
doravante representada neste ato pelo Diretor Presidente de sua Diretoria Executiva, Professor 
Doutor ALCIMAR NUNES PINHEIRO, RU n° 16399742001-0 - SSP/MA e inscrito no 
CPF/MF sob o no 074.988.704-63, denorninada CONTRATADA, todos residentes e 
dorniciliados nesta cidade, RESOLVEM celebrar o presente CONTRATO, de acordo corn as 
disposiçOes da Lei n° 8.666/93 e suas alteraçoes, da Lei n°. 8.958/94, do Decreto n°. 7.423, de 
31.12.2010, que revogou o Decreto n° 5.205, de 14/09/2004, e da Reso!uçAo CONSAD no 
58/2006, mediante as cldusu!as e condiçOes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DA ORIGEM DO CONTRATO 

Este Contrato tern origern na contratua!ização do processo de atençäo a saOde, de cnsino e 
pesquisa e de gestao hospitalar previsto na Portaria !nterministerial no 1006JMEC/MS, de 
27/05/2004. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

O objeto do presente Contrato é prestar apoio ao desenvolvimento dos Projetos de Ensino, 
Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento institucional do Hospital Univcrsitário da Universidade 
Federal do Maranhao, visando a qualificaçao dos alunos oriundos dos Cursos da graduaçao e 
pOs-graduaçAo da area de SaOde e dos profissionais da Rede do Sistema Regional de SaUde, 
viabilizando a melhoria da qualidade dos serviços hospitalares e ambti!atoriais, prestados aos 
usuários do Sisterna Unico de Saüde - SUS, no anode 2.011. 

CLAUSULA TERCE1RA - DOS SERVIOS E DA FORMA BE ExECuçAO 

Os serviços a serem apoiados pela FJMONTELLO, por força deste Contrato estAo especificados 
no Piano de Trabaiho, parte integrante do presente Contrato, independente da sua transcrição ou 
outro que venha set supervenienternente pactuado 



CLAUSULA QUARTA - DOS RECIJRSOS 

Os recursos para atendimento das despesas do presente Contrato, previstos no valor de R$ 
45.137.962,10 (quarenta e cinco milhoes, cento e trinta e sete mu, novecentos e sessehta e dois 
reais e dez centavos) provenientes de dotaçao orçamentária do Ministério da Saüdé / Fundo 
Nacional de SaUde, destinado ao pagamento dos serviços assistenciais prestados pelo Hospital 
Universitario da UFMA aos usuários do SUS, parcialmente liberado por meio de Notas de 
Crédito; Natureza da Despesa 33.90.39; Nota de Empenho n° 201 1NE800390, no valor de 
R$1.000.000,00 (urn milhao de reais). 

Parágrafo Unico - 0 valor a set repassado a CONTRATADA podera set alterado mediante 
Termo Aditivo e/ou Apostitamento, conforme previsto na. Lei n° 8.666/93, devidamente 
autorizado pelo Gestor e publicado no Diário Oficial daUnião. 

CLAUSULA QUTI'4TA - DAS OBRICAçOES 

Para a execução do presente Contrato, atribui-se as panes as seguintes obrigaçOes especlais: 

Cabe a CONTRATANTE, observados os preceitos legais aplicãveis: 
a) empenhar em favor da CONTRATADA os recursos orçamentários provenientes do 

Ministérlo da Saüde / Fundo Nacional de Saáde destinados ao pagamento dos serviços 
assistenciais prestados pelo HUUFMA aos usuãrios do SUS; 

b) proceder ao desembolso dos recursos financeiros a CONTRATADA, na medida em que 
forem ocorrendo as transferéncias destes a tinidade Gestora do HUIJFMA, 
imediatamente após cumpridas as forrnalidades legais pertinentes; 

c) exercer através de suas unidades administrativas competentes o acompanharnento e a 
fiscalizaçao das açOes previstas para a execução do Contrato, de modo a apoiar e 
evidenciar a boa e regular aplicacao dos recursos desemboisados a CONTRATADA. 

Compete a CONTRATADA, observadas as disposiçOes legais aplicaveis: 
a) exercer, durante a vigéncia deste Contrato, a execução administrativa e financeira dos 

serviços de assisténcia medico-hospitalar do H(JIJFMA, decorrente do SUS, 
responsabilizando-se pela observAncia das dirctrizes e normas emanadas do Ministérlo da 
Saide e da Secretaria Municipal de Sade de São Luis no âmbito de Silas respectivas 
competéncias e atribuiçOes legais; 

b) soljcjtar a CONTRATANTE o desembolso dos recursos financeiros niediante 
apresentação da respectiva fatura/recibo correspondentes aos serviços executados, para 
fins de Iiquidaçao; 

c) aplicar os recursos recebidos exciusivarnente em beneficio do Hospital Universitario da 
UFMA tendo corno base o Piano de Trabalho 2011, em conformidade corn a proposta da 
Direção Geral do Hospital, aprovada pelo Conseiho de Finanças e, no que couber, pelo 
Conselho Curador da FJMONTELLO; 

d) fornecer ao Hospital Universitário todas as informaçOes, documentos e subsidios 
necessários para viabilizar a Prestaçao de Contas dos recursos e o atendimento as 
solicitaçOes de esciarecirnentos e/ou justificativas decorrentes de auditorias previstas em 
lei. 

Parãgrafo Unico - As obrigaçOes especlais descritas nesta Cldusula não eximern as panes, no 
prazo de vigéncia deste Contrato, do cumprimento das demais ohrigaçOes relativas aos serviços 
assistenciais prestados pelo HUIJFMA aos usudrios do SUS, que assurniram entre Si C outras 
instituiçOes, através de Convénios, Contratos e/ou qualquer outro tipo de acordo. 



CLAUSULA SEXTA - BA PRESTAçA0 BE CONTAS 

Fica a Contratada responsavel perante a Contratante, a apresentar prestaçäo de contas na forma e 
nos prazos descritos nesta Cláusuia, coniposta dos seguintes docurnentos: 

a) COpia do Piano de Trabalbo; 
b) COpia do Ternio de Contrato, corn a indicaçao da data de sua publicaçao; 
c) RelatOrio FIsico-Financeiro ressaltando o cumprirnento do objeto; 
d) Demonstrativo da execuçäo da Receita e Despesa evidenciando os recursos recebidos, os 

rendimentos auferidos da aplicaçao dos recursos no rnercado financeiro, quando for o 
caso, e os saldos; 

e) Relaçào de Pagarnentos. 

Parágrafo Unico - A Prestação de Comas e o Relatorio FIsico-Financeiro deverao ser 
encaminhados a Contratante ate 60 (sessenta) dias apOs térrnino da vigëncia do Contrato, 
contendo todos os documentos indicados nesta Clausula. 

CLAUSULA SETIMA - BA VICENCIA 

o presente Contrato terá vigéncia de I (urn) ano a partir da data da publicaçao do respectivo 
extrato no Diário Oficial da União, podendo ter sua duraçao prorrogada corn base no § 1° do 
Art.57 da Lei 8.666/93. 

CLAUSULA OLTAVA - BAS ALTERAcOES 

Vedada a alteraçao do objeto, este Contrato poderá receber, niediante Termo Aditivo e/ou 
Apostila, as alteraçOes e os ajustes que se fizerem necessãrios em decorrCncia de suplernentaçAo 
de recursos orçanientários por parte do MinistCrio da Sa6de / Fundo Nacional de Saude, na 
forma prevista na Lei 8.666/93, ou no sentido de introduzir novos rnecanismos gerenciais e 
adrninistrativos capazes de tornar niais ágil e eficaz o atendimento do HUVFMA decorrente do 
desenvolvirnento dos Projetos de Ensino, Pesquisa, ExtensAo e Desenvolvimento Institucional, 
em beneficio dos usuários do SUS. 

CLAUSULA NONA - DA DENIiNCIA E DA RESCISAO 

O presente Contrato poderã ser denunciado por quaiquer das partes, desde que tal intenção seja 
forrnalmente comunicada a outra, corn antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias. Podera, 
tarnbérn, ser rescindido por superveniéncia de evento OH norma legal que o tome inexequlvel, por 
decurso de prazo, por infraçao legal ou convencional, respondendo a parte infratora, neste üitirno 
easo, pelos danos e perdas a que tenha dado causa, na forma da Iegislaçao apiicavel a matCria. 

CLAUSULA DECIMA - DAS BISPOSIçOES GERMS 

Os equiparnentos e outros hens permanentes que venham a ser produzidos ou adquiridos corn 
recursos deste Contrato serão incorporados ao patrirnônio da Universidade Federal do MaranhAo. 
Os cedidos em regime de cornodato, obtida a anuéncia prCvia do cornodante, ficarao a disposicao 
do Hospital Universitário da UFMA, para uso em suas atividades de assisténcia, ensino, pesquisa 
e extensäo, cabendo ao Hospital a manutençao e conservação dos mesrnos. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - BA FuNDAMENTAcA0 LEGAL 

Este instrumento e firmado corn base no art. 24, inciso XIII da Lei 8.666/93, combinado corn as 
disposicOes da Lei n° 8.958/94, do Decreto n° 7.423, de 31:12.2010, que revogou 0 Decreto no 



7.423, de 31/12/2010 e da Resoluçao CONSAD no. 58/2006. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDAT DO FORO 

Flea eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciaria de São Luis-Ma., para dirirnir eventuais 
questOes decorrentes da exeeução deste Contrato que as panes não puderem solucionar per via 
administrativa. 

E, por estaremjustas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 4 
(quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também o 
subscrevem, para que produza os seusjuridicos e legals efeitos. 

São Luis, 11 de marco de 2.01 

	

B NATALINOSAL 	FJLHO 

Mat. UFMA. 	
8 Mat. SIAPE .040683- 

Prof. Dr. ALCIMAR NUNES I 
Diretor Presidente da Diretoria Exe 
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CONTRATO QUE ENTRE SI• CELEBRAM A 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANI-IAO - 
UFMA E A FUNDAçAO JOSUE MONTELLO - 
FJMONTELLO. PARA PRESTAR APOIO 
ESTRUTURAL AO DESENVOLVIMENTO DOS 
PROJETOS DL ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO F 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO 
HOSPITAL UNIVERSITARIO-UFMA /2.012. 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO, instituição de Ensino Superior, vinculada 
ao Ministèrio da Educaçao, criada pela Lei no  5.152/66, sediada na Praça Gonçalves Dias, n° 
351, São Luis - Maranhao, CNPJ N° 06.279.103/0001-19, organizada sob forma de fundaçao de 
direito páblico, neste ato representada pot seu Reiter Professor Doutor NATALINO SALGADO 
FILHO, RG no  68718 - SSP/MA, inscrito no CPF/MF sob o n° 932.954.943-04, no uso da 
atribuição que the conlere o Estatuto da UFMA, doravante denorninada CONTRATANTE, e a 
FUNDAcAO JOSUE MONTELLO, entidade de direito privado, scm fins lucrativos, corn 
personalidade jurIdica, constituida ern 11.09.96, rnediante estrutura pfiblica, Iavrada no CartOrio 
Osvaldo Soares, Tabelião do 10  OIicio no Livro de Nota 585, fis. 150/157, inscrita no CNPJ sob 
n° 01.441.372/0001-16, estabelecida nesta Capital a .Travessa Currupira, n° 42, Centro - São, 
Luis - Maranhao, coin o objetivo de rnanter parcial on integralmente, em carãter filantrOpico e 
beneficente, serviços médico-assistencial, cultural e cientIfico do Hospital Universitário da 
Universidade Federal do MaranhAo (HUUFMA), tais corno assisténcia médico-hospitalar a 
cornunidade maranhense, Ensino Médio, Pesquisa Cientifica e Tecnologica ou outros correlatos 
doravante representada neste ato pelo Diretor Presidente de sua Diretoria Executiva, Professor 
Doutor ALCIMAR NUNES PINHEIRO, RG no  16399742001-0 - SSP/MA e inscrito no 
CPF/MF sob o no 074.988.704-63, denorninada CONTRATADA, todos residentes e 
dorniciliados nesta cidade, RESOLVEM celebrar o presente CONTRATO, de acordo corn as 
disposiçOes da Lei n° 8.666/93 e suas alteraçOes, da Lei no. 8.958/94 e suas alteraçOes,, do 
Decreto n°. 7.423, de 31.12.2010, e da Resoluçãd CONSAD n° 58/2006, inediante as clausulas e 
condiçOes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DA ORIC.EM DO CONTRATO 

Este Contrato tern origern na contratualização do processo de atençâo a saüde, de 
ensino, pesquisa, extensão e de gestao hospitalar previsto na Portaria lnterrninisterial n° 
1006/MEC/MS, de 27/05/2004. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

0 objeto do presente Contrato e prestar apoio ao desenvolvirnento dos Projetos de 
Ensino, PesqLlisa, Extensão e Desenvolvirnento Institucional do Hospital Universitário da 
Universidade Federal do Maranhao, visando a qualificaçAo dos alunos oriundos dos Cursos da 
graduacao e pOs-graduacão da area de Saüde e dos profissionais da Rede do Sisterna Regional de 
SaUde, viabilizando a melhoria da qualidade dos serviços hospitalares e arnbulatoriais, prestados 
aos usuários do Sisterna Unico de Saüde - SUS, no anode 2.012. 



1 	 - 

-- 	 - 

CLAUSULA TERCEIRA - DOS SERVIOS E DA FORMA DE EXECUçAO 

Os serviços a serem apotados peta FJMONTELLO pot força deste Contrato estAo 
especificados no Piano de Trabalho/2.012, parte integrante do presente Contrato, iridependente 
di sua transcriçAo ou de outro que venha ser supervenientemente pactuado 

CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS 

Os recursos para atendirnento das despesas do presente Contrato, no valor de 
R$57.611.580,76 (cinquenta e sete rnilhOes, seiscentos e onze mil, quinhentos e oltenta reais e 
setenta e seis centavos) provenientes de recursos do Ministërio da SaOde / Fundo Nacional de 
Sade, destinada ao pagarnento dos serviços assistenciais prestados pelo Hospital liniversitario 
da UFMA aos usuários do SUS, parcialmente liberado por meio de Notas de Crédito; Natureza 
da Despesa 33.90.39; Nota de Empenho no 2012NE80284, de 29 de feveretro de 2012 

Parágrafo Unico - 0 valor a ser repassado a CONTRATADA poderá ser atterado mediante 

Termo Aditivo e/ou Apostilarnento conforme previsto na Let n° 8.666/93, devidamente 
autorizado pelo Gestor e publicado no Diarto Oficial da tin tao 

CLAUSULA QUINTA - DAS oBRlcAcOEs 

Para a execuçAo do presente Contrato atrihui-se as partes as seguintes obrigaçOes 
espectais 

Cabe a CONTRATANTE, observados os preceitos legais apticaveis 

a) empenhar em favor da CONTRATADA os recursos financeiros provenientes do 
Ministeno da Saude / Fundo Nacional de Saude destinados ao pagamento dos servtços 
assistenctais prestados pelo HUUFMA aos usuartos do SUS, 

b) repassar para a CONTRATADA, consoante cronograma de desembolso, os recursos 
financetros pactuados na medida em que forem ocorrendo as transferencias destes pelo 
Ministërio da Sade/Fundo Nacional de SAUDE a Unidade Gestora do HUUFMA, 
imediatarnente apos cumpridas as formalidades legats pertinentes, 

c) exercer atravds de suas unidades administrativas competentes o acompanhamento e a 
fiscaltzaçao das açOes previstas para a execuçäo do Contrato, de modo a apotar e 
evidenciar a boa e regular aplicaçao dos recursos desembolsados a CONTRATADA 

Compete a CONTRATADA observadas as disposicOes legais aplicavets 

a) exercer, durante a vigéncia deste Contrato a execução administrativa e financetra dos 
serviços de assistencta medico-hospitatar do HUUFMA, decorrente do SUS 

- 

	

	responsabilizando-se pela observãncia das diretrizes e normas emanadas do Ministerio da 
Saüde e da Secretaria Municipal de Sade de Sao Luis no âmbito de suas respectivas 
competéncias e atribuiçOes legais; 

b) solicitar a CONTRATAN1E o desembolso dos recursos financetros mediante 
apresentacäo da respectiva fatura/recibo correspondentes aos serviços executados, para 
fins de liquidaçao, 

c) aplicar os recursos recebidos exclusivarnente em beneficio do Hospital IJniversitãrio da 
UFMA tendo como base o Piano de Frabalho 2012, em conlormidade corn a proposta da 
Dtreçao Geral do Hospital, apiovada pelo Conselho de Finanças e, no que couber, pelo 
Conselho Curador da FJMONTELLO, 

M 



- 	 - 

- • I 

- 	 - 

d) fornecer ao Hospital Universitário todas as informaçOes, documentos e subsidios 
- 

	

	 necessarios para viabiiizar a Prestaçäo de Contas dos recursos e o atendimento as 
solicitaçOes de esclarectmentos e/ou justilicativas decorrentes de auditorias previstas em 
let 

Paragrafo (Jnico - As obrigaçOes especiais descritas nesta Ciáusuia não eximem as partes, no 
prazo de vigéncia deste Contrato, do cumprimento das demais obrigaçOes relativas aos serviços 
assistenciais prestados peio HUUFMA aos usuários do SUS, que assumirarn entre si e outras 
tnstttuiçOes, atraves de Convenios Contratos e/ou quaiquer outro tipo de acordo 

CLAUSULA SEXTA - DA PRESTAçA0 DE CONTAS 

Fica a Contratada responsávei perante a Contratante, a apresentar prestaçâo de 
contas na forma e nos prazos descritos nesta Cláusuia, composta dos seguintes documentos: 

a) Copia do Piano de Trabalho, 
b) Copia do Termo de Contrato, corn a tndicaçao da data de sua pubitcaçAo, 
c) Reiatorio Fisico-Financeiro ressaltando o cumprimento do objeto; 
d) Demonstrativo da execuçAo da Receita e Despesa evidenciando os recursos recebidos, os 

rendimentos aufendos da aphcaçao dos recursos no niercado financeiro quando for o 
caso, e os saldos; 

e) Relaçao de Pagamentos 

Parágrafo Unico - A Prestaçao de Contas e o Relatório Fisico- Finance iro deverAo ser 
encamtnhados a Contratante ate 60 (sessenta) dias apos termino da vigência do Contrato 
contendo todos os documentos iridicados nesta Clausula 

CLAUSULA SETIMA—DA VICENCIA 

o presente Contrato tera vtgencta ate fevereiro de 2013 a partir da data da 
publicação do respectivo extrato no Diärio Oficiai da Uniao, podendo ter sua duracao prorrogada 
corn base no § 1° do Art 57 da Le' 8666/93 

CLAUSULA OITAVA— DAS ALTERAçOE5 

Vedada a aiteraçao do objeto este Contrato podera receber rnedtante Termo 
Aditivo e/ou Apostiia, as aiteraçOes e os ajustes que se lizerem necessários em decorréncia de 
supiementacao de recursos orçamentartos por pane do Mtnisterio da Saude / Fundo Nacionai de 
Saüde, na forma prevista na Lei 8.666/93 e suas aiteraçOes on no sentido de introduzir novos 
mecanismos gerenciais a administrativos capazes de tornar mais agil e eficaz o atendimento do 
HUIJFMA decorrente do desenvolvimento dos Projetos de Ensino, Pesquisa, Extensao e 
Desenvolvimento instituctonal, em beneficto dos usuarios do SUS 

CLAUSULA NONA - DA DENUNCIA E DA RESCISAO 

o presente Contrato podera ser denunciado por quaiquer urna das partes desde 
que tal intenção seja formaimente cornunicada a outra, corn antecedéncia minima de 60 
(sessenta) dias Podera tambem, set rescindido pot superventencia de evento on norma legal que 
o tome inexequive!, por decurso de prazo on por tnfracao legal ott convenctonai, respondendo a 
parte infratora, neste ultimo caso pelos danos e perdas a que tenham dado causa, na forma da 
legislaço aphcavei a materia 

0 presente contrato tambem podera ser resctndtdo, caso haja necessidade, no 



I. 

sentido de evitar duplicidade de acOes, corn a instalação e funcionarnento da Empresa Brasileira 
de Servicos Hospitalares, - EBSERI-1, 

CLAUSULA DECIMA - DAS DISPOSIcOES GERAIS 

Os equipamentos e outros bens permanentes que venharn a ser produzidos on 
adquiridos corn recursos deste Contrato serAo incorporados ao patrirnOnio da Universidade 
Federal do Maranhão. Os cedidos em regime de cornodato, obtida a anuência prévia do 
cornodante, flcaräo a disposicão do Hospital Universitário da UFMA, para uso em suas 
atividades de assistência, ensino, pesquisa e extensão, cabendo ao Hospital a manutençâo e 
conservaçäo dos mesmos 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAçAO LEGAL 

Este instrumento e lirmado corn base no art. 24, inciso XIII da Lei 8.666/93, 
- combinado corn as disposiçoes da Lei n° 8.958/94 e suas alteraçOes e do Decreto n° 7.423, de 

31.12.2010, e da Resoluçäo CONSAD no. 58/2006. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO 

Fica eleito o foro da Justiça Federal, SeçAo Judiciãria de São Luis-Ma, para 
dirirnir eventuais questOes decorrentes da execução deste Contrato que as partes não puderém 
sotucionar por via adrninistiativa. 

F, per estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento cm 4 
(quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também 0 

subscrevem, para que produza os seusjurIdicos e legais efeitos. 

São LuIs-MA, 02 de marco de 2.0 12. 

Reitor da UF IA 
/Prof.Dr. 

CIMARNU?IES PIN J-IEIRO 
Di e da Diretori 

EXCCUtIVa 
 da FJM 

TESTEMUN HAS: 

CIC: 

CIC: 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO 
iundacão Instituiila nos termos da Lei n° 5.152. de 21/10/1966 - So Luis - Maranh 

PROC ESSO No 000770/2013-93 

REGIS TRADO 
ASCONV/ASpLAN, LJFMA 

LAI  31  

CONTRATO QUE ENTIRE SI CELEBRAM A 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO - 
UFMA E A FUNDAcAO JOSUE MONTELLO - 
FJMONTELLO, PARA PRESTAR APOIO 
ESTRUTURAL AO DESENVOLVIMENTO DOS 
PROJETOS DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO 
HOSPITAL UNIVERSITARIO-UFMA /2.013. 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO, instituiç.ao de Ensino Superior, vinculada 
ao Ministério da Educaçao, criada pela Lei no  5.152/66, sediada na Praça Gonçalves Dias, no 
351 São Luis - Maranhao, CNPJ No 06.279.103/0001-19, organizada sob forma de fundaço de 
direito pUblico, neste ato representada por seu Reitor Professor Doutor NATALINO SALGADO 
FILHO, RG no 68718 - SSP/MA, inscrito no CPF/MF sob o no 032.954.943-04, no uso da 
atribuição qiIIhe confere o Estatuto da UFMA, doravante denominada CONTRATANTE, e a 
FUNDAcA0 JOSUE MONTELLO, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, corn 
personalidade juridica, constituida em 11.09.96, mediante estrutura püblica, Iavrada no CartOrio 
Osvaldo Soares, Tabeliao do 10  Oficio no Livro de Nota 585, f Is. 150/157, inscrita no CNPJ sob 
no 01.441.372/0001-16, estabelecida nesta Capital a .Travessa Currupira, no 42, Centro - São 
Luis - Maranhao, corn o objetivo de rnanter parcial ou integralrnente, em carãter filantrOpico e 
beneficente, serviços rnedico-assistencial, cultural e cientifico do Hospital Universitário da 
Universidade Federal do Maranhao (HUUFMA), tais como aistenda medico-hospitalar a 
comunidade maranhense, Ensino Medio, Pesquisa Cientifica e TecnolOgica ou outros correlatos 
doravante representada neste ato pelo Diretor Presidente de sua Diretoria Executiva, Professor 
Doutor ALCIMAR NUNES PINHEIRO, RG no 16399742001-0 - SSP/MA e inscrito no 
CPF/MF sob o no 074.988.704-63, denominada CONTRATADA, todos residentes e 
domiciliados nesta cidade, RESOLVEM celebrar o presente CONTRATO, de acordo com as 
disposiçOes da Lei no 8.666/93 e suas alteraçs, da Lel n°. 8.958/94 e suas alteraçOes, do 
Decreto no. 7.423, de 31.12.2010, e da Resolução no 156/201 1 -CONSUN, mediante as cláusulas 
e condiçOes seguintes: 
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CLAUSULA PRIMEIRA - DA ORIGEM DO CONTRATO 

Este Contrato tern origem na contratualizaçao do processo de ateno a saOde, no 
desenvolvimento de Projetos de ensino, pesquisa, extensao e na gestäo hospitalar previsto na 
Portaria Interrninisterial n° 1006/MEC/MS, de 27/05/2004. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

0 objeto do presente Contrato O prestar apolo ac,  desenvolvimento dos Projetos de 
Eñsino, Pesquisa, Extensao e Desenvolvirnento Institucional do Hospital Universitário da 
Universidade Federal do Maranhao, visando a qualiticaçao dos alunos oriundos dos cursos da 
gmduaço e pôs-graduaçao da area de SaUde e dos profissionais da Rede do Sistema Regional de 
SaUde, viabilizando a mhoria da qualidade dos serviços hospitalares e ambulatorials, prestados 
aos usuários do Sisterna Unico de Saüde - SUS, no anode 2.013. 

CLAUSULA TERCEIRA - DOS SERVIOS E DA FORMA DE ExEcuçAo 

Os serviços a serern apoiados pela FJMONTELLO por força deste Contrato estäo 
especificados no Piano de Trabalho/2.013, parte integrante do presente Contrato, independente 
da sin transcriçâo ou de outro que venha ser supervenienternente pactuado. 

CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS 

Os recursos pam atendimento das despesas do presente Contrato, no valor de 
R$58.829.902,24 (cinqUenta e oito milhOes, oitocentos e vinte e nove mil, novecentos e dois 
reais e vinte e quatro centavos) provenientes de recursos do Ministérlo da SaUde I Fundo 
Nacional de SaUde, destinado ao desenvolvirnento dos projetos do ensino, pesquisa, extensäo e 
desenvolvirnento institucional, viabilizando a rnelhoria da qualidade dos servicos hospitalares e 
arnbulatoriais, prestados pelo Hospital Universitário aos usuários do Sistema Unico de SaCJCJO - 
SUS, no ano de 2.013 e se encontram liberados na Fonte 6153 PTRES 064987 ND 33.9039 
ESF.: 2UGR: 250931 RI: XASPPNO1HUN; Nota de Empenho no 2013NE800200. 

Paragrafo Unico - 0 valor a ser repassado a CONTRATADA poderã ser alterado mediante 
Termo Aditivo e/ou Apostilarnento, conforrne previsto na. Lei no 8.666/93, devidarnente 
autorizado pelo Gestor e publicado no Diário Oficial da Uniao. 

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAQOES 

Pam a execução do presente Contrato, atribui-se as partes as seguintes obrigaçOes 
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peciais: 

Cabe a CONTRATANTE, observados Os precitos legais aplicáveis: 

a) empenhar em favor da CONTRATADA as recursos financeiros provenientes do 
Ministerio da SaUde / Fundo Nacional de SaQde destinados ao pagamento dos serviços 
assistenciais prestados pelo HUUFMA aos usuariosdoSUS; 

b) repassar pam a CONTRATADA, consoante cronograma de desembolso, as recursos 
financeiros pactuados, na medida em que forem ocorrendo as transferéncias destes pelo 
Ministerio da SaUde/Fundo Nacional de SACJDE a Unidade Gestora do HUUFMA, 
imediatamente apOs cumpridas as formalidades legais pertinentes; 

c) exercer atraves de suas unidades administrativas competentes o acompanhamento e a 
fiscalização das açoes previstas pam a execuçäo do Contrato, de modo a apoiar e 
evidenciar a boa e regular aplicaçao dos recursos desembolsados a CONTRATADA. 

Compete a CONTRATADA, observadas as disposiçOes legais apiicáveis: 

a) exercer, durante a vigéncia deste Contrato, a execução administrativa e financeira dos 
serviços de assistOncia medico-hospitalar do HUUFMA I  decorrente do SUS, 
responsabilizando-se pela observância das diretrizese normas emanadas do Ministério da 
SaUde e da Secretaria Municipal de SaUde de São Luis no ämbito de suas respectivas 
competéncias e atribuiçOes legais; 

b) soEcitar a CONTRATANTE o desembolso dos recursos financeiros mediante 
apresentaçao da respectiva fatura/recibo correspondentes aos serviços executados, pam 
fins de hquidação; 

c) aplicar as recursos recebidos na execução dos cursos e pesquisas, bem como em 
benef[cio do Hospital Universitário da UFMA, tendo coma base a Piano de Trabaiho 
2013, em conformidade cam a proposta da Direção Geral do Hospital, aprovada pelo 
Conselho de Finanç2s e, no que couber, pelo Conseiho Curador da FJMONTELLO; 

d) fornecer ao Hospital Universitário todas as informaçOes, documentos e subsIdios 
riecsarios pam viabilizar a Prestaçao de Contas dos recursos e o atendimento as 
solicitaçOes de esclarecimentos e/ou justificativas decorrentes de auditorias previstas em 
lei. 

e) utilizar, na hipOtese de aplicaçao dos recursos transferidos a titulo deste instrumento, 0 

Fregão, preferencialmente em sua Modalidade EletrOnica, conforme a Lei n°. 
10520/2002, a Decreto n°. 5.540/2005 e a Portaria Interministerial MP/MF n°. 217, de 
31/07/2006. 

Paragrafo Unico - As obrigaçOes especiais descritas nesta Cláusula näo eximem as partes, no 
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prazo de vigéncia deste Contrato, do cumprirnento das dernais obrigaçOes re!ativas aos serviços 
assistenciais prestados pelo HUUFMA aos usuãrios do SUS, que assumirarn entre si e outras 
instituiçOes, através de Convénios, Contratos e/ou qualquer outro tipo de acordo. 

CLAUSULA SEXTA - DA PRE5TAcA0 DE CONTAS 

Fica a Contratada responsável perante a Contratante, a apresentar prestaçâo de 
contas na forma e nos prazos descritos nesta Cláusu!a, composta dos seguintes docurnentos: 

a) Copia do Piano de Trabaiho; 
b) Cópia do Terrno de Contrato, corn a indicaçao da data de sin pubiicaçao; 
c) Relatorio FIsico-Financiro ressaltando o cumprirnento do objeto; 
d) Demonstrativo da execução da Reita e Despesa evidenciando os recursos recebidos, Os 

rendimentos auferidos da aphcaçao dos recursos no mercado financeiro, quando for o 
caso, e os saidos; 

e) ReIaço de Pagarnentos. 

Parâgrafo Cinico - A Prestaçao de Contas e o RelatOrio Fisico-Financeiro deverao ser 
encarninhados a Contratante ate 30 (trinta) dias apOs térrnino da vigéncia do Contrato, contendo 
todos Os documentos indic2dos nesta Cláusula. 

CLAUSULA SETIMA— DA VIGENCIA 

0 presente Contrato terá vigencia de 1 (urn) ano a partir da data da publicaçao do 
respect ivo extrato no Diário Oficial da Uniao, podendo ter sua duraçâo prorrogada corn base no 
§ 10  do Art. 57 da Lei 8.666/93. 

CLAUSULA QITAVA - DAS ALTERAcOEs 

Vedada a afteraçao do objeto, este Contrato poderâ receber, mediante 

Termo Aditivo e/ou Apostila, as alteraçOes e os ajustes que se fizerem necsários ern 
decorréncia de supIernentao de recursos orçamentãrios por parte do Ministerio da SaUde / 
Fundo Nacional de SaUde, na forma prevista na Lei 8.666/93 e suas alteraçOes ou no sentido de 
introduzir novos rnec2nisrnos gerenciais e administrativos capazes de tornar mais ágii e eficaz 0 

atendimento do HUUFMA decorrente do desenvolvirnento dos Projetos de Ensino, Pesquisa, 
Extensao e Deserivolvimento Institucional, ern beneficio dos usuãrios do SUS. 
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CLAUSULA NONA - DO ACESSO AO SISTEMA DE CONTROLE 

A CONTRATADA dará Iivre aso aos servidores do Sistema de Controle Interno 
Extemo, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados, direta ou indiretamente, 
corn o instrumento pactuado, quando em missao de fiscalização ou auditoria. 

CLAUSULA DECIMA - DA DENUNCIA E DA RESCISAO 

o presente Contrato poderà ser denunciado par qualquer uma das partes, desde 
que tal intenção seja formalmente comunicada a outra, corn antedência minima de 60 
(sessenta) dias. Poderá, também, ser rescindido par superveniéncia deevento Cu norma legal que 
o tome inexequivel, por decurso de prazo Cu por infraçao legal au convencional, respondendo a 
parte infratora, neste Ultimo caso, pelos danos e perdas a que tenham dado causa, na forma da 
legislaçao aplicável a matéria. 

o presente contrato tambem poderá ser rescindido, caso haja necessidade; no 
sentido de evitar duplicidade de açOes, corn a instalaçao e funcionamento da Empresa Brasileira 
deServiços Hospitalares, - EBSERH. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA— DAS DlsposlcOEs GERAIS 

Os equipamentos e outros bens permanentes que venham a ser produzidos ou 
adquiridos corn recursos deste Contrato serão incorporados ao patrimOnlo da Universidade 
Federal do Maranhao. Os cedidos em regime de comodato, obtida a anuéncia prévia dos 
proprietãrios, ficarao a disposiçao do Hospital Universitãrio da UFMA, para uso em suas 
atividades de assisténcia, ensino, pesquisa e extensao, cabendo ao Hospital a manuteno e 
conservação dos mesmos. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAcAO LEGAL 

Este instrumento e firmado cam base no art. 24, inciso XIII da Lei 8.666/93, 
cornbinado corn as disposiçaes da Lei no 8.958/94 e suas alteraçêes e do Decreto no 7.423, de 
31.12.2010, eda ResoluçaoCONSUN n°. 156/2011, 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO 

Fica eleito o bra da Justiça Federal, Seçao Judiciária de São Luis - Ma, para 
dirimir eventuais questOes decorrentes da execuçao deste Contrato que as partes näo puderem 

jw 
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solucionar por via administrativa. 

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 3 
(trés) vias de igual leer e forma, na presença das testemunhas abaixo, que tambem o sulcrevem, 
para que produza os seus judd ices e legais efeitos. 

São LuIs-MA, 22 de fevereiro de 2.013. 

Prof. 0 
Reitor da UFI!i A 

Prof. Dr. ALCIMAR NUNE1S PINFfIRO 
Diretor Presidente da DiretorialExectdiva da FJM 

TESTEMUN HAS: 
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Maoans, 7 do marco do 2013 

LUIZ FREDERICO MENDES DOS REIS 
ARRUDA 

'rI-Re/br do Exoonalo a lnsorionizacao 
out osoroioia do cargo do Roller 

FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA 

EXTRATO BE DISPENSA 
00 LIcIrAçAo NO 20178/2012 - UASG '54040 

N' Pn,wosso 731060201782111275 - Objono: Sorvico do avalaiaclo do 
innohsois, Tonal do Bonn Lioitodus: 000111 - Fasdansonto I-ego): An. 
24°. linciso VII do 1,1 it' 0.666 do 21/06/1993. - Jaslifloolivo: Qaondo 
a aperaclo onvolvor oxolasivomoono posaaaa joridiosa do diooito pU-
hliroinlomo Dstnlamclo do Disponosa cm 07/03/2013 - VIVIANE 
ALVES COSTA - Dirotara do Co.,. - Ranmlioaçao out 07/03/2013 

LUIS AFONSO BERMUDEZ . Docano do Adminissnaclo Valor 
(ilolnal: RS 12.660,00 - CNPJ CONTRATADA 00.317.339/000I-16 
CAMARA DO VALORES IMOBILIARIOS DO DISTRITO FEDE-
RAL. 

(SIDEC - 08/03,2013) 154040-15257-2012NE800272 

EXTRATOS BE INSTRUMF7NTOS CONTRATUAIS 

[SPLCIE: CONVLNIO - CIdigo: 8769 - FUB/CsREEN TECNO-
1-OGIA 
Parlinipos: Faadagbo Uaivonidado do Brasilia - FEB. CNN n' 
oo.03a.174/000143 e a Cnreo,s Tocnologia S/S LTDA_ CNPJ n' 
15,60d767/00)(4-29, 1-29. 
Oi,(oniso: Proporoionor osntigio do connplonnonaocln odaoaoioaal, nas 
moan do sluaçlo dirorsas do CONCEDENTE atlmnojonadas dirono-
nnonto cons os pnogmnna, pIanos o proj000s dosonvolvidos po1on car-
son do gnaduarmo da CONVENENTE, ens quo osnojom regulamsoaro 

Diário Ofidal da União — Seçao 3 

Assiantara: 31/0112013. 
Viatc'ario: 31/01/2013 n 31/01/2015, 
Prof. Ivan Marqnoa do Toledo Comongo, CPF us0  210.411.48l -O0, 
Roitor do Fanduçlo Unuvomundade do Brasilia o 0 Sr. MOnia S/rgio do 
Conan Roman, CPF no 076.578.701-68, Roprcsonnanao do lATE. 

AVISO BE SUSPENSAO BE PENALIDADE 

A Fnndaclo Univoraidade do Brasilia, doolara a qncm in-
nonossao possa, fine resolve lamar scm ofoino a saapcnsao nplieadn 
ronam a Emporsa PROJETA COMERCIO E SERVICOS DE MA-
NUTENAO LTDA - ME, inner/ba no CNPJ  sob o n' 
I0.416.289/000148, loodo can vista campr/naonnn don mention; quo 
lovaram a aplioaclo do ponalidado, ,oforontc sos osnponhos its 
2012NE802252 0 2012NE002253. 

Em 8 do Marco do 2013 
LUIS AFONSO BERMUDEZ 

Dorana do Admisisnragla 

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 

PRO-REITORIA DE ADMINISTRAcAO 

RESULTADO BE .JELCAMENTO 
PREGAO ELETRONICO N' 111013 

Foi vonsoodora do cenialno I'roglo Elotronico 01/2013, On 
son item 01, ncnapnosa VIEIRA E DOMES LTDA - EPP, ram a valor 
total do RS 559.646,96. 

OUVIO BOTELIIO BE ANORABE NETO 
Progacim 

(SIDEC - 08/03o20l3) 154044-15261-20I3NE800002 

FUNDAAo UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA 
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAçAO 

E PLANEJAMENTO 

AVISO BE CANCELAMENTO DE REGISTRO BE PREcOS 

Ala do Rogislro do hogan no 222082 
Pracosso n° 23125.002776/2010-66, 

A Fandagbo Univotsidndo Fodoml do Aisapi, CNN n° 
34.868.257/0001-81 lana pltnlico a oaaonlamoaso do Ala SRP 00  
0212012 publirada no BOU n° 149, Scçao 3 cnn 02108/2012, funs,adn 
corn a Entproaa A & C LTDA. CNPJ a' 09253.678/000140, Par 
man/va da Contratada into to,' aroitado Rosovno a Common af 
14/2012 pahlioado no BOU a' 193 ons 04/10/2012. Data do as-
'molars: 31/120012. 

SELONIEL BARROSO DOS REIS 
l'ro-Roitor 

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL 

DA GRANDE DOURADOS 

HOSPITAL UNIVERSITARIO 

EXTRATO BE TF.RMO ADlI1VO N' 612013- UASG 151248 

Nninaoro do Contrato: 12/2011. 
N" Processo: 23005001049201015. 
PREGAO SISPP N' 133/2010 Coniraranto: FUNDACAO UNIVER-
SIDADE FEDERAL DA -QRANDE DOURADOL CNPJ Conga-
lad,,: 079513880011155 Cuntmtado PAC MAN3JTENCAO E SER-
VICDS LTDA - -EPP. Cthjcto: Prrnoga per II moses commit On  
opignfo, Fundamonto Legal: I-cl 8.666/93 - Vng/acia: 01/02/2013 a 
31/0111014. Data do Assiaatam: 31/01,2013. 

(SICON - 08/03/2013) 150241-26350-2013NE000001 

N'47, oegonda-feisa, II do marco do 2013 

AVISO DR RUSPENSAO 
pRECAC) ELETRONICO N' 1612013 

Conannicaman a unnposnslo Os Iinilao(o saspm oitada, pabli-
oath no D.O.0 cm 27/02/2013 - Objono: Progao EionrOniou - Can-
Eatagbo do Emprosa pro prcstacbo do Sorviço do Condole do Qua - 
lidado oxtorna palo anli/sos oliaioaa. 

KAMILA MORANDIM MAIBANA 
Progooira 

(SIDEC - 01/03/2013) 150241-26350-2013NE800001 

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO MARANIIAO 

EXTRATO BE CONTRATO N' 1212013 - UASG 154041 

N' P'ocooso: 231 l50060711201298. DISPENSA N' 21/2012 Contra-
tanto: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO -MARA-
NIIAO. CPF Conlratado: 09864750330. Conniatado ELIAS MAN-
SOUR MAALOUF -Ohjeoo: Lecagbo do nosovol sitmoado na Ron dau 
Otarnau, n° 114, Conrro. Sao Lois/MA, pam alonsrlor as arividades do 
otimm do Domsatologna asnelado an IIUUFMA. Fnadaososnn Icgoal: 
Lad 0666/93,o l.oi 8245,91 ltoi do mnquiliaata). Vigdncis: 02,070012 
a 01407/2013. Valor Total: RS48.0EO,lXt, Fonto: 11200011181 - 
20138<0800145 Dab do Assinatann: 02/07/2012/ 

(SICON - 08/03/2013) 154041-15258-2013NE800632 

AVISO BE LICITAcAO 
CONCORRENCIA N' 3/2013 - UASG 154041 

N' Pnanso: 0024252013%. Mil do: Coannrasgbo do Esbaoiosnansonto 
o Paviisontagda do Visa roan Waco Soxsavado do tenon, no Eularnno 
do Predno do Dopartamonto do Biolagia locals/ado an C/dade Uni-
verse/am. Taral do Ited, Licilados: 00001 . Edital: 11/03,2013 do 
OShOO as 121,00 a do 148 Is 171,30 - Eadoroço: Av. Dos Pornngaosos, 
S/n-Coaspas do Baoaaga (rolas.niafi) Barnnga - SAO LUIS - MA. 
Entroga dan PropouOaa: 11/04/2013 is 151,00 

LUIZ REt BE FRANCA MARQUES 
Presidents Os Comissno Especial do Lioitagon 

(SIDEC - 01/03/2013) 15404l-15258-2013NE900031 

HOSPITAL UNIVERSITARTO 

EXTRATO BE C0NTRAT0 N' 10/2013 - UASG 154072 

It Procosso: 23115018742201241. DISPENSA N' 46/2012 Castro-
00mb: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO -MARA-
NIIAO CIsiI'J Connrnoadcx 01441372000116 CoMmando: FUNDA-
CAO JOSUE MONTELLO -Objobo: t'resBgOn do again cstnsaiur,al a 
iasptonnnoantarao do Projoso do Exionsulo do NOotoo I taspntalar do Epi-
doaniologna insegrasto do Snbsislonta Naonoml do Vigntaanna Epa-
donsialOçioa. pan a }IUUFMA, Fuadann,onto Legal: I-cm n.' 8.666/93. 
an. 24, moiso XIII. VIgto is-. 11/03/2013 a31/1212013. Valor Tonal: 
RS6O.000,00. Fond: 151000000 - 2012NE803169. Data do Aunisa-
0mm: 01/03/2013, 

(SICON - 08/03/2013) 154072-15258-2013NE800239 

EXTRATO BE CONTRATO 0401112013 UASG 154072 

N' Procosso: 23115000770201393. DISPENSA N' 4/2013 Coasra-
laaOo: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO -MARA-
NIIAO. CNPJ Canlratada; 01441372000116. Contrananlo : FUNDA- 
CAD 	MONTELLO -Objoto: PtostagOo do ape/a rstmtarab an 
dmonvalvimonao dos prajetos do ens/so, posqaaisa. oxtonsibo c do-
soanvolvmnnnonto msritaoioaat do IIUUFMA. Fondameato Legal: Lei n.' 
0.666t93. an. 24, incise XIII. Vig/mia: 11,03/2013 a 10403/2014. 
Valor Tonal: RSS8.829.90224. FanIn'. 61530110000 - 2013NE813020(l. 
DaIs do Asonarda: 22/02/2013. 

(SICON - 08/03/2013) 154072-15258-2013NE800139 

EDITAL N' IS, DR 7 DR MARcO DE 2013 
CONVOCAçAO BE CANDIBATOS FOXCEBENTES QUE CONCORRERAM NO PROCF.SSO SPLENDID 

A Connisslo do Rosidbssoia MIdica do hospital UnivcruitArIo do Univorsidado Federal do Maraamlo (COREME/IIUUFMA). no tao do 
sass aIr/ba/goes logais: CONSIDERANDO as disposiçoea ooatidaa no item 13, suhitom 13.1 do EDITAL N' 01/2012' COREME / )IUUFMA, 
a qual dobcrnsinasoonvooagoo dos candidates oxocdontos quo conoorroram no Procosso Soloaivo pan ingesso can Rcsid/aoio MOd/ca non 
Progmnias do Alto stosialogia, Cinsegio Coral, Cttnioa M/dioa. Obsiotricia e Gitaamtogia, Ofiatrn,to4a, Omsapodia o Tranmatatogia, Palologia o 

Prof. Ivan Mansaou do Toledo Camargn, CPF if 2I0.4I1.481-00, 	Pediabria, lodoa crodeaciados oouton'zados polo Comisslo Narianal de Raid/aria M/dioa- CNRMISESUfl6IECJ BRASILIA - OF, resolvo: 
Re/nor its Fundagaa Unnvcriidade do Brasilia, o a Sr. lIro Gabriel 	 I - Convonar a candidaro abaixa porn eampar000r 6 Sooroinnia da Cornissin do Rosid/noit Medics do llospibsl Uaivoisitasio, 4 asdair 
Cerqueura Forroira, CPF n' 014,194,141-35, 	 unidado 'Prosidooto Dna's', Iccatizada as gas Boom do Ilapaty, 227, Contra, SI,, Lois - Maraahlu, para ofoluar 500 mabrioula no pranso do 03 

ESIECIE: ACORDO BE COOIERAçAO-COdigo: 8770-FUR/lATE 	
dn'a,nitois, Taos lanrarion dos 08:00 As 2:00 o don 14:00 As 18:00 las, connrados a parlir da publiosgoo doato Edital, no ThIria Oftolal do 

CLUBE. 	 Unaaa. 

Panic/pm: Fuaslarla Uoivecsidaole do Brasilia - FUB. CNN on' 	 2 - No couo do dcaatongio a perscsno consaaoaçlo, oo plaza r borIs/os drsignnsdan. 0 canintidaata lord cansidonda danisaonto, no Ions's 
00.03h.174/080I43 o a Into Clabo do Bmsibia - ICB, CNPJ If 	do sabitom 13.1 do refer/do Ed/bat. 
00.011.978/0001-80. 
Ohjn,4/vo: Dosonasoivoc atiojdad01 do comscrarao t/raico-cirntifnoa on- 	roonnassa do a,ssn/eaio sn0b/,. 	 trusS, 	 it aont:dotao 
one a PUB 0 0 tATE. casfomso piano do ambalho nnoxo, p500ia-tnsaia Cant 	 11113el 	 sriauracrrccsos an nittt)r taLva 
lognoate do prosoato aooraba. As atividados didaisicas , do posqaiaa 
ucrila dosonvolvldtno no lads/no do "go Pamnod polas oqaipos do 
Inslib,abo do Cu000in)ntoias C do Desaa1anncnto do engenhania CIvil r 
An,Ismo,al (EnC/Fi') do UnB. 

MARIA HONORINA CORDEIRO LOPES 

ale dnsaansonso pack nor voo/faoado no rodonoga oboanInico blip :/rIww.inn.grwmnt°aJanthibnkJatrA, 	 Drcunnaesto asuinada digirat,saento conforms, MP as 1200-2 do 24/082001. qaO insloxti 
polo co/dig, 01X132111303I100024 	 tnfraostntsutaa do Chaves Pniblioon Bnsileina - ICP-Drnsil. 
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PROCESSO No 1274/2014-38 

REG!STRADQ 
ONV / ASPI-AN 1W 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO - 
UFMA E A FuNDAcA0 JOSUE MONTELLO - 
FJMONTELLO, PARA PRESTAR APOIO 
ESTRUTURAL AO DESENVOLVIMENTO DOS 
PROJETOS DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO 
E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO 
HOSPITAL UNIVERSITARIO-UFMA - 2.014. 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO, instituiçao de Ensino 
Superior, vinculada ao Ministerio da Educaçao, criada pela Lei no  5.152/66, sediada na 
Praça Gonçalves Dias, no 351, São Luis - Maranhao, CNPJ No 06.279.103/0001-19, 
prganizada sob forma de fundaçao de direito pUblico, neste ato representada por seu 
Reitor Professor Doutor NATALINO SALGADO FILHO, RG no 68718- SSP/MA, inscrito 
no CPF/MF sob o no 032.954.943-04, no uso da atribuiçao que Ihe confere o Estatuto 
da UFMA, doravante denominada CONTRATANTE, e a FUNDAçAO JOSUE 
MONTELLO, entidade de direito privado, sern fins lucrativos, corn personalidade 
juridica, constituida ern 11.09.96, mediante estrutura püblica, Iavrada no CartOrio 
Osvaldo Soares, Tabeliao do 10  Oficio no Livro do Nota 585, fls. 150/157, inscrita no 
CNPJ sob no 01.441.372/0001-16, estabelecida nesta Capital a Travessa Currupira, no 
42, Centro - São Luis - Maranhao, corn o objetivo de manter parcial ou integralmente, 

cern caráter filantropico e beneficente, serviços medico-assistencial, cultural e cientifico 
do Hospital Universitario da Universidade Federal do Maranhao (HUUFMA), tais corno 
assisténcia rnédico-hospitalar a comunidade rnaranhense, Ensino Medio, Pesquisa 
Cientifica e Tecnologica ou outros correlatos doravante representada neste ato polo 
Diretor Presidente do sua Diretoria Executiva Professor Doutor ALCIMAR NUNES 
PINHEIRO, RG no 16399742001-0 - SSP/MA e inscrito no CPF/MF sob o no 
074.988.704-63, denominada CONTRATADA, todos residentes e domiciliados nesta 
cidado, RESOLVEM celobrar o presonto CONTRATO, do acordo corn as disposiçOos 
da Lei no 8.666/93 o suas alteraçOos, da Lei n°. 8.958/94 e suas alteraçOos, do 
Docroto n°. 7.423, do 31.12.2010, e da Resoluçao CONSAD if 58/2006, mediante as 
clausulas o condiçOos seguintos: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DA ORIGEM DO CONTRATO 

Este Contrato torn origom na contratualizaçao do procosso do atençao a 
saUde, de ensino o posquisa e do gostão hospitalar previsto na Portaria Intorministerial 
n° 1006/MEC/MS, do 27/05/2004. 
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CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

0 objeto do presente Contrato e prestar apoio ao desenvolvimento dos 
Projetos de Erisino, Pesquisa, Extensao e Desenvolvimento Institucional do Hospital 
Universitário da Universidade Federal do Maranhao, visando a qualificaçao dos alunos 
oriundos dos Cursos da graduaçao e pos-graduaçao da area de SaUde e dos 
profissionais da Rede do Sistema Regional de SaUde, viabilizando a rnelhoria da 
qualidade dos serviços hospitalares e ambulatorlais, prestados aos usuários do 
Sistema Unico de SaUde - SUS, no anode 2.014. 

CLAUSULA TERCEIRA - DOS SERVIOS E DA FORMA DE EXECUçAO 

Os serviços a serem apoiados pela FJMONTELLO por força deste 
Contrato estao especificados no Piano do Trabalho/2014, parte integrante do presente 
Contrato, independente da sua transcriçao ou de outro quo venha ser 
supervenientemente pactuado. 

CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS 

Os recursos para atendimento das despesas do presente Contrato, no 
valor de R$ 55.711.307,97 (cinquenta e cinco milhOes setecentos e onze mil trezentos 
e sete reals e noventa e sete centavos), provenientes de recursos do Ministerio da 
SaUde / Fundo Nacional de Saüde, destinada ao pagamento dos serviços assistenclais 
prestados pelo Hospital Universitário da UFMA aos usuários do SUS, parcialmente 
flberado por meio de Notas de Crédito; Natureza da Despesa 33.90.39; Nota de 
Empenho no 2014NE800207, datada do 24 de fevereiro de 2014. 

Parágrafo CJnico - 0 valor a ser repassado a CONTRATADA podera ser alterado 
mediante Termo Aditivo e/ou Apostilamento, conforme previsto na. Lei no 8.666/93, 
devidamente autorizado pelo Gestor e publicado no Diário Oficial da Uniao. 

CLAUSULA QUINTA - DAS 0BRIGAç0ES 

Para a execuçao do presente Contrato, atribui-se as partes as seguintes 
obrigaçOes especiais: 

Cabe a CONTRATANTE, observados os preceitos legais apiicáveis: 

a) empenhar em favor da CONTRATADA os recursos financeiros provenientes do 
Ministerio da Saüde / Fundo Nacional de SaUde destinados ao pagamento dos 
serviços assistenclais prestados pelo HUUFMA aos usuários do SUS; 
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b) repassar para a CONTRATADA, consoante cronograma do desembolso, as 
recursos financeiros pactuados, na medida em que forem ocorrendo as 
transferéncias destes pelo Ministerio da SaUde/Fundo Nacianal de SAUDE a 
Unidade Gestora do HUUFMA, imediatamente após cumpridas as formalidades 
legais pertinentes; 

c) exercer a coordenaçao e supervisao geral da execuçao do Projeto, por meio da 
sua Coordenadora Joyce Santos Lages, Superintendente do Hospital 
Universitário, desenvolvendo açoes complernentares necessárias a efetiva 
oxecução dos serviços de apoio técnico e estrutural a cargo da CONTRATADA; 

d) efetuar o pagamento dos serviços, na forma estabelecida neste Contrato; 
e) acompanhar e avaliar os serviços prestados pela CONTRATADA, referente ao 

desenvolvimento execuçao das atividades previstas nos Pianos de Trabaiho, 
bern como a aphcaçao dos recursos financeiros recebidos pela CONTRATADA; 

f) designar, mediante portaria da PROGF, urn servidor para fiscalizar a execução 
das atividades previstas no Piano de Trabaiho, na forma do Art. 15 da 
Resoluçao CONSAD n°.156/2011-CONSUN que regularnenta a relaçao entre a 
UFMA e suas FundaçOes de apoio. 

Compete a CONTRATADA, observadas as disposiçOes legais apUcáveis: 

a) exercer, durante a vigOncia deste Contrato, a execução administrativa o 
financeira dos serviços • de assisténcia medico-hospitalar do HUUFMA, 
decorrente do SUS, responsabilizando-so pela observancia das diretrizes e 
normas ernanadas do Ministerio da SaUde e da Secretaria Municipal do SaUde 
de São Luis no ârnbito de suas respectivas competências e atribuiçOes legais; 

b) soflcitar a CONTRATANTE o desembolso dos recursos financeiros mediante 
aprosentação da respectiva fatura/recibo correspondentes aos serviços 
executados, para fins de liquidação; 

c) aplicar os recursos rocebidos exciusivarnente em beneficio do Hospital 
Universitario da UFMA tendo coma base o Piano do Trabaiho 2014, em 
conformidade com a proposta da Direção Coral do Hospital, aprovada pelo 
Conseiho de Finanças e, no que couber, polo Conseiho Curador da 
FJMONTELLO; 

d) fornecer ao Hospital Universitário todas as informaçOes, docurnentos e subsidios 
necessários para viabilizar a Prestação de Contas dos recursos e o atendimento 
as solicitaçOes do esciarecirnentos o/ou justificativas docorrontes de auditorias 
previstas em lei. 

e) contratar, sob sua intoira responsabilidado, pessoai e serviços ospocializados 
necessérios a oxecução dos serviços contratados, devendo o brig atoriarnonte 
recorrer ao pessoal docente e tecnico-administrativo da CONTRATANTE, 
obsorvado o disposto no § 20  do Art. 40  da Lei n° 8.958/94; 

f) prover suas equipes executoras do condiçOes administrativas e logisticas 
nocessárias 6 implernentaçao dos sorviços a sou cargo; 
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g) responsabilizar-se institucionairnente pela ernissao e regularizaçao de 
documentos pertinentes a encargos sociais e tributos incidentes sabre 
pagamentos efetuados a pessoas fisicas e juridicas que, na forma da aimnea 'b' 
desta c!ausula, venham a ser utilizadas na execução dos serviços de apoio 
contratados; 

h) apresentar as faturas correspondentes aos serviços, de acordo corn o 
estabelecido na Cláusula Sexta, para fins de liquidaçao e pagamento; 

i) elaborar os relatorios parciais e final da execuçao, contendo inforrnaçOes sabre a 
andamento e as resultados obtidos, bern como apresentar a prestaçao de contas 
final a Linidade Gestora do HU e PrO-Reitoria de Gestao e Finanças da UFMA;. 

j) utilizar, na hipOtese de apflcaçao dos recursos transferidos a titulo deste 
instrurnento, a Lei n°. 10.520/2002, o Decreto no. 5.540/2005 e a Portaria 
interministeriat MP/MF n°. 217, de 31/07/2006.. 

Paragrafo CJnico. As obrigaçOes especials descritas nesta Clausula nao exirnem as 
partes, no prazo de vigOncia deste Contrato, do cumprirnento das demais obrigaçOes 
relativas aos serviços assistencials prestados pelo HUUFMA aos usuárias do SUS, que 
assumirarn entre si e outras instituiçoes, através de Convenios, Contratos e/ou 
qua!quer outro tipo de acardo. 

CLAUSULA SEXTA - DA PRESTAçAO DE CONTAS 
Fica a Contratada responsável perante a Contratante, a apresentar 

prestação de contas na forma e nos prazos descritos nesta Cláusula, cornposta dos 
seguintes documentas: 

a) COpia do Piano de Trabaiho; 
b) COpia do Termo de Contrato, corn a indicaçao da data de sua publicaçao; 
c) ReiatOrio Fisico-Financeiro ressaltando o cumprirnento do objeto; 
d) Demonstrativo da execução da Receita e Despesa evidenciando os recursos 

recebidos, os rendirnentos auferidos da aplicação dos recursos no mercado 
financeiro, quando for o caso, e as saldos; 

e) Relaçao de Pagamentos. 

Paragrafo CJnico. A Prestaçao de Contas e a RelatOrio Fisico-Financeiro deverao ser 
encarninhados a Contratante ate 60 (sessenta) dias apOs térrnino da vigéncia do 
Contrato, contendo todos as docurnentos indicados nesta Cláusula. 

CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA 

0 presente Contrato terá vigência de 1 (urn) ano, a partir de marco de 
2014, devendo ser publicado a respectivo extrato no Diana Oficial da 	podendo 
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ter sua duraçao prorrogada corn base no § 10  do Art. 57 da Lei 8.666/93. 

CLAUSULA OITAVA - DAS ALTERAçOES 

Vedada a alteraçao do objeto, este Contrato podera receber mediante 
Termo Aditivo e/ou Apostila, as alteraçOes e as ajustes que se fizerem necessários ern 
decorréncia de suplementaçao de recursos orçarnentários par parte do Ministerio da 
SaUde I Fundo Nacional de Saüde, na forma prevista na Lei 8.666/93 e suas alteraçoes 
ou no sentido de introduzir novos mecanismos gerenciais e administrativos capazes de 
tornar mais ágil e eficaz o atendimento do HUUFMA decorrente do desenvolvimento 
dos Projetos de Ensino, Pesquisa, Extensao e Desenvolvimento Institucional, em 
beneficlo dos usuários do SUS. 

CLAUSULA NONA - DO ACESSO DO SISTEMA DE CONTROLE 

A CONTRATADA dará livre acesso aos servidores do Sistema de Controle Interno e 
Externo, a qualquer tempo e lugar, a todos as atos e fatos relacionados, direta ou 
indiretamente, corn o instrumento pactuado, quando em missão de flscalizaçao cu 
auditoria 

CLAIJSULA DECIMA - DA DENCJNCIA E DA RESCISAO 

o presente Contrato podera ser denunciado por qualquer uma das partes, 
desde que tal intenção seja formalmente comunicada a outra, corn antecedéncia 
minima de 60 (sessenta) dias. Poderá, tambern, ser rescindido por superveniencia de 
evento cu norma legal que o tome inexequlvel, por decurso de prazo ou por infraçao 
legal ou convencional, respondendo a parte infratora, neste Ultimo caso, pelos danos e 
perdas a que tenharn dada causa, na forma da legislaçao ap!icável a matéria. 

O presente contrato tambem poderé ser rescindido, caso haja 
necessidade; no sentido de evitar duplicidade de açOes, corn a instalaçao e 
funcionarnento da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, - EBSERH, 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIcOES GERAIS 

Os equipamentos e outros bens permanentes que venham a ser 
produzidos Cu adquiridos corn recursos deste Contrato serao incorporados ao 
patrirnônio da Universidade Federal do Maranhao. Os cedidos em regime de cornodato, 
obtida a anuência prévia do comodante, ficarao a disposição do Hospital Universitário 
da UFMA, para usa em suas atividades de assisténcia, ensino, pesquisa e extensao, 
cabendo ao Hospital a manutenção e conservação dos rnesmos 
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAcAO LEGAL 

Este instrumento é firmado corn base no art. 24, inciso XIII da Lei 
8.666/93, combinado corn as disposiçOes da Lei no 8.958/94 e suas alteraçOes e do 
Decreto n° 7.423, de 31.12.2010, e da Resoluçao CONSAD n°. 156/2011-
CONS U N/U FMA. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO 

Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seçao Judiciária de São Luis-Ma., 
para dirimir eventuais questOes decorrentes da execução deste Contrato que as partes 
não puderem solucionar par via administrativa. 

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinarn 0 presente 
instrurnento ern 3 (Trés) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas 
abaixo, que também a subscrevem, para que produza os seus juridicos e legais efeitos. 

São Luis, 26 de fevereiro de 

jro~f D. NATALINO SALGAD'FILHO 
Reitor da UFMA 

ANTONIO JOSE SILVA OLIVEIRA 
VICEREITOR, no éxerôicio da Reitori 

Mat. UFMA .4$55.8 	 - 

Mat SIAPE -040683-8 	 - 

Prof. Dr. ALCIMAR NUNES PINHE 
Diretor Presidente da Diretoria Executiv da FJ 

TESTEMUN HAS: 

CIC: e2t22i_oo 

A1AV44 
CIC: 24.cOZOZ1—tt 



/ 
Ii 

j 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO 
Fundação Instituida nos termos da Lei nQ 5.152. de 21/10/1966 - São Luis - Maranhão 

PROCESSO No 002146/2015-92 
CONTRATO QUE ENTIRE SI CELEBRAM A 
UNIVERSIDADEFEDERALDOMARANHAO - UFMAE 

	

REGI3TR1qDO 	j 	A FUNDAçAO JOSUE MONTELLO - FJMONTELLO, 

I ASCONVIASPLAN / UFMA1 	PARA PRESTAR SERVIQOS DE APOIO TECNICO E 
ESTRUTURAL AO DESENVOLVIMENTO DOS 

Eu IEI 	I 	PROJETOS DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO HOSPITAL 
UNIVERSITARIO-HUUFMA - 2.015. 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO, instituição de Ensino Superior, 
vinculada ao Ministério da Educaçao, criada pela Lei no  5.152/66, sediada na Praça 
Gonçalves Dias, no  351, São Luis - Maranhao, CNPJ No 06.279.103/0001-19, 
organizada sob forma de fundaçao de direito pUblico, neste ato representada por seu 
Reitor Professor Doutor NATALINO SALGADO FILHO, RG no 68718- SSP/MA, inscrito 
no CPF/MF sob o no 032.954.943-04, no uso da atribuição que the confere o Estatuto 
da UFMA, doravante denorninada CONTRATANTE, e a FUNDAcAO JOSUE 
MONTELLO, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, corn personalidade 
jurIdica, constituida em 11.09.96, mediante estrutura pUblica, lavrada no Cartorio 
Osvaldo Soares, Tabelião do 10  Oficio no Livro de Nota 565, fls. 150/157, inscrita no 
CNPJ sob no 01.441.372/0001-16, estabelecida nesta Capital a Travessa Currupira, no 
42, Centro - São Luis - Maranhao, corn o objetivo de rnanter parcial ou integralmente, 
em caráter filantrOpico e beneficente, serviços rnedico-assistencial, cultural e cientifico 
do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhao (HUUFMA), tais como 
assistência médico-hospitalar a comunidade maranhense, Ensino Medio, Pesquisa 
Cientifica e TecnolOgica ou outros correlatos doravante representada neste ato pelo 
Diretor Presidente de sua Diretoria Exeôutiva, ELEOTERIO NAN SOUZA, RG 
n1025362092014-2 SSP/MA e inscrito no CPF/MF sob o no 012.303.283-00, doravante 
denorninada CONTRATADA, todos residentes e domiciliados nesta capital. 
RESOLVEM celebrar o presente CONTRATO, de acordo com as disposiçOes da Lei 
n°8.666/93 e suas alteraçOes, da Lei n°. 8.958/94 e suas alteraçOes, do Decreto 
n°.7.423/2010, do Decreto n.08.241/2014 e da Resoluçao CONSIJN no 156/2011, 
mediante as cláusulas e condiçOes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DA ORIGEM DO CONTRATO 

Este Contrato tern origem na contratualização do processo de atençào a saUde, de ensino e 
pesquisa e de gestao hospitalar previsto na Portaria Interministerial no 1006/MEC/MS, de 
27/05/2004. 
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CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

o objeto do presente Contrato e prestar apolo ao desenvolvimento dos Projetos de Ensino, 
Pesquisa, Extensao e Desenvolvimento Institucional do Hospital Universitario da Universidade 
Federal do Maranhão - HUUFMA, visando a qualificaçao da pOs-graduaçao da area de SaUde 
e dos profissionais da Redo do Sistema Regional de Saüde, viabilizando a meihoria da 
qualidado dos sorviços hospitalares e ambulatoriais, prestados aos usuärios do Sistema Unico 
de SaUde - SUS, condição necessária ao desenvolvimento desses projetos, no anode 2.015. 

CLAUSULA TERCEIRA - DOS SERVIOS E DA FORMA DE ExEcucAo 

Os servigos a serem apoiados pela Fundaçao Josue Montello - FJMONELLO, por força deste 
Contrato, estão especificados no Piano de Trabaiho, parte integrante do presente Contrato, 
independente da sua transcriçäo, ou do outro que vonha ser suporvenientemento pactuado. 

CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS 

Os recursos para atondimonto das despesas do presente Contrato, no valor do 
R$53.543.492,22 (cinquonta o trés milhOes, quinhentos e quarenta e trés mil, quatrocontos o 
novonta e dois reais e vinte e dois centavos), são provenientes de recursos do Ministério da 
SaUde/Fundo Nacional de Saude dostinados ao Hospital Universitário HUUFMA, parcialmento 
liborados por meio do Notas do Credito. Natureza da Dospesa 33.90.39 - Nota de Emponho 
2015NE800346, datada do 25 de fevereiro de 2015. 

Parágrafo Unico - 0 valor a ser ropassado a CONTRATADA podorá ser alterado medianto 
Tormo Aditivo e/ou Apostilamonto, conforme hmito provisto na Lei no  8.666/93, publicado no 
Diário Oficial da União. 

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGA(;OES 

Para a execução do presente Contrato, atribui-se as partes as seguintos obrigaçOes especiais: 

51 - Cabera a CONTRATANTE, observados os procoitos iogais aplicävois: 

a) empenhar em favor da CONTRATADA os recursos financoiros provoniontos do 
Ministério da SaUdo I Fundo Nacional do SaUde, ospecificados na Ciáusula Quarta. 

b) ropassar para a CONTRATADA, consoanto cronograma de desembolso, os recursos 
financeiros pactuados, na modida em quo forem ocorrendo as transferencias destes pelo 
Ministério da SaUdo/Fundo Nacional do Saüde a Unidade Gostora do HUUFMA, 
imodiatamente apOs cumpridas as formalidades logais portinentos; 

r 

m 
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c) pagar a CONTRATADA Os gastos operacionais/administrativos corn a execução dos 
projetos objeto deste contrato, que deverao ser discrirninados no Piano de Trabaiho. 

d) exercer a coordenaçao e supervisão geral da execução do Projeto, por rneio da 
Superintendente do Hospital Universitário-UFMA, desenvolvendo açOes compiernentares 
necessãrias a efetiva execuçäo dos serviços de apoio têcnico e estrutural a cargo da 
CONTRATADA; 	 - 

e) efetuar 0 pagamento dos serviços, na forma e condiçOes estabelecidas neste Contrato; 

U acompanhar e avalar os serviços prestados pala CONTRATADA, referentes ao 
desenvoivirnento e execuçäo das atividades previstas no Piano de Trabaiho, bern corno 
a apiicaçäo dos recursos financeiros recebidos pela CONTRATADA; 

g) designar, mediante portaria da PrO-Reitoria de Gestao e Finanças -PROGF, urn servidor 
para fiscaiizar a execução das atividades previstas no Piano de Trabaiho, na forma do 
Art. 15 da Resolução CONSUN/UFMA N°156/2011 que reguiarnenta a reiaçao entre a 
UFMA e suas Fundaçoes de Apoio. 

h) observar, em especial, o disposto no Art. 13, do Decreto 7.423/2010. 

5.2- Compete a CONTRATADA, observadas as disposiçoes iegais apiicáveis: 

a) realizar os serviços contratados, segundo as sohcitaçOes e orientaçOes oriundas do 
Departarnento de Educação H, em função da execução do pojeto de curso e de acordo 
corn o respectivo Piano de Trabaiho aprovado peia CONTRATANTE, observadas, 
dentre outras, as prescriçoes das Leis 8.666/93 , 8.958/94 e Decreto 7.423/2010, em 

especial o Artigo 70,  bern como Resoiução interna Especifica. 

b) soicitar a CONTRATANTE o desemboiso dos recursos financeiros, mediante 
apresentacão da respectiva fatura, correspondente aos serviços executados, para fins 

de liquidação e pagarnento; 

c) aphcar os recursos recebidos exciusivarnente em beneficio do Hospital Universitârio - 
HUUFMA tendo corno base o Piano de Trabaiho do presente Contrato. 

d) apresentar, rnensaimente, o detaihamento das despesas operacionais/adrninistrativas 
realizadas, bern corno a formula de rateio dessas despesas corn a execuçao do 

Contrato. 

e) fornecer ao Hospital Universitärio todas as informaçoes, docurnentos e subsidios 
necessãrios para atender solicitaçOes de esciarecimentos e/au justificativas decorrentes 
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do auditorias previstas em Lei sobre a execuçäo do presente Contrato. 

f) contratar, sob sua inteira responsabilidade, pessoal e serviços especializados 
necessários a execuçao dos serviços contratados, devendo, obrigatoriamente, recorrer 
ao pessoat docente e têcnico administrativo da CONTRATANTE, observado o disposto 
no § 21 do Art. 41 da Lei no 8.958194; 

g) prover suas equipes executoras do condiçOes administrativas e logisticas necessärias a 
imptementaçao dos serviços a seu cargo; 

h) responsabilizar-se institucionaimente pela emisso e regularização de documentos 
pertinentes a encargos sociais e tributos incidentes sobre pagamentos efetuados a 
pessoas fisicas e juridicas quo, na forma da alinea 1" desta clãusula, venham a ser 
utilizadas na execução dos serviços de apoio contratados; 

i) apresentar as faturas correspondentes aos serviços, de acordo corn o estabelecido na 
Cláusu?a Sexta, para fins de Iiquidaçao e pagamento; 

J) elaborar os relatOrios parciais e final da execução, contendo informaçOes sobre 0 

andamento 0 Os resultados obtidos, bem como apresentar a prestaçäo de contas final a 
Unidade Gestora do HU e PrO-Reitoria de Gestão e Finanças - PROGF da UFMA; 

k) utilizar, na hipOtese de apTicaçäo dos recursos transferidos a tituTo deste instrumento, as 
disposiçOes da Lei fl.0 8.958/94 e do Decreto n.° 8.241/2014, que a regulamenta, 
cabendo ainda assim a apiicação subsidiária das normas da Lei 8.666/93, da Lei n.° 
10.520/2002, o Decreto n.° 5.540/2005 e a Portaria Ministerial MP/MF no 217 de 
31/0732006. 

Parãgrafo Unico. As obrigaçOes especiais descritas nesta Clãusula näo eximem as partes, no 
prazo de vigéncia deste Contrato, do cumprimento das demais obrigaçOes relativas aos 
serviços assistenciais prestados pelo HUUFMA aos usuãrios do SUS, que assumiram entre si e 
outras instituiçOes, atraves do Convenios, Contratos e/ou qualquer outro tipo de acordo. 

CLAUSULA SEXTA - DA pRESTA(;A0 DE CONTAS 

Flea a Contratada responsâvei perante a CONTRATANTE, a apresentar prestação de contas 
na forma e nos prazos descritos nesta Cláusuia, composta dos seguintes documentos: 

a) COpia do Piano de Trabaiho; 
b) Copia do Termo de Contrato, corn a indicaçao da data de sua publicação; 
c) Reiatorio Fisico-Financeiro ressaltando o cumprimento do objeto; 
d) Demonstrativo da execuçäo da Receita e Despesa evidenciando Os recursos recebidos, 

os rendimentos auferidos da apkcação dos recursos no mercado financeiro, quando for 
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o caso, e Os saldos; 
e) Relaçao de Pagamentos. 

Parágrafo Unico. A Prestaçao de Contas e o RelatOrio Fisico-Financeiro deverao ser 
encarninhados a Contratante em ate 60 (sessenta) dias apOs término da vigéncia do Contrato, 
contendo todos os documentos indicados nesta Clãusula. 

CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA 

o presente Contrato terá vigencia de 1 (urn) ano a partir da data da publicaçao do respectivo 
extrato no Diario Oficial da Uniao, podendo ter sua duraçao prorrogada corn base no § 10  do 
Art. 57 da Lei 8.666/93. 

CLAUSULA OLTAVA - DAS ALTERAçOES 

Vedada a alteraçäo do objeto, este Contrato poderá receber mediante Termo Aditivo elou 
Apostila, as alteraçOes e os ajustes que se fizerem necessários ern decorrOncia de 
suplernentação de recursos orçamentários por parte do Ministérlo da Saude I Fundo Nacional 
de SaUde, na forma prevista na Lei n.° 8.666/93 e suas alteraçOesou no sentido de introduzir 
novos mecanismos gerenciais e administrativos capazes de tornar mais ágil e eflcaz o 
atendimento do HUUFPvIA decorrente do desenvolvirnento dos Projetos de Ensino, Pesquisa, 
Extensao e Desenvolvimento Institucionat, em beneficio dos usuärios do SUS. 

CLAUSULA NONA - DO ACESSO DO SISTEMA DE CONTROLE 

A CONTRATADA darä livre acesso aos servidores do Sistema de Controle Interno e Externo, a 
qualquer tempo e lugar, a todos Os atos e fatos relacionados, direta Cu indiretamente, corn o 
instrumento pactuado, quando em missão de fiscalizaçao ou auditoria. 

CLAUSULA DECIMA - DA DENUNCIA E DA RESCISAO 

o presente Contrato poderá ser denunciado por qualquer uma das partes, desde que taT 
intençäo seja formalmente comunicada a outra, corn antecedéncia minima de 60 (sessenta) 
dias. Poderá, também, ser rescindido por superveniéncia de evento Cu norma legal que o tome 
inexequivel, por decurso de prazo Cu por infraçao legal ou convencional, respondendo a parte 
infratora, neste Ultimo caso, pelos danos e perdas a que tenharri dado causa, na forma da 
legislacão aplicâvel a matéria. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA— DAS DISPOSIcOES GERAIS 

Os equipamentos e outros bens permanentes que venham a ser produzidos ou adquiridos com 
recursos deste Contrato serão incorporados ao patrimOnio da Universidade Federal do 
Maranhao. Os cedidos em regime de comodato, obtida a anuência prévia do comodante, 
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ficarao a disposiçao do Hospital Universitarlo da UFMA, para uso em suas atividades de 
assistência, ensino, pesquisa, extensão e desenvolvirnento institucional, cabendo ao Hospital 
Universitário a respectiva manutençao e conservação dos mesmos. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FUNDAMENTA(;AO LEGAL 

Este instrumento e firmado corn base no art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/93, cornbinado corn as 
disposiçoes da Lei no 8.958/94 e suas alteraçOes e do Decreto n° 7.423, de 31.12.2010, do 
Decreto fl.0  8.241/2014 e da Resolução CONSUN/UFMA no. 156/2011. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO 

Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seçao Judiciária de São Luis-Ma., para dirirnir eventuais 
questöes decorrentes da execução deste Contrato que as partes não puderern solucionar por 
via adrninistrativa. 

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento 
ern 3 (Tres) vias de igual teor e forma, na presença das testernunhas abaixo, que tarnbérn o 
subscrevem, para que produza os seus jurIdicos e legais efeitos. 

São Luis-MA, 28 de fevereiro de 2.015. 

A AA Au'C' 'tTh 

	

Prof. Dr. NJ(MIJNO SALGADO FILHO 	/ 
/ReftordaUFMA 	

. 

11 

AtTh.-7JJlJLVVtV--- 
YoTERromxqsozA 
Presidente da FJMONTELLO 

TESTEMUNHAS: 

dC: 
















