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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CONTRATO Nº 10.140/21 

PROCESSO Nº 139.483/20 

Dispensa de Licitação nº 79/20, art. 24, inc. IV 

 

CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE 

CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS PARA PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA EM SAÚDE ATRAVÉS DA ORGANIZAÇÃO, 

ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E 

OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE A SEREM 

PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE FORMA TEMPORÁRIA E 

EXTRAORDINÁRIA MONTADOS PARA ASSISTÊNCIA AOS 

PACIENTES REFERENCIADOS COMO SINTOMAS 

RESPIRATÓRIOS GRAVES NO PRONTO ATENDIMENTO AO 

COVID-19- PAC, E TRIAGENS DE SINTOMÁTICOS 

RESPIRATÓRIOS DOS USUÁRIOS QUE BUSCAM 

ATENDIMENTO NA REDE DE SAÚDE PÚBLICA NO MUNICÍPIO 

DE BAURU/SP, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

BAURU E A EMPRESA FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE 

SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU-FERSB. 

 

O presente contrato é firmado entre o MUNICÍPIO DE BAURU, pessoa jurídica de direito público, com 

sede na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, nesta cidade de Bauru (SP), inscrito no CNPJ sob nº 46.137.410/0001-80, doravante 

denominado “CONTRATANTE”, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Dr. ORLANDO COSTA DIAS, 

por força dos Decretos nº 4.705, de 23 de maio de 1.986 e nº 6.618, de 27 de maio de 1.993, ambos alterados pelo Decreto nº 

7.306, de 11 de maio de 1.995, e a empresa FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU-

FERSB estabelecida na cidade de Bauru, na Rua Gerson França, nº 9-42, inscrita no CNPJ sob nº 20.845.437/0001-33, daqui a 

diante denominada “CONTRATADA”, representada neste ato por sua Diretora Geral, Dra. CLAUDIA DE ALMEIDA 

PRADO E PICCINO SGAVIOLI, RG n° 8411969 e CPF n° 058.390.988-41. 

 

As partes assim identificadas pactuam o presente contrato, que reger-se-á segundo disposições da Lei Federal 

nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com a redação que lhe imprimiu as diversas alterações legais, em especial a Lei Federal nº 

8.883, de 08 de junho de 1.994 e cláusulas e condições do Edital nº SMS 23/21, que faz parte integrante do Processo 

Administrativo nº 139.483/20. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 

1.1.   O objeto do presente é a Contratação Emergencial de credenciamento de serviços para prestação de 

assistência em saúde através da organização, administração, gerenciamento e operacionalização das ações de saúde a serem 

prestados nos serviços de forma temporária e extraordinária montados para assistência aos pacientes referenciados como 

sintomas respiratórios graves no Pronto Atendimento ao COVID-19- PAC, e triagens de sintomáticos respiratórios dos usuários 

que buscam atendimento na rede de saúde pública no Município de Bauru/SP, conforme especificações e quantitativos 

estabelecidos no Termo de Referência e na proposta final, os quais integram este instrumento, independente de transcrição, 

melhor descritos no Anexo I do Edital SMS 23/21. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: VIGÊNCIA 

 

2.1.   O contrato terá vigência inicial de 03 (três) meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, de acordo 

com a demanda de atendimento para enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

3.1   Os serviços deverão ser iniciados em 23/01/2.021, após a assinatura deste termo contratual, e serão 

executados consoante Anexo I – Termo de Referência do edital de licitação SMS nº 23/21, ao qual se encontra vinculado este 

instrumento. 

 

3.2   Faz parte integrante deste contrato o Plano de Trabalho, devendo nele constar a descrição do projeto, 

justificativa, metas, bem como o Cronograma de Desembolso, etapas e os respectivos prazos de início e conclusão, cujo 

cumprimento é obrigatório. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Cont. nº 10.140/21 

 

CLÁUSULA QUARTA: PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1.   O valor total do presente Termo de Contrato é de R$ 3.999.512,30 (três milhões, novecentos e noventa e 

nove mil, quinhentos e doze reais e trinta centavos). 

 

4.2.   No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 

contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa 

de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

4.3.   As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no 

orçamento do Município de Bauru, para o exercício de 2.021, da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DO FINANCIAMENTO E PAGAMENTO 

 

5.1.   O CONTRATANTE destinará repasse de recurso referente aos serviços contratados no importe de R$ 

3.999,512,30 (três milhões, novecentos e noventa e nove mil, quinhentos e doze reais e trinta centavos), sendo o valor de R$ 

1.387.890,76 (um milhão, trezentos e oitenta e sete mil, oitocentos e noventa reais e setenta e seis centavos) no primeiro mês, R$ 

1.255.810,77 (um milhão, duzentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e dez reais e setenta e sete centavos) no segundo mês e 

R$ 1.355.810,77 (um milhão, trezentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e dez reais e setenta e sete centavos) no terceiro mês, 

que será feito em conformidade com o cronograma de desembolso feito e aceito entre as partes. 

 

5.2   Deverá ser mantidas as metas de execução, em conformidade com o Termo de Referência proposta pelo 

CONTRATANTE e aceito pela CONTRATADA, bem como deverá ser considerado a Avaliação dos serviços através dos 

critérios objetivos pactuados no Termo de Referência e aceito pela CONTRATADA.  

 

5.3   Será considerado para fins de critérios de medição e pagamento conforme o descrito do Plano de Trabalho 

feita pela Secretária Municipal de Saúde, sendo que antes de cada pagamento, deverá ser apresentado os itens constantes no 

referido instrumento. 

 

CLÁUSULA SEXTA: REAJUSTE E ALTERAÇÕES 

 

6.1   Conforme planejamento da Secretaria Municipal de Saúde, o quadro funcional solicitado poderá ser acionado 

conforme a evolução e necessidade da Rede Municipal de Atenção à Saúde, até a sua totalidade, e dependendo da evolução da 

situação de emergência do município, a Secretaria de Saúde também poderá solicitar um aumento no número de profissionais 

contratados, ou sua diminuição, de acordo com a previsão da Lei Federal n° 8.666, 21 de junho de 1.993. 

 

6.2.   A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65 do 

§1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: ÓRGÃO GERENCIADOR, ÓRGÃO PARTICIPANTE E GESTOR DO CONTRATO 

 

7.1.  O CONTRATANTE designa como ÓRGÃO GERENCIADOR do Contrato, a Secretaria Municipal de Saúde, 

que terá a incumbência de efetuar a prática de todos os atos de controle e gerenciamento do contrato. 

 

7.2.  É integrante deste contrato a Secretaria Municipal de Saúde designada como ÓRGÃO PARTICIPANTE da 

mesma. 

 

7.3.   O CONTRATANTE designa ainda, como gestores do contrato, os seguintes servidores: 

 

a) Gestor(a) Titular: Sr(a). Bárbara Torrecilha Spiri, matrícula 35.033, portador(a) do RG nº 

35.399.790-0 e CPF nº 324.948.778-30; 

b) Gestor(a) Substituto(a): Sr(a). Sueli Alves de Lima, matrícula 29.704, portador(a) do RG nº 

17.560.104-5 e CPF nº 120.122.808-54. 

 

7.4.  A CONTRATADA, designa como Gestora deste contrato, Dra. CLAUDIA DE ALMEIDA PRADO E 

PICCINO SGAVIOLI, RG n° 8411969 e CPF n° 058.390.988-41, conforme constante na sua Proposta de Preços, que é parte 

integrante deste documento. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Cont. nº 10.140/21 

 

7.5.  Ao(s) gestor(a)(as)(es) do contrato, por parte do município, além das atribuições previstas no Art. 67 da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, compete: 

 

7.5.1. Assegurar-se, quando do uso do Contrato, quanto aos valores praticados, informando ao órgão 

gerenciador eventual desvantagem, quanto à sua utilização; 

 

7.5.2. Zelar, pelos demais atos da CONTRATADA, relativos ao cumprimento das obrigações assumidas, e 

também, em coordenação com o órgão gerenciador, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do 

descumprimento de cláusulas contratuais; 

 

7.5.3. Informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa da CONTRATADA em atender 

às condições estabelecidas no edital n° SMS 23/21, firmadas em contrato, quanto às divergências relativas à 

prestação dos serviços ou as características e origem dos bens contratados. 

 

CLÁUSULA OITAVA: OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 

8.1.   CONTRATANTE:  

 

8.1.1.  Efetuar o repasse, através da apresentação dos documentos que comprovem a prestação do serviço 

descrito no objeto; 

 

8.1.2.  Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre irregularidades verificadas no decorrer do período 

de prestação do serviço, a fim de que a mesma seja reparada ou corrigida;  

 

8.1.3.  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA;  

 

8.1.4.  Efetuar o repasse à CONTRATADA no valor correspondente ao Cronograma de Desembolso;  

 

8.1.5.  Fornecer aos profissionais da área da saúde contratados pela CONTRATADA o local em condições 

dignas, dotado dos equipamentos médicos necessários e pertinentes à área de sua atuação, em perfeitas 

condições de uso e de higiene, inclusive os EPIs necessários;  

 

8.1.6.  Apoiar a CONTRATADA para o desenvolvimento dos processos de educação continuada e 

permanente necessários à execução das metas a serem atingidas, de forma autônoma ou em parceria com 

outras instituições, respeitadas as diretrizes da Política Nacional de Educação Permanente; 

 

8.1.7.  Informar a CONTRATADA sobre o Protocolo da Secretaria Municipal de Saúde de Bauru com 

Orientações para Prevenção e o Controle de Infecções pelo novo Coronavirus (SARS COV-2) em Unidades 

de Saúde do Município determinados pelo Comitê Gestor COVID-19, mantendo-a atualizada; 

 

8.1.8.  Supervisionar, inclusive aspectos técnicos, a coordenação e execução das ações, determinando 

eventuais necessidades de adequação, durante vigência do contrato, emitindo relatórios para tal;  

 

8.1.9.  Monitorar e avaliar, qualitativamente e quantitativamente os serviços prestados pela 

CONTRATADA, podendo a CONTRATANTE realizar eventuais glosas relacionadas a inconformidades com 

o objeto encontradas no decorrer do período do contrato. 

 

8.2.   CONTRATADA:  

 

8.2.1.  Realizar a triagem de pacientes que se encontrem na Unidades de Urgência e Emergência, para 

evitar a permanência de usuários desnecessários nas unidades, fase ao COVID-19; 

 

8.2.2.  Atender os pacientes mis vulneráveis, como foco em mitigar os danos e evitar mortes pela doença; 

acolhimento e avaliação diagnóstica dos pacientes encaminhados; 

 

8.2.3.  Atender os serviços temporários e extraordinários que estão sendo montados para atuar na 

assistência aos pacientes, como o novo PAC- Posto Avançado de Covid-19; 

 

8.2.4.  Zelar pela qualidade dos serviços prestados, incluindo qualificação de seu pessoal, sendo que para 

tal contará com apoio da CONTRATANTE;  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Ref. Cont. nº 10.140/21 

 

8.2.5.  Atender prioritariamente demandas emergenciais do sistema de saúde, sempre acordadas 

previamente, entre CONTRATANTE e CONTRATADA;  

 

8.2.6.  Contratar pessoal para a execução das atividades previstas neste Contrato, devendo, ainda, nesse 

contexto:  

 

8.2.6.1.  Utilizar, para a contratação de pessoal, critérios exclusivamente técnicos, observando as 

normas legais vigentes;  

 

8.2.6.2.  Adotar processo seletivo para as contratações de pessoal, nos termos de seu Regulamento 

Interno, exceto em situações específicas e devidamente justificadas;  

 

8.2.6.3.  Contratar serviços de terceiros, sempre que necessário, responsabilizando-se pelos 

encargos e responsabilidades daí decorrentes.  

 

8.2.7.  Que os serviços serão prestados seguindo o Protocolo da Secretaria Municipal de Saúde de Bauru 

com Orientações para Prevenção e o Controle de Infecções pelo novo Coronavirus (SARS COV-2) em 

Unidades de Saúde do município determinados pelo Comitê Gestor COVID-19. 

 

8.2.8.  Ao fechamento de cada competência a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo, 

para efetivação do pagamento: 

 

8.2.8.1. Relatório de Execução Físico-Financeira, mensalmente, como também no final do período 

da prestação, planilha com nome do profissional, numeração no registro de classe, quantidade de 

plantões, carga horária mensal e local de prestação de serviços; 

 

8.2.8.2. Termo de entrega dos uniformes e crachás aos profissionais; 

 

8.2.8.3. Prestação de contas, no mínimo ate o dia 30 (trinta) do mês subsequente ao término da 

vigência do contrato, contendo: 

 

8.2.8.4. Prestação de contas no final da vigência do contrato, contendo: 

 

8.2.8.4.1. Relação de pagamentos efetuados, com a juntada das respectivas notas-fiscais; 

 

8.2.8.4.2. Extrato bancário específico do período de recebimento dos recursos até o último 

pagamento efetuado, contendo toda a movimentação dos recursos e conciliação bancária, 

se for o caso;  

 

8.2.8.4.3.Comprovante de recolhimento do saldo bancário, se for o caso; 

 

8.2.8.4.4. Relatório circunstanciado comprovando o cumprimento do objeto do contrato; 

 

8.2.8.4.5. Resumo detalhado da folha de pagamento, conforme modelo a ser enviado pela 

Secretaria da Saúde; 

 

8.2.8.4.6. Comprovante de pagamento dos salários, encargos sociais, previdenciários, 

securitários, tributários e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu 

pessoal necessário à execução do contrato; 

 

8.2.8.4.7. Termo de entrega dos vale-transporte, vale alimentação e de outros benefícios 

que possivelmente houver, a todos profissionais efetivamente contratados. 

 

8.2.8.5. Disponibilizar ao CONTRANTE em endereço eletrônico até o dia 30 de cada de mês, 

escala de horário prevista para o mês subsequente de todos os profissionais das unidades de saúde. 

 

8.2.9. Da responsabilidade Civil da CONTRATADA:  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Cont. nº 10.140/21 

 

8.2.9.1.  CONTRATADA é responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos 

do SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão, negligência, imperícia ou 

imprudência praticadas por seus empregados, profissionais ou prepostos;  

 

8.2.9.2  A fiscalização ou acompanhamento da execução deste convênio pelos órgãos competentes 

do SUS não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA nos termos da legislação 

referente a licitações e contratos administrativos e demais legislações vigentes. 

 

8.2.10.  Em caso de saldo dos repasses financeiros no final da vigência do CONTRATO, o mesmo deverá 

ser restituído para o CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA NONA: SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

9.1.   No caso de atraso injustificado na execução do contrato ou de sua inexecução parcial, o CONTRATANTE 

reserva-se o direito de aplicar multa moratória de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 05 (cinco) dias sobre a parcela 

inadimplida, além das demais sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, quais sejam:  

 

9.1.1.  Advertência;  

 

9.1.2.  Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplido, pela rescisão unilateral, sem prejuízo da 

aplicação da multa prevista no item 10.1.;  

 

9.1.3.  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a 

Administração, com prazo de até 02 (dois) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição;  

 

9.1.4.  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 

pelos prejuízos resultante e depois de decorridos o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.  

 

9.1.5.  O montante da multa poderá, a critério do CONTRATANTE, ser cobrado de imediato ou 

compensado com valores de pagamentos devidos ao fornecedor, independente de qualquer notificação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO 

 

10.1.   O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:  

 

10.1.1.  Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do 

art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da 

aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;  

 

10.1.2.  Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993;  

 

10.1.3.  Quando findar a situação emergencial de saúde pública de importância internacional decorrente do 

novo Coronavírus.  

 

10.2.   Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à 

prévia e ampla defesa. 

 

10.3.   A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrava prevista no 

art. 77 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

10.4.   O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:  

 

10.4.1.  Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;  

 

10.4.2.  Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;  

 

10.4.3.  Indenizações e multas. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Cont. nº 10.140/21 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: CONDIÇÕES GERAIS 

 

11.1.   Correrão por conta e risco da CONTRATADA todas as despesas, inclusive os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1.993. 

 

11.2.  O presente pacto é um contrato de Gestão, regido pela Lei Federal nº 9.637, de 15 de maio de 1.998, e 

também regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, e demais normas de direito público, sendo plenamente aceito 

pela CONTRATADA. 

 

11.3.   O CONTRATANTE reserva-se o direito de inspecionar o objeto do presente contrato, podendo recusá-lo ou 

solicitar sua substituição, caso esteja em desacordo com as especificações contidas no Anexo I do Edital de Licitação nº SMS 

23/21 e no presente contrato.  

 

11.4.   A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65 do 

§1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

11.5.   Não poderá a CONTRATADA ceder ou transferir o contrato, no todo ou em parte, bem como caucionar ou 

utilizar o contrato para qualquer operação financeira sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 

 

11.6.  O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, e sem necessidade de adoção de qualquer outra providência 

na esfera judicial, rescindir a avença, ao amparo e na forma dos arts. 77 à 80, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1.993, estando 

assegurados, em quaisquer hipóteses as garantias constitucionais ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. 

 

11.7.   Para as questões que se suscitarem entre os CONTRATANTES e que não sejam resolvidas amigavelmente na 

esfera administrativa, fica eleito o foro da Comarca de Bauru para a solução judicial, desistindo as partes de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

 

11.8.   Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante todo o prazo da vigência de contrato, as condições de 

habilitação exigida no edital, n° SMS 23/21. 

 

  E por estarem às partes em comum acordo com as cláusulas aqui pactuadas, segue este instrumento em 04 

(quatro) vias de igual teor e validade, assinado na presença de 02 (duas) testemunhas, para que se produzam todos os efeitos 

jurídicos e legais. 

 

  Bauru, 22 de janeiro de 2.021. 

 

 

 

 

ORLANDO COSTA DIAS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  

 

 

 

 CLAUDIA DE ALMEIDA PRADO E PICCINO SGAVIOLI 

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU-FERSB 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

             

NOME:        NOME: 

RG:        RG: 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.637-1998?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.637-1998?OpenDocument
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU-FERSB 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 10.140/21 

 

 

OBJETO: O objeto do presente é a Contratação Emergencial de credenciamento de serviços para prestação de assistência em 

saúde através da organização, administração, gerenciamento e operacionalização das ações de saúde a serem prestados nos 

serviços de forma temporária e extraordinária montados para assistência aos pacientes referenciados como sintomas respiratórios 

graves no Pronto Atendimento ao COVID-19- PAC, e triagens de sintomáticos respiratórios dos usuários que buscam 

atendimento na rede de saúde pública no Município de Bauru/SP, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no 

Termo de Referência e na proposta final, os quais integram este instrumento, independente de transcrição, melhor descritos no 

Anexo I do Edital SMS 23/21. 

 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

 

 

1. Estamos CIENTES de que: 

 

a) O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo 

trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

 

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e 

Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância 

com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

 

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente 

ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1.993, iniciando-se, 

a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

 

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo 

interessado, peticionando no processo. 

 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

 

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

recursos e o que mais couber. 

 

 

 Bauru, 22 de janeiro de 2.021. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: Bárbara Torrecilha Spiri 

Cargo: XXXXXXXXXX 

CPF: XXXXXXX  RG: XXXXXXXX  

Data de Nascimento: XXXXXXXXXX 

Endereço Residencial completo: XXXXXXXXXXX 

E-mail institucional: XXXXXXXXX 

E-mail pessoal: XXXXXXXXXX 

Telefone: XXXXXXXXXXXXXXX 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

PELO CONTRATANTE: 

Nome: Orlando Costa Dias 

Cargo: Secretário Municipal de Saúde 

CPF: 920.608.548-49  RG: 6.632.864-X 

Data de Nascimento: 09/06/1954 

Endereço Residencial Completo: Rua João Andreolli, nº 1-51, Pq Samambaia, Bauru/SP, CEP: 17.018-090 

E-mail institucional: orlandodias@bauru.sp.gov.br 

E-mail pessoal: orlandocostadias@hotmail.com 

Telefone(s): (14) 3104-1468 

 

 

 

PELA CONTRATADA: 
Nome: Claudia de Almeida Prado e Piccino Sgavioli  

Cargo: Representante Legal 

CPF: 058.390.988-41 RG: 8411969 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço Residencial completo: Rua Gerson França, nº 9-42, Bauru/SP 

E-mail institucional: fundacao.saude@bauru.sp.gov.br 

E-mail pessoal: fundacao.saude@bauru.sp.gov.br 

Telefone(s): (14) 3010-8038 

 

 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

ORLANDO COSTA DIAS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

orlandodias@bauru.sp.gov.br 

 

 

CONTRATADA 

 

 

 

 

 

CLAUDIA DE ALMEIDA PRADO E PICCINO SGAVIOLI 

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU-FERSB 
fundacao.saude@bauru.sp.gov.br 

mailto:barbaraspiri@bauru.sp.gov.br
mailto:barbaraspiri@gmail.com
mailto:orlandodias@bauru.sp.gov.br
mailto:orlandocostadias@hotmail.com
mailto:fundacao.saude@bauru.sp.gov.br
mailto:fundacao.saude@bauru.sp.gov.br
mailto:orlandodias@bauru.sp.gov.br
mailto:fundacao.saude@bauru.sp.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU CONTRATO OU ATO JURÍDICO ANÁLOGO E/OU TERMO 

ADITIVO, MODIFICATIVO OU COMPLEMENTAR 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU  

 

 

ORGÃO OU ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU-FERSB 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 10.140/21 

 

 

OBJETO: O objeto do presente é a Contratação Emergencial de credenciamento de serviços para prestação de assistência em 

saúde através da organização, administração, gerenciamento e operacionalização das ações de saúde a serem prestados nos 

serviços de forma temporária e extraordinária montados para assistência aos pacientes referenciados como sintomas respiratórios 

graves no Pronto Atendimento ao COVID-19- PAC, e triagens de sintomáticos respiratórios dos usuários que buscam 

atendimento na rede de saúde pública no Município de Bauru/SP, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no 

Termo de Referência e na proposta final, os quais integram este instrumento, independente de transcrição, melhor descritos no 

Anexo I do Edital SMS 23/21. 

 

 

NOME: Orlando Costa Dias  

CARGO: Secretário Municipal de Saúde 

RG Nº: 6.632.864-X 

CPF: 920.608.548-49 

DATA DE NASCIMENTO: 09/06/1954 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua João Andreolli, nº 1-51, Pq Samambaia, Bauru/SP, CEP: 17.018-090 

ENDEREÇO COMERCIAL: GERSON FRANÇA 7-49 

E-MAIL PROFISSIONAL: orlandodias@bauru.sp.gov.br 

E-MAIL PESSOAL: orlandocostadias@hotmail.com 

TELEFONE: (14) 3104-1468 

CELULAR:  

PERÍODO DE GESTÃO: 2021 à 2024 

 

 

(*) Não deve ser o endereço do Órgão/Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado, caso não esteja mais 

exercendo o mandato ou cargo 

 

 

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS DO TCESP 

 

 

NOME: ORLANDO COSTA DIAS 

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO / SETOR:  

TELEFONE E FAX: (14) 3104.1468 

E-MAIL: orlandodias@bauru.sp.gov.br 

 

 

mailto:orlandodias@bauru.sp.gov.br
mailto:orlandocostadias@hotmail.com
mailto:orlandodias@bauru.sp.gov.br

