
Prefeitura de São José dos Campos
Estado de São Paulo

 
CONVÊNIO N° 06/2020

 
COVID-19 (LEI 13.979/20)

 
CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E HMTJ
– HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS PARA O GERENCIAMENTO E
EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM CONSONÂNCIA COM AS POLÍTICAS
DE SAÚDE DO SUS, DIRETRIZES E  PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE  NA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARQUE INDUSTRIAL, LOCALIZADA NA RUA GOIÂNIA, 495 –
PARQUE INDUSTRIAL – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
 
Prazo: 06 (seis) meses
 
Valor: R$ 1.968.422,03 (um milhão novecentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e vinte e dois
reais e três centavos)
 
Processo Administrativo Digital nº: 38903/2020
 
Dotação Orçamentária Nº: 60.70.3.3.50.39.10.302.0006.2.059.05.312161
 
FUNDAMENTO: Constituição Federal, art. 199, Lei 8666/93, art. 116 e Portaria de Consolidação
GM/MS 1/2017 - Título VI, Decreto Municipal 18.476/2020 e Decreto Municipal 18.479/2020.
 

DAS PARTES
 

O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, com sede na Rua José de Alencar, nº 123, Centro,
inscrito no CNPJ/MF sob nº 46.643.466/0001-06, neste ato representado por seu Secretário de
Saúde, Danilo Stanzani Júnior, brasileiro, casado, CPF/MF 098.476.568-94, RG 19.212.617-9
SSP/SP, adiante designado simplesmente CONCEDENTE e HMTJ - HOSPITAL E
MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS, sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, com
endereço na Rua Dr. Dirceu de Andrade, nº 33, na cidade de Juiz de Fora - MG, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 21.583.042/0001-72, neste ato representada por seu Presidente, Dr. José
Mariano Soares de Moraes, brasileiro, casado, portador do CPF/MF nº 209.721.726-53 e RG nº
591.447 SSP/MG, adiante designado CONVENENTE, celebram o presente convênio, que se
regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
 

1.1. O presente convênio tem por objeto o gerenciamento e execução de ações e serviços de
saúde em consonância com as políticas de saúde do SUS, diretrizes e programas da Secretaria
de Saúde na Unidade Básica de Saúde Parque Industrial, localizada na Rua Goiânia, 495 –
Parque Industrial – São José dos Campos, visando enfrentamento ao novo coronavírus (covid-19)
no município, conforme termo de referência (fls.6/13) e plano de trabalho (fls. 20/27)que
compõem este instrumento.
 
1.2. A CONVENENTE deverá colocar à disposição da CONCEDENTE, tudo o que for
imprescindível para o adequado atendimento dos serviços contratados, os quais serão limitados
ao teto constante da Programação Físico Orçamentária (teto orçamentário), não devendo
ultrapassá-lo, de acordo com o estabelecido no Plano de Trabalho.
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
 



2.1. As despesas com a execução do presente convênio, por parte do Município, correrão por
conta da seguinte dotação orçamentária a ser utilizada para o pagamento da participação
comp lemen ta r  da  CONVENENTE no  a tend imen to  dos  pac ien tes  do  SUS:
60.70.3.3.50.39.10.302.0006.2.059.05.312161 (Recursos vinculados)- R$ 1.968.422,03 (um
milhão novecentos e sessenta e oito mil quatrocentos e vinte e dois reais e três centavos)
 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONVENENTE
 

3.1. Notificar a CONCEDENTE de eventual alteração de sua razão social de mudança de sua
diretoria, convênio ou estatuto, enviando a CONCEDENTE no prazo máximo de 60 (sessenta)
dias contados a partir da data do registro da alteração, cópia autenticada da Certidão da Junta
Comercial ou do Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas.
 
3.2. As mudanças de endereço deverão ser comunicadas previamente com a antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
 

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE
 

4.1. Será permitido o uso da estrutura física e os móveis relacionados as fls. 114/135 da Unidade
Básica de Saúde à COVENENTE
 

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 

5.1. A prestação de contas referente à execução do presente convênio será efetuada conforme
previsto Cronograma de Desembolso do Plano de Trabalho (fls.27), que é parte integrante deste
instrumento.
 

CLÁUSULA SEXTA – DOS PAGAMENTOS
 

6.1. Os pagamentos ocorrerão até o 5º dia útil do mês subsequente ao recebimento definitivo dos
serviços;
 
6.2. Os pagamentos deverão ocorrer através de crédito em conta corrente, devendo a
CONVENENTE indicar o banco de sua preferência, dentre os seguintes: Banco do Brasil e/ou
Caixa Econômica Federal.
 
6.3. O pagamento fora do prazo estabelecido sujeitará a CONCEDENTE à multa de 1% (um por
cento) em favor da CONVENENTE, além de juros de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento)
ao mês.
 
6.4. Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de situação regular
em relação ao INSS e ao FGTS ou outro, apresentado em atendimento às exigências de
habilitação, estiverem com validade expirada, o pagamento ficará retido até a apresentação de
novos documentos dentro do prazo de validade, não cabendo, por isso, multa ao Município.
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FISCAL DO CONVÊNIO
 

7.1. O Departamento de Atenção Básica da Secretaria de Saúde é o órgão competente da
CONCEDENTE, para fiscalizar a execução e o recebimento dos serviços correspondentes ao
convênio, e a prestar toda a assistência e a orientação que se fizerem necessárias.
 

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO
 

8.1. O convênio terá a vigência de 6 (seis) meses a partir da data de sua assinatura, prorrogável
por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da
situação de emergência de saúde pública de importância internacional, declarada por meio da



Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Sr. Ministro de Estado da Saúde.
 

.CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
 

9.1. O convênio será rescindido caso seja extintos, antes do final do seu prazo de vigência, os
eventos que motivaram a celebração do ajuste, sem que isso implique em indenização de
qualquer natureza.
 
9.2. Independentemente de interpelação judicial, o convênio será rescindido nas hipóteses
previstas pela Lei Federal no. 8.666/93.
 

CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 

10.1. A recusa injustificada da CONVENENTE em assinar o convênio, aceitar ou retirar a
Autorização de Fornecimento, dentro do prazo de cinco dias úteis caracterizará descumprimento
total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades estabelecidas no item 12.5.2 do
convênio.
 
10.2. O atraso na execução do serviço objeto deste convênio, segundo definido na Autorização
de Fornecimento expedida pela Municipalidade, poderá sujeitar a CONVENENTE à multa de
0,5% (zero vírgula cinco por cento), do valor do item da Autorização de Fornecimento, por dia de
atraso;
 
10.3. Pela execução do serviço em desacordo com o especificado, a CONVENENTE será
notificada a apresentar defesa prévia para efeitos de aplicação da penalidade definida no sub
item abaixo, ou sanar as irregularidades no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas. Este prazo
poderá ser reduzido ou ampliado a critério do CONCEDENTE.
 
10.3.1. Decorrido o prazo da defesa prévia, o CONCEDENTE poderá aplicar multa diária de 1 %
(um por cento) do valor total do convênio, enquanto persistir a irregularidade, até o prazo de 30
(trinta) dias.
 
10.4. A multa a que aludem os itens 12.2. e 12.3. e seus sub-itens não impede que o órgão
CONCEDENTE rescinda unilateralmente o convênio e aplique as outras sanções previstas neste
convênio.
 
10.5. Conforme previsto no art. 87 da Lei 8666/93 com suas posteriores alterações, pela
inexecução total ou parcial do convênio o CONCEDENTE poderá, garantida a prévia defesa e
observado o disposto no item 11.7. deste convênio, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
 
10.5.1. Advertência;
 
10.5.2. Multa de 30% (trinta por cento) pela inexecução total calculada sobre o valor total do item
contratado;
 
10.5.3. Multa de 10% (dez por cento) pela inexecução parcial calculada sobre o valor do item
contratado;
 
10.5.4. Suspensão temporária de participação em licitação ou contratação e impedimento de
contratar com o município, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e
 
10.5.5. 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 fornecedor ressarcir o município pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da



sanção com base no item anterior.
 
10.6. Os prazos para defesa prévia serão de 05 (cinco) dias úteis, na hipótese de advertência,
multa e impedimento de contratar com a Administração, e de 10 (dez) dias úteis na hipótese de
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
 
10.7. As penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações que poderão ser
cumulativas serão regidas pelo artigo 87, parágrafos 2º e 3º, da Lei no. 8.666/93, com suas
posteriores alterações.
 
10.8. O valor das multas aplicadas será recolhido aos cofres da Prefeitura do Município de São
José dos Campos, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de
recolhimento oficial.
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
 

11.1. É obrigação da CONVENENTE demonstrar junto à Secretaria de Gestão Administrativa e
Finanças da CONCEDENTE, durante todos os meses de duração do convênio, que mantém as
mesmas condições de regularidade relativa aos seus encargos previdenciários, demonstrados
quando de sua celebração.
 
11.2. A critério da CONCEDENTE, será exigida a demonstração mensal de que mantém situação
regular junto ao INSS e com relação ao FGTS.
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
 

12.1. Para todas as questões suscitadas na execução deste convênio, não resolvidas
administrativamente, o foro competente será o da Comarca de São José dos Campos, com
renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
 
Lido e achado conforme assinam este instrumento as partes e as testemunhas abaixo.
 
São José dos Campos,
 

  P S J C
DIVISÃO DE

FORMALIZAÇÃO E ATOS

23/04/2020
Data da Formalização do Contrato

DANILO STANZANI JUNIOR

SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS
 

TESTEMUNHAS:

TATIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA FERNANDES
CHEFE

Matricula: 662754

SUSI TIEMI STABILE KONDO
ESCRITURÁRIA (O)

Matricula: 15719



 
 


