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CADASTRO DO FORNEOEDOR1CREDOR 	 CNPJCPF 
16774 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMOPOLIS7 

	
11.337.750/0001-70 

R FRANCISCO DE MARIO 777 JARDIM BELA 	COSMOPOLIS 
	

SF 13150000 

Evento Empenho-Ordinário/ Udtaçc:Não sep1ica 
Contrato: 	 7 	Ano.: 	/ 	WI. 	 / 

TERMO DE C0LAB0RAçA0 CON 0RGANIzAçA0 DA SOCIEDADE 
CIVIL - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMOPOLIS, 
VISANDO A CONTINUIDADE DA PRE5TAcA0 DE SERVIO DE 
LEITOS DE CLINICA MEDICA E UTI PAA ENFRENTAMENTO DA 
PANDEMIA DA COVID-19 	 / 150.000,00 	1 

TOTALGERAL: 	150.000,00 

Prefeltura Municipal de Cosmópolis 
TESOU RARIA 

04 NOV 2020 

LIT 

sponsavet pewa emissao: UKAZ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS 
ESTADO DE sÃo PAULO 

LEI NO 4.159, DE 29 DE OUTLJBRO DE 2020. 

"Autoriza a Prefeitura de Cosmápolis a firmar 
Ten-no de Colaboraçao corn Organizaçao da 
Sociedade Civil - Santa Casa do Misericordia 
de Cosmópolis, situada neste muriicipio, 
visando a continuidade cia prestaçäo do 
serviço de leitos de clinica rnedica e UT! 
para enfrentamento da Pandemia da COVID-
19, e dá outras providéncias". 

ENG.° JOSÉ PIVATTO, Prefeito Municipal de Cosrnopolis, Estado de 
São Paulo, no uso de suas atribuiçOes legais, e, 

FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Cosmopolis, aprovou e ole 
sanciona e prornulga a seguinte Lei: 

Art 1° Fica a Prefeitura Municipal de Cosmôpolis, autorizada a firmar 
Terrno do Colaboraçao corn Organizaçao da Sociedade Civil - Santa Casa do 
Misericórdia de Cosmopolis, inscrita no CNPJ/MF no 11.337.75010001-70, visando a 
continuidade da prestaçâo de serviço do leitos de clinica médica e UTI para 
enfrentarnento cia pandernia da COV1D-19. 

Paràgrafo Unico. 0 valor do repasse financeiro de R$ 150.00000 
(cento e cinquenta mil reals), será destinado a manutençäo da arnpliaçao dos 20 
leitos de clinica rnédica e dos 2 leitos do UT!, por 30 (trinta) dias a partir da 
assinatura do Ternio do Colaboraçao, compreendendo a aquisição do insumos e 
custelo. 

Art. 20  A Prefeitura Municipal repassará os recursos para a 
Organização da Sociedads Civil em conforrnidade corn o cronograma fisico-
financeiro e Piano do Trabaiho apresentado pela entidade, observado o Termo do 
Colaboraçao. 

*Art. 30  Fica a Prefeitura Municipal, autorizada a prorrogar o Ten -no do 
Colaboraçao, mediante justificativa e autorizaçäo legislativa. 

Art. 40  As despesas decorrentes do Ten -no do Colaboraçäo a ser 
firmado nos termos desta Lei correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
01.10.02.10.301.0007.2.011.3.3.50.43. 

Art. 5°  Cabe a Secretaria Municipal de SaUde Cornunitéria fiscalizar so 
os recursos estão sendo implementados corretamente. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÔPOLIS 
ESTADO DE SAO PAULO 

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao, revogando-
se as disposiçOes em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CSMOPQLIS, N DE OUTUBRO DE 2020. 

MUNICIPAL 

Publicado por aflxaçao no quadro prOprio de Editais, na sede da Prefeitura, na 
mesma data. 

Vania Regina Barrozo 
Setor de Expedients 

*Authres: Humberto Hiroshi Satou, Aidenis Mateus Pereira, André Luix Barbosa Franco, 
Antonio Edson Leite, Cristiane Regina Pass, Dr. Elcio Amâncio, Eliane Ferreira Lacerda 
Deféveri, José Carlos Passos Nato, Rafael Basuilo de Carvalho, Renato Muniz de Andrade e 
Renato Trevenzolli. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS 
ESTADO DE SAO PAULO 

TERMO DE C0LA1B0RAcA0 

Termo de Colaboraçao que entre si celebrarn a Prefeitura Municipal de 
CosrnOpolis e a Santa Casa de MisericOrdia de Cosrnôpolis visando a prestaçao de 
serviço de leitos de clinical médica e UTI para enfrentamento da Pandernia da COVID-
19. 

Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Cosrnopoiis, Pessoa 
JurIdica de Direito PUblico interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n°44.730.331/0001-52, 
corn sede na Rua Doutor Campos Sales, no 398, Centro, Cosrnopolis - SP, neste ato 
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. José Pivatto, e de outro lado a Santa 
Casa de Misericordia de CosrnOpolis, Pessoa Juridical de Direito Privado, sern fins 
lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.337.750/0001-70, corn sede na Rua 
Francisco de Mario no 777, Jardim Bela Vista, CosrnOpolis - SP, CEP 13.150-264, 
neste ato representada pelo Sr. MaurIcio Duarte, brasileiro, casado, ernpresario, 
inscrito no RG sob o no 3.036.266 SSP/SP e CPF/MF sob a no 492.072.376-87, 
residente e dorniciliado na Rua Dois, 220, Vista do Sol, Bela Horizonte/MG, CEP 
31.990-600, corn fundamento na Lei Federal no 13.995/2020, celebrarn o presente 
Termo de Cotaboraçao, que será regido pelas ciáusulas e condiçOes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. 0 presente Terrno de Colaboraçao, tern por objeto a prestação de serviço 
de leitos de cilnica medica e UTI para enfrentarnento da Pandernia da COVID-19, 
conforrne o Piano de Trabaiho apresentado. 

CLAUSULASEGUNDA-DOVALOR 

2.1 - 0 MUNICIPIO repassará para conta corrente Agéncia 03383-9, Banco do 
Brasil, conta 26642-6, da Santa Casa de Misericordia de Cosmopolis o valor de R$ 
150.000,00 (cento e cinquenta mil reals), ern conformidade corn o Piano de Trabaiho 
apresentado. 

2.2 - Os saldos do Terrno de Colaboraçao, enquanto nao utilizados, serao 
obrigatoriarnente apilcados ern cadernetas de poupança de instituiçâo financeira 
oficial se a previsäo de seu uso for igual ou superior a urn rnês, ou ern fundo de 
apticaçao financeira de curio prazo ou operaçäo de rnercado aberto lastreada ern 
titulos da divida pUblica, quando a utilizaçäo desses saldos se verificar ern prazos 
rnenores que urn rnês. 

2.3 - As receitas financeiras auferidas na forma do paragrafo anterior, serao 
obrigatoriarnente computadas a crédito do Terrno de Coiaboraçao e aplicadas, t exclusivarnente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de dernonstrativo 
especifico que integrará as prestaçbes de contas do ajuste. 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAçOES DO MUNICIPIO 	 / 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOL.IS 
ESTADO DE SAO PAULO 

3.1 - São obrigacOes do MUNICIPIO a serem curnpridas através da Secretaria 
de Saüde Cornunitária: 

- supervisionar a correta aplicaçao dos recursos transferidos a Santa Casa de 
Misericordia de Cosmápolis; 

II - orientar a Santa Casa de Cosmopoiis quanta a utilização dos recursos 
recebidos, registro e prestaçao de contas; 

III - fiscalizar periodicarnente a utilizacao dos recursos repassados A Santa 
Casa de Cosrnôpolis, acompanhando o piano de aplicacao aprovado; 

IV - apreciar a prestação de contas final apresentada, no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da data de seu recebimerito ou do cumprimento de diligencia 
determinada pela Administraçao PUblica, prorrogavel justificadarnente por igual 
perlodo. 

CLAUSULA QUARTA - DAS 0BRIGAçOE5 DA ENTIDADE 

São obrigaçoes da Santa Casa de MisericOrdia de Cosrnópoiis: 

- abrir conta corrente exciusiva para o recebirnento dos recursos originários 
do presente Termo de Colaboraçao, em instituiçao bancária oficial; 

II - administrar e empregar os recursos financeiros repassados pelo 
MUNICIPIO, corn estrita observância dos terrnos previstos, especialmente, nos artigos 
45, incisos I e II e 46, incisos I, Ii, Iii, IV e seus parágrafos da Lei no 13.019/14, bern 
corno de acordo corn as dernais dispositivos aplicáveis; devendo atuar ainda, ern 
conforrnidade corn o piano de trabaiho e cronograrna fisico-financeiro aprovado; 

Iii - prestar contas da utilização dos recursos recebidos nos termos da Lei 
Federal no 13.019/14 e seguindo as instruçOes e orientaçOes expedidas pela 
Secretaria de SaUde Comunitaria no prazo máxirno de 40 (quarenta) dias a contar do 
encerrarnento do presente Terrno. 

IV - apiicar as recursos originários do presente Terrno de Colaboraçao e os 
saidos dos recursos repassados, enquanto não utilizados, em cadernetas de 
poupança de instituição financeira oficial sea previsão de seu uso for iguai ou superior 
a 1 (urn) rnês, ou ern fundo de aplicação financeira de curb prazo ou operaçao de 
mercado aberto iastreada ern titulos da divida pUbiica, quando a utilização dos 
rnesmos verificar-se em prazos rnenores que I (urn) rnes; 

V - as receitas financeiras auferidas na forma do inciso IV desta clausula serâo 
obrigatoriarnente cornputadas a crédito do Termo de Colaboraçao e aplicadas, 
exclusivamente no objeto de sua finaiidade, devendo constar de dernonstrativo 
especifico que integrará as prestaçOes de contas do ajuste; 

VI - devolver ao MUNICIPIO, no prazo irnprorrogãvel de 30 (trinta) dia 
contados da conclusao, denuncia, rescisão ou extinção do Termo de Coiaboraçao, os 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÔPOLIS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

saldos financeiros rernanescentes, inclusive Os provenientes das receitas obtidas das 
aplicacOes financeiras realizadas, sob pena da imediata instauraçao de tomada de 
contas especial do responsavel; 

VII - cumprir e fazer cumprir a que foi aprovado quanta a aplicaçao de recursos; 

VIII - manter o livre acesso dos agentes da administraçAo póblica, do controle 
interno e do Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos docurnentos e as 
informaçOes relacionadas ac termo de colaboraçao, bern como aos locais de 
execuçao do respectivo objeto; 

IX - atender aos termos da Lei Federal no 13.019, de 31 dejulho de 2014. 

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO 

5.1 -0 presente Termo de Colaboraçao vigorará pelo prazo de 30 dias, a contar 
sua assinatura podendo ser prorrogado se necessário e mediante autorizaçao 
legislativa; 

5.2— A prorrogaçäo da vigencia do Termo de Colaboraçao deverá ser feita pelo 
MUNICIPIO, de oficio, quando o ente pUblico der causa a atraso na liberaçao de 
recursos financeiros, limitada ao exato perlodo do atraso verificado, nos termos do 
artigo 55 da Lei Federal no 13.019/14. 

CLAUSULA SEXTA - DA ALTERAcAO DAS CLALJSULAS DO TERMO DE 
COLABORAQAO 

6.1 - 0 presente Termo de Colaboraçao podera ser alterado, exceto quanta ao 
seu objeto, por mütuo consentirnento, mediante a celebraçao de Termos Aditivos, 
firmados antes do term mo de sua vigencia e respeitados as lirnites previstos na Lei 
Orçamentária Anual e atendidos as requisitos instituldos pelo artigo 14 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal e dernais hipOteses previstas na Lei Federal no 13.019/14. 

CLAUSULA SETIMA - DA ExTINçAO OU DlssoLucAo DO TERMO DE 
COLABORAcAO 

7.1 - 0 presente Termo de Colaboraçao serã extinto: 

- pelo decurso do prazo de vigéncia, observada a possibilidade de prorrogaçao 
prevista na Clausula Quarta; 

II - par resilição, que se dart: 

a) pelo mütuo consentirnento das partes; 	 / 
b) pela denUncia de uma das partes, corn antecedencia minima de 60 tcx 

(sessenta) dias, justificando as motivos ensejadores do rompimento do ajuste; 
c) pela ocorrencia de força major, caso fortuito ou "factum principis", atø7 , 

ernanado de autoridade federal, estadual ou municipal que leve a impossibilidade de 
execuçao, temporária ou definitiva, do presente Termo de Colaboracao. 	 C 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Ill - pela resoluçao ou rescisäo na ocorréncia de faltas graves cometidas por 
culpa ou dolo que impossibilitem a plena execuçao do presente Termo de 
Colaboraçao. 

§ 1° Na hipótese da extinçao antecipada do Terma de Colaboraçao, prevista no 
inciso II, 'b" desta Cláusula, por iniciativa da Santa Casa de Misericórdia de 
Cosrnopotis, deverá ser reembolsado, aos cofres püblicos municipais, o valor, 
devidarnente corrigido. 

§ 20  Em todos os CaSOS, seräo observados os termos do artigo 73 da Lei Federal 
no 13.019/14, respeitada a ampla defesa e o contraditorio. 

CLAUSULA OITAVA - DA DOTAcAO 0RçAMENTARIA 

8.1 - 0 Termo de Colaboraçao correrá par conta da dotaçao orçarnentaria no 
01.10.02.10.301.0007.2.011.3.3.50.43, referente ao exercIcio de 2020. 

CLAUSULA MONA - DOS SALDOS FINANCEIROS REMANESCENTES 

9.1 - Quando da conclusao, denUncia, rescisäd ou extinçäo deste Termo de 
Colaboraçao, os saldos financeiros remanescentes, inclusive aqueles provenientes 
das receitas obtidas das aplicaçOes financeiras realizadas, serâo devolvidos a 
Prefeitura, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena da imediata 
instauraçâo de procedimento administrativo especial do responsável, providenciada 
pebo MunicIpio, atraves de sua Secretaria de SaUde Comunitária. 

CLAUSULA DECIMA - DAS DlsPOSlcOEs GERAIS 

10.1 - 0 MUNICIPIO deverá providenciar a publicaçao do extrato deste Termo 
de Colaboraçao, conforme previsto no artigo 38 da Lei Federal no 13.019/14. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO 

11.1 - Fica eleito o foro da Cornarca de Cosmopolis para dirimir as düvidas 
acaso originadas neste Termo de Cobaboraçao, que não possarn ser resolvidas de 
cornum acordo entre as partes. 

11.2 - E, por estarem assirn de acordo corn as clausulas e condiçOes do 
presente Termo de Colaboraçao, firmarn este termo em 03 (trés) vias de igual teor e 
forma, para urn so efeito, na presença das testemunhas abaixo que tambern assinarn 
este instrumento. 

Cosmópolis, 29 de outubro de 2020. 

/ 
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REFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS 
N 	ESTADO DE SAO PAULO 

Eng° JOSE P1VATTO 
Prefeito Municipal 

VALERIA CRISTINA DE ALMEIDA 
Secretária de Salide Comunitária 

WTE 
Misericórdia de Cosmôpolis 

Testemunhas: 

1. 

LUZIA DE CASSIA JULIO 
RG: 23625.910-6 

CPF: 067,366.308-60 
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Comprovante de Remessa de TED 
via GovCorita Caixa 

Data de Débito: 04/11/2020 

Data da Operação: 04/11/2020 

Códflgo da Operação 00175451 

Chave de Segurança; 8XBHWZQWHGY044XP 

Operação realizada corn sucesso. 

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTTNO E DE 
60 MINUTOS. 


