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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
CONSORCIO NORDESTE - CIDSNE
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO - CIDSNE/PRESID/SE/DIRAF/GERAD

TERMO DE CONVÊNIO

TERMO DE ADESÃO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 002/2020

 

TERMO DE ADESÃO DO ESTADO DE SERGIPE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA Nº 002/2020, CELEBRAM O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO NORDESTE – CONSÓRCIO NORDESTE, A FUNDAÇÃO ESTATAL
SAÚDE DA FAMÍLIA – FESF/SUS.

 

O ESTADO DE SERGIPE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 13.128.798/0001-01, com
sede na Avenida Adélia Franco, Palácio dos Despachos, nº 962, Aracaju/SE, neste ato
representado pelo Governador do Estado, BELIVALDO CHAGAS SILVA.

 
resolve aderir ao Convênio de Cooperação nº 002/2020, celebrado entre o

CONSÓRCIO DO NORDESTE e a FESF|SUS nos termos adiante registrados.
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
 
Constitui objeto do presente instrumento a ADESÃO do ESTADO DE SERGIPE

ao Convênio de Cooperação Técnica nº 002/2020, que tem como objeto:
 
I - a participação do CONSÓRCIO, na condição de parceiro público e em

conjunto com a FESF, no desenvolvimento da Plataforma Eletrônica da Saúde (iPES), que é
objeto de estudo, pesquisa e promovida pela FESF, fruto de uma Encomenda Tecnológica e
que tem como finalidade a qualificação da execução e gestão das ações; o aumento da
eficiência e eficácia das mesmas; o compartilhamento de informações entre serviços; a
garantia aos profissionais de saúde, da atenção ou da gestão, de acesso à informação em
tempo oportuno para a tomada de decisões; o monitoramento de indicadores e avaliação da
ação pública; a geração de conhecimento; a promoção e estruturação de um ecossistema de
inovação que possibilite parcerias para o desenvolvimento tecnológico na área da saúde e o
fomento de pesquisas e negócios com geração de emprego e renda; e

II - a utilização e desenvolvimento compartilhados de aplicativo, denominado –
MONITORA CORONAVÍRUS (MONITORA COVID-19) - para apoiar as atividades de controle
da COVID-19, no âmbito do Nordeste, viabilizando:

 
a) provimento de informações aos usuários sobre as principais medidas de

prevenção de agravos e promoção da saúde a serem adotadas pela população;
b) canal de comunicação entre as pessoas e o poder público;
c) coleta de informação sobre o estado clínico dos cidadãos, para melhor

orientação de como proceder em cada caso;
d) capacitação de recursos humanos para obtenção do conhecimento da

ferramenta;
e) absorção e transferência de tecnologia para o SUS; e
f) alimentação adequada do Registro Eletrônico de Saúde da Plataforma

Eletrônica da Saúde iPES.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DOS COMPROMISSOS
 
Com assinatura do presente termo o ESTADO DE SERGIPE adere ao inteiro teor

do Convenio de Cooperação Técnica nº 002/2020, assumindo as seguintes obrigações
específicas:

 

a) disponibilizar pessoal, materiais e infraestrutura necessários à execução dos
seus estudos e pesquisas desenvolvidos no âmbito do objeto do presente Termo de
Cooperação e seus aditivos;

b) fornecer informações sobre a rede de saúde, os pontos de atenção o fluxo
assistencial e de regulação do acesso, além das medidas específicas adotadas no âmbito do
Estado para o combate a pandemia do coronavirus (Convid-19);

c) estruturar rede de apoio, com profissionais da saúde, para atendimento das
demandas assistenciais, bem como para o monitoramento das condições de saúde dos
pacientes com suspeita de infecção pelo coronavírus;

d) sugerir, a partir do uso da ferramenta, aprimoramentos, melhorias, correções
que se façam necessárias ao bom funcionamento da solução tecnológica.

e) disponibilizar e fornecer as informações analisadas em formato e ferramenta
validada pela FESF e pelo CONSÓRCIO e; e

f) monitorar as atividades desempenhadas pelos parceiros tecnológicos que
selecionar para a execução das tarefas, responsabilizando-se pelos atos deste.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS
 
Os casos omissos no presente ajuste serão resolvidos de comum acordo entre os

partícipes, podendo ser firmados, se necessário, Termos Aditivos que farão parte integrante
deste instrumento.

 
CLÁUSULA QUARTA – DO FORO
 
O foro competente para dirimir questões resultantes da presente cooperação é o

da Comarca de Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro.
 
E, por se acharem justos e acertados, as partes assinam o presente instrumento

em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.
 

SALVADOR - BA, ____ DE ABRIL DE 2020.

 

 

BELIVALDO CHAGAS

GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE
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Documento assinado eletronicamente por Belivaldo Chagas Silva, Governador, em
16/04/2020, às 09:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 00017778487 e o código CRC B8F34170.

Referência: Processo nº 200.13103.2020.0000003-13 SEI nº 00017778487
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
CONSORCIO NORDESTE - CIDSNE
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO - CIDSNE/PRESID/SE/DIRAF/GERAD

TERMO DE CONVÊNIO

TERMO DE ADESÃO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 002/2020

 

TERMO DE ADESÃO DO ESTADO DA PARAÍBA AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA Nº 002/2020, CELEBRAM O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO NORDESTE – CONSÓRCIO NORDESTE, A FUNDAÇÃO ESTATAL
SAÚDE DA FAMÍLIA – FESF/SUS.

 

O ESTADO DA PARAÍBA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 08.761.124/0001-00, com
sede na Praça João Pessoa, s/n, João Pessoa/PB, neste ato representado pelo Governador do
Estado, JOÃO AZEVEDO LINS FILHO.

 
resolve aderir ao Convênio de Cooperação nº 002/2020, celebrado entre o

CONSÓRCIO DO NORDESTE e a FESF|SUS nos termos adiante registrados.
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
 
Constitui objeto do presente instrumento a ADESÃO do ESTADO DA PARAÍBA

ao Convênio de Cooperação Técnica nº 002/2020, que tem como objeto:
 
I - a participação do CONSÓRCIO, na condição de parceiro público e em

conjunto com a FESF, no desenvolvimento da Plataforma Eletrônica da Saúde (iPES), que é
objeto de estudo, pesquisa e promovida pela FESF, fruto de uma Encomenda Tecnológica e
que tem como finalidade a qualificação da execução e gestão das ações; o aumento da
eficiência e eficácia das mesmas; o compartilhamento de informações entre serviços; a
garantia aos profissionais de saúde, da atenção ou da gestão, de acesso à informação em
tempo oportuno para a tomada de decisões; o monitoramento de indicadores e avaliação da
ação pública; a geração de conhecimento; a promoção e estruturação de um ecossistema de
inovação que possibilite parcerias para o desenvolvimento tecnológico na área da saúde e o
fomento de pesquisas e negócios com geração de emprego e renda; e

 
II - a utilização e desenvolvimento compartilhados de aplicativo, denominado –

MONITORA CORONAVÍRUS (MONITORA COVID-19) - para apoiar as atividades de controle
da COVID-19, no âmbito do Nordeste, viabilizando:

 
a) provimento de informações aos usuários sobre as principais medidas de

prevenção de agravos e promoção da saúde a serem adotadas pela população;
b) canal de comunicação entre as pessoas e o poder público;
c) coleta de informação sobre o estado clínico dos cidadãos, para melhor

orientação de como proceder em cada caso;
d) capacitação de recursos humanos para obtenção do conhecimento da

ferramenta;
e) absorção e transferência de tecnologia para o SUS; e
f) alimentação adequada do Registro Eletrônico de Saúde da Plataforma
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Eletrônica da Saúde iPES.
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS COMPROMISSOS
 
Com assinatura do presente termo o ESTADO DA PARAÍBA adere ao inteiro teor

do Convenio de Cooperação Técnica nº 002/2020, assumindo as seguintes obrigações
específicas:

 
a) disponibilizar pessoal, materiais e infraestrutura necessários à execução dos

seus estudos e pesquisas desenvolvidos no âmbito do objeto do presente Termo de
Cooperação e seus aditivos;

b)fornecer informações sobre a rede de saúde, os pontos de atenção o fluxo
assistencial e de regulação do acesso, além das medidas específicas adotadas no âmbito do
Estado para o combate a pandemia do coronavirus (Convid-19);

c)estruturar rede de apoio, com profissionais da saúde, para atendimento das
demandas assistenciais, bem como para o monitoramento das condições de saúde dos
pacientes com suspeita de infecção pelo coronavírus;

d) sugerir, a partir do uso da ferramenta, aprimoramentos, melhorias, correções
que se façam necessárias ao bom funcionamento da solução tecnológica.

e) disponibilizar e fornecer as informações analisadas em formato e ferramenta
validada pela FESF e pelo CONSÓRCIO e; e

f) monitorar as atividades desempenhadas pelos parceiros tecnológicos que
selecionar para a execução das tarefas, responsabilizando-se pelos atos deste.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS
 
Os casos omissos no presente ajuste serão resolvidos de comum acordo entre os

partícipes, podendo ser firmados, se necessário, Termos Aditivos que farão parte integrante
deste instrumento.

 
CLÁUSULA QUARTA – DO FORO
 
O foro competente para dirimir questões resultantes da presente cooperação é o

da Comarca de Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro.
 
E, por se acharem justos e acertados, as partes assinam o presente instrumento

em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.
 

SALVADOR - BA, ____ DE ABRIL DE 2020.

 

 

JOAO AZEVEDO

GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA

 

Documento assinado eletronicamente por João Azevêdo Lins Filho, Governador, em
16/04/2020, às 11:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 00017778147 e o código CRC A45A7E02.

Referência: Processo nº 200.13103.2020.0000003-13 SEI nº 00017778147
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
CONSORCIO NORDESTE - CIDSNE
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO - CIDSNE/PRESID/SE/DIRAF/GERAD

TERMO DE CONVÊNIO

TERMO DE ADESÃO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 002/2020

 

TERMO DE ADESÃO DO ESTADO DO CEARÁ AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA Nº 002/2020, CELEBRAM O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO NORDESTE – CONSÓRCIO NORDESTE, A FUNDAÇÃO ESTATAL
SAÚDE DA FAMÍLIA – FESF/SUS.

 

O ESTADO DO CEARÁ, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 07.954.480/0001-79, com
sede no Palácio da Abolição, Avenida Barão Studart, nº 585, Meireles, Fortaleza/CE, neste ato
representado pelo Governador do Estado, CAMILO SOBREIRA DE SANTANA.

 
resolve aderir ao Convênio de Cooperação nº 002/2020, celebrado entre o

CONSÓRCIO DO NORDESTE e a FESF|SUS nos termos adiante registrados.

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

 

Constitui objeto do presente instrumento a ADESÃO do ESTADO DO CEARÁ ao
Convênio de Cooperação Técnica nº 002/2020, que tem como objeto:

 
1- a participação do CONSÓRCIO, na condição de parceiro público e em

conjunto com a FESF, no desenvolvimento da Plataforma Eletrônica da Saúde (iPES), que é
objeto de estudo, pesquisa e promovida pela FESF, fruto de uma Encomenda Tecnológica e
que tem como finalidade a qualificação da execução e gestão das ações; o aumento da
eficiência e eficácia das mesmas; o compartilhamento de informações entre serviços; a
garantia aos profissionais de saúde, da atenção ou da gestão, de acesso à informação em
tempo oportuno para a tomada de decisões; o monitoramento de indicadores e avaliação da
ação pública; a geração de conhecimento; a promoção e estruturação de um ecossistema de
inovação que possibilite parcerias para o desenvolvimento tecnológico na área da saúde e o
fomento de pesquisas e negócios com geração de emprego e renda; e

2 - a utilização e desenvolvimento compartilhados de aplicativo, denominado –
MONITORA CORONAVÍRUS (MONITORA COVID-19) - para apoiar as atividades de controle
da COVID-19, no âmbito do Nordeste, viabilizando:

 
a) provimento de informações aos usuários sobre as principais medidas de

prevenção de agravos e promoção da saúde a serem adotadas pela população;
b) canal de comunicação entre as pessoas e o poder público;
c) coleta de informação sobre o estado clínico dos cidadãos, para melhor

orientação de como proceder em cada caso;
d) capacitação de recursos humanos para obtenção do conhecimento da
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ferramenta;
e) absorção e transferência de tecnologia para o SUS; e
f) alimentação adequada do Registro Eletrônico de Saúde da Plataforma

Eletrônica da Saúde iPES.
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS COMPROMISSOS

 

Com assinatura do presente termo o ESTADO DO CEARÁ adere ao inteiro teor
do Convenio de Cooperação Técnica nº 002/2020, assumindo as seguintes obrigações
específicas:

 
a) disponibilizar pessoal, materiais e infraestrutura necessários à execução dos

seus estudos e pesquisas desenvolvidos no âmbito do objeto do presente Termo de
Cooperação e seus aditivos;

 
b) fornecer informações sobre a rede de saúde, os pontos de atenção o fluxo

assistencial e de regulação do acesso, além das medidas específicas adotadas no âmbito do
Estado para o combate a pandemia do coronavirus (Convid-19);

c) estruturar rede de apoio, com profissionais da saúde, para atendimento das
demandas assistenciais, bem como para o monitoramento das condições de saúde dos
pacientes com suspeita de infecção pelo coronavírus;

 
d) sugerir, a partir do uso da ferramenta, aprimoramentos, melhorias, correções

que se façam necessárias ao bom funcionamento da solução tecnológica.
 
e) disponibilizar e fornecer as informações analisadas em formato e ferramenta

validada pela FESF e pelo CONSÓRCIO e; e
 
f) monitorar as atividades desempenhadas pelos parceiros tecnológicos que

selecionar para a execução das tarefas, responsabilizando-se pelos atos deste.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

 

Os casos omissos no presente ajuste serão resolvidos de comum acordo entre os
partícipes, podendo ser firmados, se necessário, Termos Aditivos que farão parte integrante
deste instrumento.

 

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

 

O foro competente para dirimir questões resultantes da presente cooperação é o
da Comarca de Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro.

 
E, por se acharem justos e acertados, as partes assinam o presente instrumento

em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.
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SALVADOR - BA, ____ DE ABRIL DE 2020.

 

 

CAMILO SANTANA

GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Camilo Sobreira de Santana, Governador,
em 16/04/2020, às 15:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 00017734368 e o código CRC F1A22D29.

Referência: Processo nº 200.13103.2020.0000003-13 SEI nº 00017734368
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
CONSORCIO NORDESTE - CIDSNE
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO - CIDSNE/PRESID/SE/DIRAF/GERAD

TERMO DE CONVÊNIO

TERMO DE ADESÃO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 002/2020

 

TERMO DE ADESÃO DO ESTADO DO MARANHÃO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA Nº 002/2020, CELEBRAM O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO NORDESTE – CONSÓRCIO NORDESTE, A FUNDAÇÃO ESTATAL
SAÚDE DA FAMÍLIA – FESF/SUS.

 

O ESTADO DO MARANHÃO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 06.354.468/0002-41,
com sede no Palácio dos Leões, Avenida Pedro II, São Luís/MA, neste ato representado pelo
Governador do Estado, FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA.

 
resolve aderir ao Convênio de Cooperação nº 002/2020, celebrado entre o

CONSÓRCIO DO NORDESTE e a FESF|SUS nos termos adiante registrados.

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

 

Constitui objeto do presente instrumento a ADESÃO do ESTADO DO
MARANHÃO ao Convênio de Cooperação Técnica nº 002/2020, que tem como objeto:

i. a participação do CONSÓRCIO, na condição de parceiro público e em conjunto com a
FESF, no desenvolvimento da Plataforma Eletrônica da Saúde (iPES), que é objeto de
estudo, pesquisa e promovida pela FESF, fruto de uma Encomenda Tecnológica e que
tem como finalidade a qualificação da execução e gestão das ações; o aumento da
eficiência e eficácia das mesmas; o compartilhamento de informações entre serviços; a
garantia aos profissionais de saúde, da atenção ou da gestão, de acesso à informação em
tempo oportuno para a tomada de decisões; o monitoramento de indicadores e
avaliação da ação pública; a geração de conhecimento; a promoção e estruturação de um
ecossistema de inovação que possibilite parcerias para o desenvolvimento tecnológico
na área da saúde e o fomento de pesquisas e negócios com geração de emprego e renda;
e

ii. a utilização e desenvolvimento compartilhados de aplicativo, denominado –
MONITORA CORONAVÍRUS (MONITORA COVID-19) - para apoiar as atividades de
controle da COVID-19, no âmbito do Nordeste, viabilizando:

a) provimento de informações aos usuários sobre as principais medidas de prevenção de
agravos e promoção da saúde a serem adotadas pela população;

b) canal de comunicação entre as pessoas e o poder público;

c) coleta de informação sobre o estado clínico dos cidadãos, para melhor orientação de como
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proceder em cada caso;

d) capacitação de recursos humanos para obtenção do conhecimento da ferramenta;

e) absorção e transferência de tecnologia para o SUS; e

f) alimentação adequada do Registro Eletrônico de Saúde da Plataforma Eletrônica da Saúde
iPES.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS COMPROMISSOS

 

Com assinatura do presente termo o ESTADO DO MARANHÃO adere ao inteiro
teor do Convenio de Cooperação Técnica nº 002/2020, assumindo as seguintes obrigações
específicas:

 

a. disponibilizar pessoal, materiais e infraestrutura necessários à execução dos seus
estudos e pesquisas desenvolvidos no âmbito do objeto do presente Termo de
Cooperação e seus aditivos;

b. fornecer informações sobre a rede de saúde, os pontos de atenção o fluxo assistencial e
de regulação do acesso, além das medidas específicas adotadas no âmbito do Estado
para o combate a pandemia do coronavirus (Convid-19);

c. estruturar rede de apoio, com profissionais da saúde, para atendimento das demandas
assistenciais, bem como para o monitoramento das condições de saúde dos pacientes
com suspeita de infecção pelo coronavírus;

d. sugerir, a partir do uso da ferramenta, aprimoramentos, melhorias, correções que se
façam necessárias ao bom funcionamento da solução tecnológica.

e. disponibilizar e fornecer as informações analisadas em formato e ferramenta validada
pela FESF e pelo CONSÓRCIO e; e

f. monitorar as atividades desempenhadas pelos parceiros tecnológicos que selecionar
para a execução das tarefas, responsabilizando-se pelos atos deste.

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

 

Os casos omissos no presente ajuste serão resolvidos de comum acordo entre os
partícipes, podendo ser firmados, se necessário, Termos Aditivos que farão parte integrante
deste instrumento.

 

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

 

O foro competente para dirimir questões resultantes da presente cooperação é o
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da Comarca de Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro.
 
E, por se acharem justos e acertados, as partes assinam o presente instrumento

em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.
 

SALVADOR - BA, ____ DE ABRIL DE 2020.

 

FLAVIO DINO

GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Flávio Dino de Castro e Costa,
Governador, em 14/04/2020, às 19:27, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de
2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 00017725756 e o código CRC 6A93B685.

Referência: Processo nº 200.13103.2020.0000003-13 SEI nº 00017725756
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
CONSORCIO NORDESTE - CIDSNE
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO - CIDSNE/PRESID/SE/DIRAF/GERAD

TERMO DE CONVÊNIO

TERMO DE ADESÃO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 002/2020

 

TERMO DE ADESÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA Nº 002/2020, CELEBRAM O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO NORDESTE – CONSÓRCIO NORDESTE, A FUNDAÇÃO ESTATAL
SAÚDE DA FAMÍLIA – FESF/SUS.

 

O ESTADO DE PERNAMBUCO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 10.571.982/0001-
25, com sede na Praça da República, s/n Bairro de Santo Antônio, neste ato representado
pela Governador do Estado, PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA.

 

resolve aderir ao Convênio de Cooperação nº 002/2020, celebrado entre o
CONSÓRCIO DO NORDESTE e a FESF|SUS nos termos adiante registrados.

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

 

Constitui objeto do presente instrumento a ADESÃO do ESTADO DE
PERNAMBUCO ao Convênio de Cooperação Técnica nº 002/2020, que tem como objeto:

i. a participação do CONSÓRCIO, na condição de parceiro público e em conjunto com a
FESF, no desenvolvimento da Plataforma Eletrônica da Saúde (iPES), que é objeto de
estudo, pesquisa e promovida pela FESF, fruto de uma Encomenda Tecnológica e que
tem como finalidade a qualificação da execução e gestão das ações; o aumento da
eficiência e eficácia das mesmas; o compartilhamento de informações entre serviços; a
garantia aos profissionais de saúde, da atenção ou da gestão, de acesso à informação em
tempo oportuno para a tomada de decisões; o monitoramento de indicadores e
avaliação da ação pública; a geração de conhecimento; a promoção e estruturação de um
ecossistema de inovação que possibilite parcerias para o desenvolvimento tecnológico
na área da saúde e o fomento de pesquisas e negócios com geração de emprego e renda;
e

ii. a utilização e desenvolvimento compartilhados de aplicativo, denominado –
MONITORA CORONAVÍRUS (MONITORA COVID-19) - para apoiar as atividades de
controle da COVID-19, no âmbito do Nordeste, viabilizando:

a) provimento de informações aos usuários sobre as principais medidas de prevenção de
agravos e promoção da saúde a serem adotadas pela população;

b) canal de comunicação entre as pessoas e o poder público;

c) coleta de informação sobre o estado clínico dos cidadãos, para melhor orientação de como
proceder em cada caso;
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d) capacitação de recursos humanos para obtenção do conhecimento da ferramenta;

e) absorção e transferência de tecnologia para o SUS; e

f) alimentação adequada do Registro Eletrônico de Saúde da Plataforma Eletrônica da Saúde
iPES.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS COMPROMISSOS

 

Com assinatura do presente termo o ESTADO DE PERNAMBUCO adere ao inteiro teor do
Convenio de Cooperação Técnica nº 002/2020, assumindo as seguintes obrigações específicas:

 

a. disponibilizar pessoal, materiais e infraestrutura necessários à execução dos seus
estudos e pesquisas desenvolvidos no âmbito do objeto do presente Termo de
Cooperação e seus aditivos;

b. fornecer informações sobre a rede de saúde, os pontos de atenção o fluxo assistencial e
de regulação do acesso, além das medidas específicas adotadas no âmbito do Estado
para o combate a pandemia do coronavirus (Convid-19);

c. estruturar rede de apoio, com profissionais da saúde, para atendimento das demandas
assistenciais, bem como para o monitoramento das condições de saúde dos pacientes
com suspeita de infecção pelo coronavírus;

d. sugerir, a partir do uso da ferramenta, aprimoramentos, melhorias, correções que se
façam necessárias ao bom funcionamento da solução tecnológica.

e. disponibilizar e fornecer as informações analisadas em formato e ferramenta validada
pela FESF e pelo CONSÓRCIO e; e

f. monitorar as atividades desempenhadas pelos parceiros tecnológicos que selecionar
para a execução das tarefas, responsabilizando-se pelos atos deste.

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

 

Os casos omissos no presente ajuste serão resolvidos de comum acordo entre
os partícipes, podendo ser firmados, se necessário, Termos Aditivos que farão parte
integrante deste instrumento.

 

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

 

O foro competente para dirimir questões resultantes da presente cooperação é
o da Comarca de Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro.

 

E, por se acharem justos e acertados, as partes assinam o presente instrumento
em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.
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SALVADOR - BA, ____ DE ABRIL DE 2020.

 

 

PAULO CÂMARA

GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO

 

 

Documento assinado eletronicamente por Paulo Henrique Saraiva Câmara, Usuário
Externo, em 16/04/2020, às 11:53, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de
2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 00017652479 e o código CRC B8E03314.

Referência: Processo nº 200.13103.2020.0000003-13 SEI nº 00017652479
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
CONSORCIO NORDESTE - CIDSNE
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO - CIDSNE/PRESID/SE/DIRAF/GERAD

TERMO DE CONVÊNIO

TERMO DE ADESÃO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 002/2020

 

TERMO DE ADESÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE AO CONVÊNIO DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2020, CELEBRAM O CONSÓRCIO DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO NORDESTE – CONSÓRCIO NORDESTE, A
FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA – FESF/SUS.

 

O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº.
08.241.739/0001-05, com sede na BR 101 Km 0, Centro Administrativo, Lagoa Nova, Natal/RN,
neste ato representado pela Governadora do Estado MARIA DE FÁTIMA BEZERRA.

 

resolve aderir ao Convênio de Cooperação nº 002/2020, celebrado entre o
CONSÓRCIO DO NORDESTE e a FESF|SUS nos termos adiante registrados.

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

 

Constitui objeto do presente instrumento a ADESÃO do ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE ao Convênio de Cooperação Técnica nº 002/2020, que tem como
objeto:

i. a participação do CONSÓRCIO, na condição de parceiro público e em conjunto com a
FESF, no desenvolvimento da Plataforma Eletrônica da Saúde (iPES), que é objeto de
estudo, pesquisa e promovida pela FESF, fruto de uma Encomenda Tecnológica e que
tem como finalidade a qualificação da execução e gestão das ações; o aumento da
eficiência e eficácia das mesmas; o compartilhamento de informações entre serviços; a
garantia aos profissionais de saúde, da atenção ou da gestão, de acesso à informação em
tempo oportuno para a tomada de decisões; o monitoramento de indicadores e
avaliação da ação pública; a geração de conhecimento; a promoção e estruturação de um
ecossistema de inovação que possibilite parcerias para o desenvolvimento tecnológico
na área da saúde e o fomento de pesquisas e negócios com geração de emprego e renda;
e

ii. a utilização e desenvolvimento compartilhados de aplicativo, denominado –
MONITORA CORONAVÍRUS (MONITORA COVID-19) - para apoiar as atividades de
controle da COVID-19, no âmbito do Nordeste, viabilizando:

a) provimento de informações aos usuários sobre as principais medidas de prevenção de
agravos e promoção da saúde a serem adotadas pela população;

b) canal de comunicação entre as pessoas e o poder público;

c) coleta de informação sobre o estado clínico dos cidadãos, para melhor orientação de como
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proceder em cada caso;

d) capacitação de recursos humanos para obtenção do conhecimento da ferramenta;

e) absorção e transferência de tecnologia para o SUS; e

f) alimentação adequada do Registro Eletrônico de Saúde da Plataforma Eletrônica da Saúde
iPES.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS COMPROMISSOS

 

Com assinatura do presente termo o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE adere ao inteiro
teor do Convenio de Cooperação Técnica nº 002/2020, assumindo as seguintes obrigações
específicas:

 

a. disponibilizar pessoal, materiais e infraestrutura necessários à execução dos seus
estudos e pesquisas desenvolvidos no âmbito do objeto do presente Termo de
Cooperação e seus aditivos;

b. fornecer informações sobre a rede de saúde, os pontos de atenção o fluxo assistencial e
de regulação do acesso, além das medidas específicas adotadas no âmbito do Estado
para o combate a pandemia do coronavirus (Convid-19);

c. estruturar rede de apoio, com profissionais da saúde, para atendimento das demandas
assistenciais, bem como para o monitoramento das condições de saúde dos pacientes
com suspeita de infecção pelo coronavírus;

d. sugerir, a partir do uso da ferramenta, aprimoramentos, melhorias, correções que se
façam necessárias ao bom funcionamento da solução tecnológica.

e. disponibilizar e fornecer as informações analisadas em formato e ferramenta validada
pela FESF e pelo CONSÓRCIO; e

f. monitorar as atividades desempenhadas pelos parceiros tecnológicos que selecionar
para a execução das tarefas, responsabilizando-se pelos atos deste.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

 

Os casos omissos no presente ajuste serão resolvidos de comum acordo entre
os partícipes, podendo ser firmados, se necessário, Termos Aditivos que farão parte
integrante deste instrumento.

 

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

 

O foro competente para dirimir questões resultantes da presente cooperação é
o da Comarca de Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro.

 

E, por se acharem justos e acertados, as partes assinam o presente instrumento
em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.
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SALVADOR - BA, ____ DE ABRIL DE 2020.

 

 

FATIMA BEZERRA

GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

 

Documento assinado eletronicamente por Maria de Fátima Bezerra, Governador,
em 16/04/2020, às 16:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 00017652378 e o código CRC 8E0E8A95.

Referência: Processo nº 200.13103.2020.0000003-13 SEI nº 00017652378
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
CONSORCIO NORDESTE - CIDSNE
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO - CIDSNE/PRESID/SE/DIRAF/GERAD

TERMO DE CONVÊNIO

TERMO DE ADESÃO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 002/2020

 

TERMO DE ADESÃO DO ESTADO DO PIAUÍ AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA Nº 002/2020, CELEBRADO PELO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO NORDESTE – CONSÓRCIO NORDESTE, A FUNDAÇÃO ESTATAL
SAÚDE DA FAMÍLIA – FESF/SUS.

 

O ESTADO DO PIAUÍ, inscrito no CNPJ/MF sob o nº.06.533.481/0001-49, com
sede na Avenida Antonino Freire, nº 1450, Centro, Teresina/PI, neste ato representado pelo
Governador do Estado, JOSÉ WELLINGTON BARROSO DE ARAÚJO DIAS.

 

resolve aderir ao Convênio de Cooperação nº 002/2020, celebrado entre o
CONSÓRCIO DO NORDESTE e a FESF|SUS nos termos adiante registrados.

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

 

Constitui objeto do presente instrumento a ADESÃO do ESTADO DO PIAUI ao
Convênio de Cooperação Técnica nº 002/2020, que tem como objeto:

i. a participação do CONSÓRCIO, na condição de parceiro público e em conjunto com a
FESF, no desenvolvimento da Plataforma Eletrônica da Saúde (iPES), que é objeto de
estudo, pesquisa e promovida pela FESF, fruto de uma Encomenda Tecnológica e que
tem como finalidade a qualificação da execução e gestão das ações; o aumento da
eficiência e eficácia das mesmas; o compartilhamento de informações entre serviços; a
garantia aos profissionais de saúde, da atenção ou da gestão, de acesso à informação em
tempo oportuno para a tomada de decisões; o monitoramento de indicadores e
avaliação da ação pública; a geração de conhecimento; a promoção e estruturação de um
ecossistema de inovação que possibilite parcerias para o desenvolvimento tecnológico
na área da saúde e o fomento de pesquisas e negócios com geração de emprego e renda;
e

ii. a utilização e desenvolvimento compartilhados de aplicativo, denominado –
MONITORA CORONAVÍRUS (MONITORA COVID-19) - para apoiar as atividades de
controle da COVID-19, no âmbito do Nordeste, viabilizando:

a) provimento de informações aos usuários sobre as principais medidas de prevenção de
agravos e promoção da saúde a serem adotadas pela população;

b) canal de comunicação entre as pessoas e o poder público;

c) coleta de informação sobre o estado clínico dos cidadãos, para melhor orientação de como
proceder em cada caso;
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d) capacitação de recursos humanos para obtenção do conhecimento da ferramenta;

e) absorção e transferência de tecnologia para o SUS; e

f) alimentação adequada do Registro Eletrônico de Saúde da Plataforma Eletrônica da Saúde
iPES.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS COMPROMISSOS

 

Com assinatura do presente termo o ESTADO DO PIAUÍ adere ao inteiro teor do Convenio de
Cooperação Técnica nº 002/2020, assumindo as seguintes obrigações específicas:

 

a. disponibilizar pessoal, materiais e infraestrutura necessários à execução dos seus
estudos e pesquisas desenvolvidos no âmbito do objeto do presente Termo de
Cooperação e seus aditivos;

b. fornecer informações sobre a rede de saúde, os pontos de atenção o fluxo assistencial e
de regulação do acesso, além das medidas específicas adotadas no âmbito do Estado
para o combate a pandemia do coronavirus (Convid-19);

c. estruturar rede de apoio, com profissionais da saúde, para atendimento das demandas
assistenciais, bem como para o monitoramento das condições de saúde dos pacientes
com suspeita de infecção pelo coronavírus;

d. sugerir, a partir do uso da ferramenta, aprimoramentos, melhorias, correções que se
façam necessárias ao bom funcionamento da solução tecnológica.

e. disponibilizar e fornecer as informações analisadas em formato e ferramenta validada
pela FESF e pelo CONSÓRCIO e; e

f. monitorar as atividades desempenhadas pelos parceiros tecnológicos que selecionar
para a execução das tarefas, responsabilizando-se pelos atos deste.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

 

Os casos omissos no presente ajuste serão resolvidos de comum acordo entre os partícipes,
podendo ser firmados, se necessário, Termos Aditivos que farão parte integrante deste
instrumento.

 

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

 

O foro competente para dirimir questões resultantes da presente cooperação é o da Comarca
de Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro.
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E, por se acharem justos e acertados, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

 

Salvador - BA, ____ de abril de 2020.

 

 

WELLINGTON DIAS

Governador do Estado do Piaui

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por José Wellington Barroso de Araujo Dias,
Governador, em 09/04/2020, às 18:11, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de
2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 00017652269 e o código CRC 8A46C9D0.

Referência: Processo nº 200.13103.2020.0000003-13 SEI nº 00017652269
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
CONSORCIO NORDESTE - CIDSNE
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO - CIDSNE/PRESID/SE/DIRAF/GERAD

TERMO DE CONVÊNIO

TERMO DE ADESÃO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 002/2020

 

TERMO DE ADESÃO DO ESTADO DE ALAGOAS AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA Nº 002/2020, CELEBRAM O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO NORDESTE – CONSÓRCIO NORDESTE, A FUNDAÇÃO ESTATAL
SAÚDE DA FAMÍLIA – FESF/SUS.

 

O ESTADO DE ALAGOAS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 12.200.192/0001-69,
com sede na Rua Cincinato Pinto, s/n, Palácio República dos Palmares, Maceió/AL, neste
ato representado pelo Governador do Estado, JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS
FILHO.

 

resolve aderir ao Convênio de Cooperação nº 002/2020, celebrado entre o
CONSÓRCIO DO NORDESTE e a FESF|SUS nos termos adiante registrados.

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

 

Constitui objeto do presente instrumento a ADESÃO do ESTADO DE ALAGOAS
ao Convênio de Cooperação Técnica nº 002/2020, que tem como objeto:

i. a participação do CONSÓRCIO, na condição de parceiro público e em conjunto com a
FESF, no desenvolvimento da Plataforma Eletrônica da Saúde (iPES), que é objeto de
estudo, pesquisa e promovida pela FESF, fruto de uma Encomenda Tecnológica e que
tem como finalidade a qualificação da execução e gestão das ações; o aumento da
eficiência e eficácia das mesmas; o compartilhamento de informações entre serviços; a
garantia aos profissionais de saúde, da atenção ou da gestão, de acesso à informação em
tempo oportuno para a tomada de decisões; o monitoramento de indicadores e
avaliação da ação pública; a geração de conhecimento; a promoção e estruturação de um
ecossistema de inovação que possibilite parcerias para o desenvolvimento tecnológico
na área da saúde e o fomento de pesquisas e negócios com geração de emprego e renda;
e

ii. a utilização e desenvolvimento compartilhados de aplicativo, denominado –
MONITORA CORONAVÍRUS (MONITORA COVID-19) - para apoiar as atividades de
controle da COVID-19, no âmbito do Nordeste, viabilizando:

a) provimento de informações aos usuários sobre as principais medidas de prevenção de
agravos e promoção da saúde a serem adotadas pela população;

b) canal de comunicação entre as pessoas e o poder público;

c) coleta de informação sobre o estado clínico dos cidadãos, para melhor orientação de como
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proceder em cada caso;

d) capacitação de recursos humanos para obtenção do conhecimento da ferramenta;

e) absorção e transferência de tecnologia para o SUS; e

f) alimentação adequada do Registro Eletrônico de Saúde da Plataforma Eletrônica da Saúde
iPES.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS COMPROMISSOS

 

Com assinatura do presente termo o ESTADO DE ALAGOAS adere ao inteiro teor do Convenio
de Cooperação Técnica nº 002/2020, assumindo as seguintes obrigações específicas:

 

a. disponibilizar pessoal, materiais e infraestrutura necessários à execução dos seus
estudos e pesquisas desenvolvidos no âmbito do objeto do presente Termo de
Cooperação e seus aditivos;

b. fornecer informações sobre a rede de saúde, os pontos de atenção o fluxo assistencial e
de regulação do acesso, além das medidas específicas adotadas no âmbito do Estado
para o combate a pandemia do coronavirus (Convid-19);

c. estruturar rede de apoio, com profissionais da saúde, para atendimento das demandas
assistenciais, bem como para o monitoramento das condições de saúde dos pacientes
com suspeita de infecção pelo coronavírus;

d. sugerir, a partir do uso da ferramenta, aprimoramentos, melhorias, correções que se
façam necessárias ao bom funcionamento da solução tecnológica.

e. disponibilizar e fornecer as informações analisadas em formato e ferramenta validada
pela FESF e pelo CONSÓRCIO e; e

f. monitorar as atividades desempenhadas pelos parceiros tecnológicos que selecionar
para a execução das tarefas, responsabilizando-se pelos atos deste.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

 

Os casos omissos no presente ajuste serão resolvidos de comum acordo entre os partícipes,
podendo ser firmados, se necessário, Termos Aditivos que farão parte integrante deste
instrumento.

 

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

 

O foro competente para dirimir questões resultantes da presente cooperação é o da Comarca
de Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro.
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E, por se acharem justos e acertados, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

 

SALVADOR - BA, ____ DE ABRIL DE 2020.

 

 

 

RENAN FILHO

GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS

 

 

Documento assinado eletronicamente por José Renan Vasconcelos Calheiros Filho,
Governador, em 28/04/2020, às 08:47, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de
2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 00017651981 e o código CRC D8BE5EF5.

Referência: Processo nº 200.13103.2020.0000003-13 SEI nº 00017651981
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Consorcio Nordeste

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 002/2020

 

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO NORDESTE – CONSÓRCIO NORDESTE E
A FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA – FESF/SUS.

 

O CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DO NORDESTE, pessoa jurídica de direito público, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica sob o nº 34.304.033/0001-47, com sede na 3ª Avenida do Centro Administrativo da
Bahia, 390, Salvador/BA, CEP 41.745-005, neste ato representado por seu Secretário
Executivo, CARLOS EDUARDO GABAS, brasileiro, casado, servidor público federal, com
endereço na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Tenente Fernando Tuy, 219,
Condomínio Vila de Mônico, Torre A, apt 1202, Alto do Parque, portador da Cédula de
Identidade RG nº 1140294 31 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob nº 067.194.598-05,
doravante denominado CONSÓRCIO NORDESTE ou simplesmente CONSÓRCIO, e a
FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA (FESF), instituição pública de direito privado,
com sede na Avenida Estados Unidos, 161 – Edifício Suerdieck, 8º andar, Comércio,
Salvador-Bahia, inscrita no CNPJ sob o n.º11020634/0001-22, neste ato representada por seu
Diretor Sr. Carlos Alberto Trindade, portador da Cédula de Identidade n.º 5684714 SSP/SP,
CPF n.º 533896898-34, na forma dos seus atos constitutivos, doravante denominada “FESF”,
resolvem celebrar o presente Convênio de Cooperação Técnica, nos termos adiante
registrados, aplicando-se-lhe as normas e procedimentos ditados pelas Leis Federais nos
4.320/1964, 8.666/1993, Lei Federal Complementar nº 101/2000, Leis Estaduais nos
9.433/2005, 9.842/2005, do Estado da Bahia.

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

 

Constituem objetos deste CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO:

 

1 - a participação do CONSÓRCIO, na condição de parceiro público e em
conjunto com a FESF, no desenvolvimento da Plataforma Eletrônica da Saúde (iPES), que é
objeto de estudo, pesquisa e promovida pela FESF, fruto de uma Encomenda Tecnológica e
que tem como finalidade a qualificação da execução e gestão das ações; o aumento da
eficiência e eficácia das mesmas; o compartilhamento de informações entre serviços; a
garantia aos profissionais de saúde, da atenção ou da gestão, de acesso à informação em
tempo oportuno para a tomada de decisões; o monitoramento de indicadores e avaliação
da ação pública; a geração de conhecimento; a promoção e estruturação de um ecossistema
de inovação que possibilite parcerias para o desenvolvimento tecnológico na área da saúde
e o fomento de pesquisas e negócios com geração de emprego e renda; e
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2 - utilização e desenvolvimento compartilhados de aplicativo, denominado –
MONITORA CORONAVÍRUS (MONITORA COVID-19) - para apoiar as atividades de
controle da COVID-19, no âmbito do Nordeste, viabilizando:

a) provimento de informações aos usuários sobre as principais medidas de
prevenção de agravos e promoção da saúde a serem adotadas pela população;

b) canal de comunicação entre as pessoas e o poder público;

c) coleta de informação sobre o estado clínico dos cidadãos, para melhor
orientação de como proceder em cada caso;

d) capacitação de recursos humanos para obtenção do conhecimento da
ferramenta;

e) absorção e transferência de tecnologia para o SUS; e

f) alimentação adequada do Registro Eletrônico de Saúde da Plataforma
Eletrônica da Saúde iPES.

 

Parágrafo Único. As especificações e desenvolvimento dos objetivos gerais e
específicos, cronograma, metas e etapas de execução serão estabelecidas no Plano de
Trabalho a ser apresentado pela FESF no prazo de até 30 (trinta) dias da assinatura deste
instrumento.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS COMPROMISSOS

 

Caberá ao CONSÓRCIO e à FESF estimularem e implementarem ações
conjuntas, somando e convergindo esforços, mobilizando seus agentes e serviços, com
vistas à consecução do objeto do presente Convênio.

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

 

Os Partícipes comprometem-se a cumprir as seguintes obrigações:

 

I - Os PARTÍCIPES comprometem-se a conjuntamente:

a)responsabilizar-se pela guarda e uso da base de dados que será migrada para
a plataforma de integração de dados, implantando todas as medidas necessárias para
garantir a integridade e confidencialidade dos dados sob sua guarda, de acordo com as
determinações da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados);

b) utilizar o acesso às informações exclusivamente para as finalidades descritas
neste documento;

c) não divulgar e nem compartilhar dados ou informações a que tiver acesso
por força do presente instrumento;

d) não permitir que pessoas ou instituições não autorizadas tenham acesso às
informações compartilhadas;
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e) não executar ações que comprometam a integridade dos dados;

f) zelar para que todas as pessoas que designarem ou envolverem na execução
do presente Termo de Cooperação e seus aditivos conheçam e respeitem as condições
estabelecidas;

g) garantir que as responsabilidades de natureza civil, trabalhista ou
previdenciária não serão transferidas de um signatário ao outro, competindo a cada parte
os encargos decorrentes da relação com o pessoal designado para execução deste Termo e
seus aditivos, sendo que a FESF responde pelos atos do parceiro tecnológico que venha a
alocar na execução do projeto;

h) não praticar atos incompatíveis com a finalidade e objeto do presente
Termo; e

i) manter sigilo das informações e demais dados a que tiverem acesso por força
do presente Termo, com exceção de ordem judicial, de determinação de autoridades
públicas competentes ou em decorrência de legislação aplicável, respeitadas as finalidade e
utilidade para as quais serão partilhadas, durante ou após o término do presente Termo.

 

II - cabe ao CONSÓRCIO:

a) participar da governança da iPES, analisar, criticar e propor mudanças nos
relatórios e soluções que serão desenvolvidos;

b) garantir acesso da FESF, ou que venha a ser indicado por ela, aos gestores
estaduais e gestores locais, de serviços, áreas, programas e assemelhados, visando pactuar
estruturas de governança e gestão, bem como identificação e auxílio ao desenvolvimento
das soluções de apoio à decisão, conforme as decisões e pactuações do Consórcio junto a
seus integrantes;

c) franquear o acesso dos prepostos da FESF, ou que venha a ser indicado por
ela, às dependências, unidades e estruturas físicas e digitais, necessárias à execução do
objeto do presente Termo de Cooperação e de seus termos aditivos;

d) garantir acesso da FESF, ou que venha a ser indicado por ela, aos
profissionais clínicos que atuam nas unidades de saúde, visando: a promoção do
engajamento destes, em especial no que se refere ao uso das novas tecnologias
disponibilizadas; identificação e auxílio ao desenvolvimento das soluções de apoio à
decisão clínica, bem como o apoio às eventuais mudanças nos processos de trabalho
decorrentes do uso das novas tecnologias, sempre de maneira planejada e acordada;

e) cooperar para o cumprimento das exigências dos órgãos pertinentes em
processo de formalização de registros quanto à tecnologia que vier a ser desenvolvida pela
FESF, competindo a esta última os atos e custos necessários à sua implementação e
registro;

f) respeitar a propriedade intelectual, conforme a legislação vigente, dos
serviços e soluções desenvolvidos por meio desta cooperação, que pertencem à FESF e aos
parceiros tecnológicos; e

g) participar da elaboração de comunicação para disseminação da iniciativa e
realizar as ações e cumprir as responsabilidades assumidas neste Termo de Cooperação.

 

III – Cabe à FESF:

a) realizar as ações previstas e pactuadas para a sequência dos estudos,
pesquisa e desenvolvimento da iPES e das aplicações que sejam desenvolvidas para a
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Plataforma ou integradas ou ainda conectadas a ela no âmbito do objeto do presente Termo
de Cooperação e seus aditivos;

b) disponibilizar pessoal, materiais e infraestrutura necessários à execução dos
seus estudos e pesquisas desenvolvidos no âmbito do objeto do presente Termo de
Cooperação e seus aditivos;

c) disponibilizar e fornecer as informações analisadas em formato e ferramenta
validada pela CONSÓRCIO; e

d) monitorar as atividades desempenhadas pelos parceiros tecnológicos que
selecionar para a execução das tarefas, responsabilizando-se pelos atos deste.

 

Parágrafo único. As responsabilidades e obrigações dos partícipes descritas
neste instrumento poderão ser complementadas em termos aditivos, que se tornarão parte
integrante do presente Termo, em função da particularidade do tema, tendo em vista os
objetivos a serem alcançados.

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, DENÚNCIA E ALTERAÇÃO

 

O presente Convênio de Cooperação vigorará pelo prazo de 02 (dois) anos a
contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, mediante
termo aditivo, persistindo para todos os efeitos legais, enquanto perdurar entre os
contratantes qualquer obrigação ou direito dele decorrente.

 

Parágrafo primeiro. O presente Convênio poderá ser:

 

a) DENUNCIADO por qualquer dos participantes, mediante comunicação
escrita com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, assegurando-se, neste caso, a
continuidade das solicitações já realizadas;

b) ALTERADO de comum acordo entre as partes, mediante formalização de
TERMO ADITIVO;

c) PRORROGADO, por iguais períodos, através de formalização de TERMO
ADITIVO.

 

Parágrafo segundo. Na hipótese de encerramento desta cooperação, por
quaisquer das partes, as pendências ou atividades em fase de execução serão definidas e
resolvidas por meio de termo próprio de encerramento da cooperação, em que se definam e
atribuam as responsabilidades relativas à conclusão ou extinção de cada uma das
atividades e das pendências dos trabalhos em andamento, bem como quanto às
informações armazenadas, devendo ser preservadas, ainda em tais hipóteses, as tarefas
necessárias e/ou indispensáveis ao alcance do objetivo da presente Cooperação.

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
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Este Convênio refere-se a atividades de apoio técnico, não estando previsto o
repasse de recursos financeiros entre os Partícipes.

 

Parágrafo único. Em caso de necessidade de desenvolvimento de atividades
adicionais para utilização e posterior aprimoramento do aplicativo – MONITORA
CORONAVÍRUS, o emprego de recursos técnicos e/ou financeiros deverá ser tratadas em
termo aditivo específico.

 

O CONSÓRCIO e a FESF poderão empregar recursos humanos, financeiros e
tecnológicos para utilização e posterior aprimoramento do aplicativo – MONITORA
CORONAVÍRUS.

 

CLÁUSULA SEXTA – DA PARTICIPAÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES

A este Acordo poderão aderir outras entidades públicas, cujas competências
institucionais se identifiquem com os projetos a serem desenvolvidos no âmbito desta
Cooperação.

 

Parágrafo Primeiro. As entidades, públicas ou privadas, interessadas nos
resultados das atividades de pesquisa, desenvolvimento ou extensão desenvolvidas por
meio desta cooperação, poderão ter anuída a sua participação por meio de termos aditivos
específicos e respectivos, com anuência dos Partícipes e a fixação de obrigações específicas,
, na forma e nas condições nele estabelecidas, o qual integrará este Convênio para os fins de
Direito.

 

Parágrafo único. Em caso de necessidade de desenvolvimento de atividades
adicionais para utilização e posterior aprimoramento do aplicativo – MONITORA
CORONAVÍRUS, o emprego de recursos técnicos e/ou financeiros deverá ser tratadas em
termo aditivo específico, com aprovação de plano do respectivo trabalho, nos termos do art.
116 da Lei nº 8.666/93.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA NÃO EXCLUSIVIDADE

 

Este Termo não obsta que os PARTÍCIPES celebrem com outras entidades,
públicas ou privadas, convênios com objetos semelhantes, ou deles participem.

 

 

CLÁUSULA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS

 

Os casos omissos no presente ajuste serão resolvidos de comum acordo entre
os partícipes, podendo ser firmados, se necessário, Termos Aditivos que farão parte
integrante deste instrumento.
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CLÁUSULA NONA – FORO

 

O foro competente para dirimir questões resultantes da presente cooperação é
o da Comarca de Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro.

 

E, por se acharem justos e acertados, as partes assinam o presente instrumento
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

 

Salvador - Ba, 09 de abril de 2020.

 

Carlos Eduardo Gabas
Secretário Executivo - Consórcio Nordeste

 
 

Carlos Alberto Trindade
Diretor-Geral da FESF-SUS

 

Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Trindade, Usuário
Externo, em 09/04/2020, às 18:14, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de
2014.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Gabas, Secretário
Executivo Conselho, em 13/04/2020, às 17:47, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de
2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 00017649274 e o código CRC 12BA433B.

Referência: Processo nº 200.13103.2020.0000003-13 SEI nº 00017649274
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