PREFEITURA DE

sÃoPAUIÍ,

TERMo ADrTrvo N" 01 8/2018 ao coNTRATo DE
crsrÃo N" RooT/2ors - cPcss - sms
PROCESSO N":

2014-0.321.761-7

panríopes:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO / SECRETARIA
MUNrcrpAr oe saúor E AsF - AssocrAçÃo sluoe DA rAMtuA
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO
oRGANTzAçÃo socrnt.

OBJETO DO CONIRATO:

cERENCTAMENTo

snúoe EM

E

rxrcuçÃo or nçÕrs E sERVtÇos DE

UNtDADES DE

snúor DA REDE AsslsTENctAr Dos

DISTRITOS ADMINISTRAI!VOS PERDIZES, TAPA, tEOPOtDINA,
.rlouanÉ, reeulnÁ DA srs rApA / ptNHEtRo.

OBJEIO DO ADITAMENTO:

CelebroçÕo de Plono de Trobolho poro oulorizor investimento
poro reolizoçôo de obros de odequoçôes físicos no imóvel do
UBS Porque do Lopo, com bose nos Portorios nos. 7O2l20lBSMS.G, 819/2018-SMS.G, 87712018-SMS.G, 22012018-SMS.G e
96212018-5MS.G.

PRAZO DE EXECUçÃO:

A obro seró executo no prozo de ó0 (sessento) dios, opos o
liberoçÕo do recurso finonceiro.

Pelo presente instrumento, de um lodo o Prefeituro do Município de SÕo Poulo, por intermédio
do Coordenodorio Regionol de Soúde Oeste, com sede nesto cidode à Ruo Dr. Renoto Poes de
Borros, 77 - ltoim Bibi. neste oto representodo pelo suo Coordenodoro, por forço dos Portorios nos.
70212018-SMS.G, Bl912018-SMS.G
87712018-SMS.G, ROSANA MARQUES FERRO, dorovonte

e

denominodo CONTRATANTE e de outro lodo o ASSOC|AÇÃO SAÚDE DA FAMíth, quolificodo como
Orgonizoçõo Sociol no município de SÕo Poulo nos outos do processo odministrotivo no 2OO70.1ó3.150-0, Certificodo de Quolificoçõo no 013, inscrito no CNPJ/MF sob o no óB.3ll.2lóIOOOI-Ol, e no
CREMESP sob o n" 94510ó, com endereço nesto cidode, no Proço Morechol Cordeiro de Forios.
45165, Higienópolis, Sõo Poulo/SP. CEP 01244-050, e com Estotuto orquivodo no 70 Cortorio de Registro
Civil de Pessoo Jurídico de SÕo Poulo - SP, dorovonte denominodo CONTRAIADA, neste oto
representodo por seus procurodores MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE tlMA, brosileiro.
cosodo, médico, portodoro do cédulo de identidode RG no ó.70ó.300-7-SSP/SP, inscrito no CPF/MF
sob no 0ó3.075.788-74. residente e domiciliodo nesto Copitol, e MARIA ISABEI RIBEIRO DE CAMPOS,
brosileiro, cosodo, enfermeiro, portodoro do cédulo de identidode RG no 10.969704-2-SSplSp, inscrito
no CPF/MF sob no 015.347.328-29, residente e domiciliodo nesto Copitol, tendo em visto o que dispõe
o Lei Federol n' 8.080, de l9 de setembro de lgg0, o Lei Municipol no I 4.132, de 24 de joneiro de 2OOó,
o Decreto Municipol n" 52.858, de 20 de dezembro de 201 l, bem como o disposto no ort. 24, inciso
XXIV, do Lei Federol no B.óóó, de 2l de junho de 1993 e o item 12.6 do controto de gestÕo, RESOLVEM
celebror o presente TERMO ADITIVO oo CONTRATO DE GESTÃO N" OOZI2015-NTCSS-SMS, e no
conformidode dos seguintes clousulos e condições:
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& 5ÃOPAULO

PREFEITURA DE

CIÁUSUtA PRIMEIRA

Apresentor e oprovor o Plono de Trobolho e Orçomentório poro o reolizoçõo de obros de
odequoçôes físicos no imóvel do UBS Porque do Lopo, com bose nos Portorios nos.22Ol20lB-SMS.G
e 962/2O18-SMS.G, do referido CONTRATO DE GESTÃO, o lítulo de INVESIIMENTO, poro monutençÕo

do

REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATTVOS PERDIZES, LAPA, LEOPOLDINA, JAGUARÉ,

JAGUARA DA

STS

LAPA

/

PINHEIRO.

Foz porte integronte desse Termo Aditivo o escopo do obro,
execuçÕo, conforme onexo junto o Proposto de Iermo Aditívo;

o orçomento e o projeto de

Anexomos oo presente Termo Aditivo o AUTORIZAÇAO do deportomento responsovel poro inicior
os procedimentos, conforme ort. lo, §§ 4'e 5odo Portoriono2201201B, que foi trotodo otrovés do
SEI No ó018.2018/0043,l85-0. no prozo contido no preômbulo deste instrumento.
CLÁUSUtA SEGUNDA

O pogomento dos despesos com o reformo do UBS Porque do Lopo poro o referido CONTRATO DE
GESTÃO e de R§ 79.883,0I (setento e nove mil, oitocentos e oitento e três reois e um centovo). à
título de INVESTIMENIO, que seró reolizodo em 01(umo) Único porcelo, conforme Cronogromo de
Desembolso, porte integronte deste controto, em rozôo de ter sido otendidos os exigêncios dos
Portorios r'to 22012018/5MS.G e 962/2018-5MS.G. onerondo os dotoções orçomentorios no
84.10.10.301.3003.1.509.4.4.90.39.00 fonte de recurso 00, oriundo de emendo porlomentor,
reolizodo otrovés do Noto de Reservo com tronsferêncio n" 62.011 l2O1B.
CtÁUSUI.A TERCEIRA

Ficom montidos e inolterodos os demois clousulos do CONTRATO DE GESTÃO N' 007/201S-NTCSSSMS, bem como seus onexos técnicos, que nÕo colidirem com o presente termo.
O extroto do presente Termo Aditivo sero publicodo no Diorio Oficiol do Cidode, no prozo mÓximo
de 30 dios, contodos do doto do ossinoturo.
E do que ficou convencionodo, foi lovrodo o presente termo em O4(quotro) vios de iguolleor, que
lido e ochodo conforme entre os portes, voi por elos juntomente com os testemunhos ossinodo.
SÕo Poulo, 0B

de novembro de 2018.
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Do MuNrcíplo oe sÃo pnulo
SEcRETARIA MUNtctpAL DE seúoe
SMS/GDRF - Grupo de Desenvolvimento da Rede Física
Viaduto do chá, 15, - Bairro centro - são paulo/sp - cEp olozo-9oo
pREFEITURA

Telefone:
lnformagão SMS/GDRF Ne 012381646

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE
SRA. COORDENADORA

Após análise , retornamos o presente autorizando a continuidade da inicial.Cabe
infonnar que reiteramos o solicitado na inforrração Sei N'0109?0281, quanto a elaboração de relatório
fotográfico.
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Documento assínado eletronicamente por Antonio Nogueira Sobrlnho, Coordenador Gerat, em
07lLtl2OL8, às 10:28, conforme art. 49 da Lei Municipal L4.14L/2006 e art. 8e, inciso I do Decreto

ss.838/201s
A autenücidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei. prefeitura.sp.gov. br/sei/controlador_externo. ph p?

acao=documento-conferir&id-orgao-acesso-externo=0, informando o código verificador OL23gLil6
e o código CRC 7C0A5340.

Reíerência: Processo nc 6018.2018/0043185-0
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Do MuNtcÍpto oe sÃo paulo
SEcRETARIA MUNtctpAL DE saúoe
SMS/GDRF - Grupo de Desenvolvimento da Rede Física
Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/Sp - CEp 01020-900
pREFETTURA

Telefone:
tnformação SMS/GDRF

Ntlre

PREFEITURA REGIONAK LAPA

UNIDADE: UBS PARQUE DA LAPA
ENDEREçO: Rua Bergson,52 - Parque da Lapa

sruRB

/

EDIF

/

NUCLEO DE MANUTENçÃO

SRA. COORDENADORA

f,asaminhamos o presente, para providências quanto à elaboração de orçamq16,
memorial descritivo e fotogÉfico, de acordo com a verba pré destinada para a unidade de acordo com o SEI
n'010970281 (R$80.000,00), com posterior devolução para as providências quanto à reserva/transferência
de recursos.

seil

ôÍtJôatuÍa

clcfrÔrx:

,LI
u.J

Documento assinado eletronicamente por Waltair Santos, Agente da Administração, em
LllOgl2OLB, às 15:41, conforme art. 49 da Lei Municipat t4.t4L/2006 e art. 8e, inciso I do Decreto
5s.838/2015
A autenücidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei. prefeitura.sp. gov. br/sei/controlador_externo. php?

acao=documento-conferir&íd-orgao-acesso_externo=0,

informando o código verificador 010970281

e o código CRC 97604FC1.

Reíerêncla: Processo ne 5018.2018/m43185{

Criado por d513648, versão 3 por d513648 em
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