PREFEITURA DE

SAOPAULO

§

ADrrrvo N" 01 912018 ao coNTRATo DE
gesrÃo No RooT/2ols - cPcss -sms

TERrtlo

PROCESSO N":

2014-0.321.761-7

plnícrprs:

MUNIcIPAL DE SÃO PAULO / SECRETARIA
,rÂuNrctpAt ol saúor E AsF - assoctlçÃo SAUDE DA FAiÂtuA
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO
PREFEITURA

oRGANTzAÇÃo
OBJETO DO CONIRATO:

socnl.

E execuÇÃo or nçÕrs E sERVrÇos DE
snúor EM UNTDADES DE snúoe DA REDE AssrsrENcrAL Dos
DISIRIIOS ADI,TINISTRATIVOS PERDIZES, LAPA, LEOPOIDINA,
cERENCTAMENTo

JaGUlnÉ, JAGUARA DA srlt rApA
OBJETO DO ADIIAMENTO:

prNHErRos.

Celebroçôo de Plono de Trobolho poro oulorlzor reollzoçõo
obros de reformos, odequoçôo, equipomenlos e consumo o
seÍ empregodo no CAPS ll Lopo, com bose nos Portorios nos.
7

021201 $-SMS.G, 8 r 9/20 r 8-SMS.G. 877 1201

SMS.G e

PRAZO DE EXECUçÃO:

/

9 621201

$-SMS.G, 220 I 201 8-

8-SMS.G.

A obro seró executo no prozo de

120 (cento

e únte)

dlos,

opós o liberoçõo do recurso finonceiro.

Pelo presente instrumento, de um lodo o Prefeituro do Município de Sôo Poulo, por
intermédio do Coordenodorio Regionol de Soúde Oeste, com sede nesto cidode à Ruo Dr.
Renoto Poes de Bonos, 77 - ltoim Bibi, neste oto representodo pelo suo Coordenodoro, por forço
dos Portorios nos. 70212018-SMS.G, 8]9/2018-SMS.G e 87712018-SMS.G, ROSANA i ARQUES FERRO,
dorovonte denominodo CONTRAIANTE e de outro lodo o ASSOCIAçÃO SAÚDE DA FA
^íLlA,
quolificodo como Orgonizoçôo Sociol no município de Sõo Poulo nos outos do processo
odministrotivo no 2@7-0.1ó3.15G0, Certificodo de Quolificoçôo no 013, inscrito no CNPJ/MF sob o no
ó8.3'l'1.21ó10001-01, e no CREMESP sob o no 945106, com endereço nesto cidode, no Proço

Morechol Cordeiro de Forios, 45165, Higienópolis, Sôo Poulo/SP, CEP 01244-050, e com Estotuto
orquivodo no 7o Cortório de Registro Civil de Pessoo Jurídico de Sõo Poulo - SP, dorovonte
denominodo CONIRAIADA, neste oto representodo por seus procurodores MARIA EUGENIA
FERNANDES PEDROSO DE tlMA, brosileiro, cosodo, médico, portodoro do cédulo de identidode RG
n' ó.706.300-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob no 0ó3.075.788-74, residente e domiciliodo nesto
Copitol, e |úARIA ISABEL RIBEIRO DE CAíI^POS, brosileiro, cosodo, enfermeiro, portodoro do cédulo

ú\

&thüItii.ü
de identidode

no CPF/MF sob no 015.947.328-29, residente e
domicilíodo nesto Copitol, tendo em visto o que dispõe o Lei Federol no 8.080, de l9 de setembro
de 1990, o Lei Municipol no 14.132, de 24 de joneiro de 200ó, o Decreto Municipol no 52.858, de 20
de dezembro de 201 l, bem como o disposto no ort. 24, inciso XXIV, do Lei Federol no 8.óóó, de 2l
de junho de 1993 e o item 12.6 do controto de gestôo, RESOLVEM celebror o presente TERMO
ADITIVO oo CONTRATO DE GESTÃO N" 007/201S-NTCSS-SMS, e no conformidode dos seguintes
RG no 10.969.704-2-S§P/SP, inscrito

clóusulos e condições:

ctlusutA pnnrgna
Apresentor e oprovor o Plono de Trobolho e Orçomentório poro o reollzoçõo obros de reformos,
odequoçõo, equipomentos e consumo o ser empregodo no CAPS ll Lopo, com bose nos Portorios
nos. 70212018-SMS.G, 819/2018-SMS.G, 87712018-SMS.G, 22012018-SMS.G e 96212018-SMS.G, do

referido CONTRATO DE GESTÃO, poro monutençôo

do REDE ASSISTENCIAL

ADMINISTRATIVOS PERDIZES, LAPA, LEOPOLDINA, JAGUARÉ, .IROUNNR DA STS LAPA

DOS

DISTRITOS

/ PINHEIROS.

Foz porte integronte desse Termo Aditivo

de com volores e odequoçôo
de Termo Aditivo;

(SIURB)

o memoriol descritivo do obro, o orçomento, o plonilho
e o projeto de execuçõo, conforme onexo junto o Proposto

Anexomos oo presente Termo Aditivo o AUTORIZAÇÃO do deportomento responsóvel poro inicior
os procedimentos, conforme orf. lo, §§ 4o e 5o do Portoio no 22012018, que foi trotodo otrovés do
SEI No ó018.2018/0054611-9,

otrovés do folho de lnformoçôo SMS/GDRF

No 012970929,

no prozo

contido no preômbulo deste instrumento.

cúusur.lsrcunoa
O pogomento dos despesos de custeio e de investimento poro o unidode CAPS !l Lopo, poro o
referido CONTRATO DE GESTÃO é de R§ 352.425,86 (trezentos e cinquento e dois mil, quotrocentos
e vinte e cinco reois e oitento e seis centovos), sendo R$ ó9.175,26 (sessento e nove mil, cento e
setento e cinco reois e vinte e seis centovos) à tftulo de custeio e R$ 283.250,ó0 (duzentos e oilento
e três mil, duzentos e cinquento reois e sessento centovo) à lítulo de inveslimenlo, conforme
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, porte integronte deste controto, em rozõo de ter sido otendidos

os exigêncios dos Portorios no

22O12018/SMS.G

e

962|2018-SMS.G,

orçomentórios nos. 84.10.10.301.3@3.2.520.3.3.50.39.00.

onerondo os dotoçôes

84.10.10.301 .3OO3.l .503.4.4.50.51

.OO e

84.10.'10.301.3003.1.503.4.4.50.52.00 ombos com o fonte de recurso 02, reolizodos otrovés dos Notos

de Reservo com tronsferêncio

nos. 68.249 I 2O1 8, 69

.1

I 4 I 201 8 e 7 2.489 l20t B.

ú5

PREFEITURA DE

ffi SAOPAULO
clÁusun rrncsnl

Ficom montidos e inolterodos os demois clóusulos do CONTRATO DE GESTÃo No 002/20i s-NTCSSSMS, bem como seus onexos técnicos, que nõo colidirem com o presente termo.
O extroto do presente Termo Aditivo seró publicodo no Diório Oficiol do Cidode, no prozo móximo
de 30 dios, contodos do doto do ossinoturo.

do que ficou convencionodo, foilovrodo o presente termo em O4(quotro) úos de iguolteor, que
lido e ochodo conforme entre os portes, voi por elos juntomente com os testemunhos ossinodo.
E

Sôo Poulo, 04 de dezembro de 2018.
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