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Secrefono Municipol do Soúde
Coordenodorio de Porcerios e Controtoçõo de Serviços de
Soúde

"nl,

TERilIO ADITIVO NO 029'20íg§MS.G
Do coNTRATo DE oesrÃo No R007r20ís-slús.G
PROCESSO

2014-0.321.761-7

CONTRATANTE:

PREFEITURA DE

sÃo pRuI.o .

SEcRETARIA MUNIcIPAL

oeseúoe.
CONTRATADA:

ASF

- ASSocrAÇÃo snúoe

oR

rRuÍln.

OBJETO DO

e execuçÃo oe açÕES E sERVrÇos DE
snÚoe EM UNIDADES DE snÚoe DA REDE ASSISTENcIAL
DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PERDIZES, lÁPA,

GONTRATO:

GERENcTAMENTo

LEoPoLDI NA, JAGUARÉ, .IAGUARn DA STS LAPA/

PI N H E

I

RoS.

OBJETO DO
Realização de obras de melhorias e requalificação no imóvel do

AD!TAiIENTO:

CER LAPA ll, situada à Rua Faustolo, no 1633 - Lapa, São Paulo -

SP, por meio de recursos de investimentos de

Emenda

Parlamentar, desde que haja a devida prestação de contas.

PRAZO DE EXECUÇÃO:

A obra será executada no pÍazo de 60 (sessenta) dias, após a
liberaçáo do recurso financeiro.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, ATTAVéS dA GOORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
OESTE, com sede na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 77, inscrita no CNPJ sob o no
46.392.14810022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força das Portarias

no

70212018-SMS.G, no 819/2018-SMS.G, no 87712018-SMS.G, no 12812019-SMS.G, no 198/2019-

SMS.G,

no

683/2019-SMS.G eno 1o4l612019€MS.G , REGIANE DE SANTANA PIVA, portadora

da cédula de identidade RG n" 19.858.347-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob no 153.724.66820, designada por CONTRANTE e, de outro lado, a ASF

-

ASSOCIAçÃO SlÚOe DA FAltlLn,

qualificada como Organiza$o Social no Município de São Paulo nos autos do processo
administraüvo no 2007-0.163.í50-0 (Certificado
68.311.216/0001-01, inscritia

de

Qualificação no 013), oom CNPJ/MF

no CREMESP sob no 945106 com endereço na Praça

Marechal

Cordeiro de Farias,45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244450, neste ato representada por
lulARlA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE

LlttiA

portadora da cédula de identidade RG

no

6.706.300-7-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob no 063.075.788-74, e ttlARIA ISABEL RIBEIRO DE

CAIIPOS, portadora da cédula de identidade RG no 10.969.704-2€SP/SP, inscrita no CPF/MF sob
no

015.347.328-29 denominada CONTRATADA, tendo em vistia o que dispõe a Lei Federal

no 8.080,

de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal no 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e
regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXV, da Lei Federal

tu

no

sua

8.666 de 21 de

I
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Secrefono Municipol do Soúde
Coordenodorio de Porcerios e Controtoçôo de Serviços de
Soúde

junho de 1993, RESOLVEM celebrar o presente TERIúO ADITIVO ao GONTRATO Oe

eesfÃO fo

R007r20í 5-SMS.G, na conformidade das seguintes cláusulas.

CúUSULA

PRTMEIRA

Autorizar a utilizaçâo de Verba Parlamentrar, a título de INVESTIMENTO, paÍa a realiza$o de obras

de melhorias e requalificação no imóveldo CER LAPA ll, situada à Rua Faustolo, no 1633 - Lapa,
São Paulo - SP, por meio de recursos de investimentos de Emenda Parlamentar, desde que haja a
devida prestação de contras e em conformidade com o aft. 4, inciso l,

ll, lll e lV e V da Portiaria

no

116512019.

Faz parte integrante deste Termo Adiüvo a Carta de solicitação de recursos assinada pelo
representante legal da entidade,

o Relatório Fotográfico dos locais que sofreÉo

interven@es, o

Memorial descriüvo dos serviços que serão executados em cada ambiente, o Orçamento preliminar,

de acordo oom o memorial descritivo, assinado por engenheiro legalmente habilitado e/ou pelo
representante legal da entidade e o Crcnograma de Desembolso, em @nformidade com a Portaria
no 1.165/2019.

Previamente ao início dos serviços, serão apresentrados os documentos descritos nos incisos
descritos do §5o do art.40 da Portaria no 1165120'19.

É vedada a realiza$o de serviços de engenharia e/ou obras de engenharia caracterizados no
conceito de terceiro escalão previsto no art.

20

do Decreto

no 29.929 ,

de 23 de julho de 1991

.

CLÁUSUI.A SEGUNDA

Fica estabelecido o orçamento global total de despesas de INVESTIMENTO, no valor de R$
í0.675,12 (dez mil, seiscentos e setenta e cinco reais e doze centavos) referentes a despesas
para obras de melhorias e rêqualificação no imóveldo CER I-APA Il, situada à Rua Faustolo,

no

1633 - Lapa, São Paulo - SP, onerando a dotação

no

orçamentária

84.10.10.301.3003.1.509.4.4.50.51.00.00, realizadas através da Nota de Reserva com Transferência
no 72.40212019,

desde que haja a devida prestação de contras.

CLÁU§U1Â AUARTA
Permanecem inalteradas as demais Cláusulas

e anexos do Gontrato de Gestão no R007/2015-

SMS.G.
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SecreÍorio Municipol do Soúde
Coordenodorio de Porcerios e Controtoçôo de Servíços de

FRIIO

""*

Soúde

E do que ficou convencionado, foi lawado o presente termo em 02 (duas) vias de igualteor, que lido

e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 19 de novembro de 2019
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Onn" neeIANE DE sA}.ITANA PIvA

COORDENADORIA REGIOI{AL DE SAÚDE
OESTE

FERNANDES
PEDROSO DE LIIiJIA
ASSOCTAÇÃO SnÚOe DA FAMíLA

TESTEMUNFIA

*.,ffiiffiw"
NOÍvlE: -)frí'{ií4eÚefia í" Stíw
frlF: 729,i02.0/I

RG:

AçW

NOME:
RG:

'Íamira Fezende de Olivein
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