Secte'tc:iridMuniqipal dd Sdúde
Coorder'làdório de Partel'ios ê Co_htratação de Serviços de Saúde

sus

tEijl\lÍ.Q.AõJr1v.
.P Nº 04s12020 -silns.G
.DO C.ONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G
2'é)14-Ô:321.761 -7

'CONTRATANTE:

DE SÃO PAULO - ~ECRETARIA MUNIC.IPAL

PREFEffURA
DASAÚDE

ASF -ASSOCIAÇÃO

CONTRATADA:

SAÚDE.O.AFAMILIA

O.BJETO DO

<,3
:l;RE~CIAMi:Nto ~ EXECUÇÃÇ>l;>EAC0E$E ·Sl;RVIÇOS

CQ~T~ATO:.

QJ;

EM

SAÚDE

ASSISTENCIAL

·§f\ÚDE PÁ .RÉÔE

()NIDADES . ~!;

Dp$

DISTRITOS

f\Dfy'IINISTRATIVOS

. PERDIZES, LAPA, LEOPOLDINA, JAGUARÉ, JAGUARA ,DA
STS LAPA/ PINHE IROS.

OBJETO DO
ADITA!iil
'e't-.ró:

do TermC>Adftivb nó 040/2020 - SMS.G,
ppj~tiyç1i:,qoa supr~s~~.<.> d.é.' r$cursos QJÇ}U:nE!nt;flrios

Retificação

.

destinados à cõr'ittàtação

.

.

!

de RécUtsôs Hlil'riàhósi -aquisição dé

tnateriàis de consümo, materiais de côrisumo assistencial e
prestação de servíços terceifizados para os le itos de enfermaria
e retaguarda de COV ID 19 do Hospital Soro ·cabaria, situada
Rua Faustolo, riº 1633 - Lapa , durante
óútubro, retificando, assim,
:jjesembolso,

A PRE.F-!;fTU
.RA OJ=
SÃOPAÜLO,

óta$fE.co,m.~ede ná
46,39i

os valorés

à

o período de julho a
e o crohograma
de

aesde qu e haj a a devida prestação de contas.

.atràV~s dà CQPRÔENADOR IA REGIÓNÂL DE S.AÚ.DE

Rua Doütor Hehàto Paes de Barros; 77, inséritá lió CNPJ .sob o nº

148/0Q22-44·, óe·ste _ato r~p.reseritada pôr

suaCóorâenadora,

por' fórça das Portarias

~SMS,G, fiQ1.98/2019nº 102/2018-SMS;G:,-n°-819/20'18-SMS:G, nº877/2018-SMS.G,hº 12872019
:SMS.G,

nº 683/2019-SMS.G, nº 1046/2019 -SMS.G e nº 1377/2019-SMS.G, REGIANE DE

'SANTANA PIVA, portadora da cédula de identidade RG nº 19J'f58.347-3-SSP/SP, inscrita no
CPF/MF s9b

ri'º

1'5"3.724.668-20, designada por êONiRANT~

e, .de outro lado, a

ÀSF-

~$~ ,O.Ç]p.ÇÃOSAÚDE DA FAMILIA , qualificada como Organização Social no Municipio ·de São
paµ lo nos autos do processo administrativo

nº 2007-0.163.150-0(Certificado

de Oüaliffüação nº

013); com CNPJ/MF 68.311.216/0001 -01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com e'ndereço ria

\ ~· ~l

L

CR3º -

~.~

1

Secretariq MlJnicipalda Saúde
de Parcerias e Contrdtqção

C6ordenàdoria

de Se.rviços de Saúde

sus

Pr~ça Marech<.=\I
Cordeirq de Farias, 45/65, Hjgi~nópolis, São Paulo/SP, CEP 01244 -050,

n~steato representada por MARIAEUGENIA FERNANDESPEDROSODE LIMA, portadora da
cédülà de idéhtidadeRG nº 6.706.300-7-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 0t33.Ó75.7áa
-74, e

MARIA ISABELRIBEIRODE C~MPOS, portadora da cédula ôe.identidàdeRG nº 10,969.704-2~

.SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 015.347.328-29denominada CONTRATADA,tendo :em
vista
o que di?põe .~ lei Feq~ral nº ~to~O,de 19 de seternpfÇ>
de 19~0. a Lei Municipal nº 14.132; de 24
de janeiro de 2006, e sua regulamentação,bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da L;ei
Federal nº 8:688 de 21 de jUnho de 1993, RESOLVEMdélebrar o ·presente TERMO ADITIVOaó

CONTR)\TO DE;GESTÃONº R007/20.1õ--SMS.G, na.coriforniidadédas se~uintes cláusulas.

.CLÁUSULA
PRIMEIRA
1.1.

Pófihlêimédio do presente, busta:.sê retificar
ó termoAditivo l'íº Q4Ô/2Ô
20 - s'K-1$.G
(fls.

4725/4726), destíriàdos à contrataçãode R'é"cursos
Humanos,aquisiçãodematedai~de consumo,
matérlais de consumo assistencial e preslaçãó dê ·sêrviços terceirizados para .os leJtos de.

d~ CQ.VIO19' dó Hóspitàl Sôrocabària, situàd.à à Rua Faustolo, :nº
enfermaria e r.1?tagq;:ir~a
1633 -- Lapa, durante o

p~riodoc{e julho

·~ otitubf(l, retificando, assim, os valore.s

eo

cronograma Qe~~sernbolso;desg~ que t)ajaa deVida prestaçãod~ contas·.
CLÁUSULASEGUNDA

2.1. Eindec,orr~ncjadas alterações do c:rQMQrE!ma,
fica-suprimidodo valor total g'lobàlestim·ado
aTÍTÜLÔ.ÔÉ.çUstéió9 mont~nfo
éf~'~$ 1:~$92.$69i~'s
(um milhão;novecentose noventae.
dóis.mi!, séisêênto
.s e sessenta e nove retils ij · c'inqutntae çirico çent~WQ$); liberados
rnicialr'néritepor meio dâ Nota de Empenho riº 60;838/2020(fls. 472114723) para cobrir às q~speªsª~

com a contratação d.e Recursos Humanó.s: aqüi$l_ção'de rnà.t$n~is c;ie· c~ni.üinp, m~terfais ele
ê.Ó'r'lsumoassistenciale prestaçãoâErserviços terceirizados, conforme de~pe~as.aprl?~~nt~cl~s
110
.Ofício AS'F~SG h0 ·698/2020 (fls. .5501/5$02), partelhteQrante d~~te 'r~rmo. Adltiyo; desde gtJe
realizada a devida prestação de êonlâs.

,~U~l:fO
HUMANOS·
...\_,~ECURSÓS
..~'-""
..
:MATERIAIS
DE
CONSUMO'
.,. --~
MATERIAISDE CONSUMO
. . ... ASSISTENCIAL
SERVIÇOSTERCEIRIZADOS

.

"

•.:

..

TOTAL

83.453;00

R$

R$ 148.567,36

R$.

..

Adfisfo

SETEMBRO

OUTUBRO

'R$.1;552.192,49

R$ 1.572.514,51

·R$

R$

R$ 1.572.514,51
R$ 65.755,00

'83.019,00

65.755,00

8$: .9áà;43'tô.O
. R$ eea ;437,oQ

B.$ ~~M37,.99

R$

34 ;500,00

R$ ·984.530,94

R$ 970.230,94

R$

RS

266,520,36

RS 3.308.179,43

RS 3.296.937,45

R$ 3.296.937 ,45

970.230,94

2

w

'(

nuuruu

0,1,OO.lllC01

SecretariaMunicipal do Saúde

SÃOPAULO

oeParce rias e Con tratação

Coordenadoria

de Serviços de Sdúde

CRONOGRAMADO TERMO ADITIVO Nº 04812020-SMS;G
' .

. • JULHO
.

..

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO
ij$ 1.572.514,~1

RECURSOSHUMANOS

R$

43.1~2.Q1_

ij$ 1.025.4~5.-~3

R$1 .572.514.,51

"'ATERIAISDE CONSUMO

R$

12.608,44

R.
$

R$

65.755,00

MÀ1EfUAI~P.ECO,~~llt..19 R$

16.244,22

.R$ 147,084,14

R$

688.437,ÓO

R$ 688:437,ÔO

R$

10.eoo
;oo

R$ 217.423 ,38

'R$

91d,23d
;~4

R$

R.,

132;'114,~7

R$ 1;49P,41_5;57

~$ 3J!96.937,45

AªS ISTJ,:t.lCIAL

SERVIÇOST~RPEI.RIZA.D0S

109.4t2,72

R$

6~.795,00

970.230,94

R$ ~;2~$-~~7;45

~

DIFER.ENÇAENTREO VALOR
.. 'LíBE~ÁDOE EXECUTADO
..

~

.

JULHO

AGOSTO

R$ 183.905,69

R$ 1.808.763,86

VALOR
TOTAL
SOPRIMÍDO

2:3,

1

SETEMBRO

-

R$

R$

OUTUBRO

RS

.,

1.992.669,55

Fip? estabelecidopara o presente TermoAditivo de Retificaçãoas seguintescondições:

2:3.1.. O valor _
global estimado a TÍTULO DE CUSTE IO de R$: 10A68 :574,68 (dez milhões,

centoe .sessentâ e oitomil, quinh ento s e setentà ·e qua~o

r.eais e ses.senta e oito çe'1tavos)

foi liberado inici~lmenJe por meio do Termo de Aditamento nº 040/2020·(fls; 472~/4726};
2..3;_
i.

O vaior gjof;)alestimadoefetivamenteutilizado,conforme deniofi.strâdo r,o.Ófíc:1óASF~SG

nº69"8/2020(fls.5501/5502),a TÍTULODE CUSTEIO, foi de R$·8~175:905, 14 (oito milhões,cento

e setenta
e .clnc.omil,novecentos e cinc:oreais e ca~orzecentavos);
.2.3J; O ya1lpr.tflobal tótal de -supressão, a TITlJ LO DE CUSTEIO, é dé R$ 1.992.669,65 (um
nt'Uhãó,rii:)veé:
entós e n'óveri .tà e dois mil, seisce ntos e sessen ·ta :e nov .e r~ais e ç inq\;(~n.ta ,
cincó centâvos);
2.3.4.

o

Ofício ASFJ:3ç, nº

698/2020 (fls. 5501/5502) passa :~ ·s~t parte ihtegr~iJt~ deste

ínstrument~l.

CLÁUSúLA"TERCE
IRA
3.1.

Açcmt.r
;:1t
Ma qev~ráapresentarménsalnieiit e iriforniáções sobre:

A) Taxa de ocupação
dos leitos de enfermaria e ~stabi!izaç~q, ~eparadê!mente;
B) Média de permanência dos leilo5 dê enfermaria e estabiliza~ão, sepa raçtamen\e;

Âf-3

l ~
l..J

·

Q,v.

Secretariá Mvnicipa(d.oSovde
Coordenador ia de Parcerias e Cóntratação de Serviços de Savd~

sus

C) Taxa de· mortalidade;
D) Taxa de transf('!rência: percentúàl .de transferências·sobre o tot~I de saída$.

CLÁUSULAQUARTA
4.1.

Permanecem inalteradas as demais Clàkisi..!1~-s
do ccmtra'tode Gestão nº R007/2015 -

$M$.Gq1.1en~~ c~lrijirem çomo pr~sent_e termo;
4 .2.

É d9 que ficou convencionado, foi 1/:tvrçtdo
o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor,

q~~ !içloe achado
ç9qformeentre ás partes, vai por ~l,?1s
juntamente com as testemunhasassinado.

SãoPaulo, 16de de:tertlbtó
de2020.

·ORA~MARIA
EUGÊNIA
FÉ:RNANDES

M~RIA ISBEL

PEDROSO DE LIMA
ASSOC IAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

RIBEIRO DE CAMPOS

ÀSSOCIAÇÃOSAÚDE DA FAMILIA

A.REG IANE DE SANTANA PIVA

COORDENADOR
IA REGIONALOÉSAÚDEOESTE

~~
.
~

Nóme:
RG:

_J iQ.· ;L li ;;i..

%4- 9 - J.

4

