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Secre taria Muni c ip a l d a Saúde
Coo rde nad oria d e Parce rias e Co nlrat ação ele Serviços de Sa úde

T ERMO ADITIVO Nº 052/2020 -S MS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G
PROCESSO :

20 14-0 .321.76 1-7

CONTRATANTE:

PREFEITURA

DE SÃO PAULO - SECRETAR IA MUNICIPAL

DA SAÚDE .
ASF -ASSOC IAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA .

CONTRATADA:
OBJETO DO

GERE NCIA MENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERV IÇOS

CONTRATO:

DE

SAÚDE

ASS ISTENCIAL

EM

UNIDADES
DOS

DE

SAÚDE

DISTRITOS

DA

REDE

AD MINISTRAT IVOS

PERD IZES, LAPA , LEOPO LDINA , JAGUARÉ , JAGUARA DA
STS LAPA/ PINHEIROS.
OBJETO DO

Aprovação de Plano de Trabalho e Plano Orça mentário para

ADITAMENTO :

cob rir as despesas com a aq uisição de mobi liários para a
unidade de saúde UBS Jd. Vera Cruz - con trapa rtid a BID,
conforme

Cro nog rama

de

Desembolso

constante deste

Termo Ad itivo , desde que haja a devida prestação de co ntas,
e , em conformid ade com a Portaria nº 1165/2019, no que couber,
bem como as provid ências necessárias para a incorporação dos
bens junt o ao Departamento de Patrimônio des ta Coordenadoria
Regional de Saúde Oeste.
A PREFE ITU RA DE SÃO

PAULO,

atra v é s da COORDENADOR

IA REG IONAL

D E SAÚDE

OESTE , com sede na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 77 , inscr ita no CNPJ sob o nº

46 . 392 .148/0022 -44 , neste ato rep rese ntada por sua Coo rdenado ra , por força das Portarias
nº 702/2018 -SMS.G, nº 819/2018-SMS.G, nº 877/2018-S MS.G, nº 962/2018-SMS .G nº 128/2019SMS.G, nº 164/2019 -SMS.G,nº 198/2019-SMS .G, nº 683/20 19-SMS.G, nº 1046/20 19-SMS.G e nº
1377/2019-SMS.G, REGIANE DE SANTANA PIVA , po rtadora da cédul a de iden tidade RG nº
19 .858 .347 -3-SSP/SP , inscrita

no

CPF/MF

sob

nº

153.724 .668 -20,

designada

por

CONTRANTE e, de ou tro lado, a ASF - ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA , qualificada como

Organiz ação Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 20070.163.150 -0 (Certificado de Qualificação nº 013) , com CNPJ/MF 68 .311.216/000 1-01, inscrita no
CREMESP sob nº 945 106 com endereço na Praça Marechal Corde iro de Farias, 45/65 , Higienópo
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lis, São Paulo/SP, CEP 01244-050 , neste ato representada por MARIA EUG ENIA FERNANDES
PEDROSO DE LIMA, portadora da cédula de identidade RG nº 6 .706.300 -7-SSP/SP , inscrita no

CPF/MF sob nº 063.075 .788-74, e MARIA ISAB EL RIBEIRO DE CAMPOS, portadora da cédula
de identidade RG nº 10.969 .704-2-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 015.34 7 .328-29
denom inada CONTRATADA, tendo em vista o que dispõe a Lei Federa l nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990, 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 Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
RESOLVEM celebrar o presente TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/ 2015SMS.G, na conformidade das seguintes cláusulas.
CLÁUSULA PRIMEIRA

Aprova r o Plano de Trabalho e Plano Orçamentário referente à aquisição de mobiliários para a
unidade de saúde UBS Vera Cruz - co ntrapart ida 8 10 , conforme o Plano de Trabalho e
Orçamentár io, parte integrante deste Termo Ad itivo, desde que haja a dev ida prestação de
contas, bem como as providências necessárias para a incorporação dos bens junto ao
Departame nto de Patrimônio desta Coorde nadoria Regional de Saúde Oeste.
CLÁUSULA SEGUNDA

Fica estabelecido para cobrir as despesas com a aqui sição de mob iliários para a unid ade de
Saúde UBS Jd. Vera Cruz , no valor total estimado, a TÍTULO DE INVESTIMENTO , de R$
40.212,00 (quarenta mil e duzentos e doze reais). onerando a dotação orçame ntária nº

84.11.10.301.3003.9204.44 .50.52.00, fonte 00, e, em conformidade com o Plano de Trabalho e
Orçame ntário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento. O pagamen to das
despesas de INVEST IMENTO será realizado em parcela única, conforme o seguinte Cronograma
de Desembo lso:
CRO NOGRAMA DE DES EMBOLSO

Dezembro

R$ 40 .212,00

CLÁUSULA TERCEIRA

Fica estabelecido o prazo de

30 (trinta) dias, a contar da aquisição dos mobiliários, para a

respect iva prestação de contas, que deverá conter obrigatoriamente a planilha descritiva de
pesquisa de preço por item de despesa, além da documentação comprobató ria da regularidade da
aquisição e do recebimento .
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A Prestação de Con tas será feita em carater espec ial, uma obrigatória impressa, contendo cóp ia
do processo de compras apresen tado pe la entida , acompan hada das notas fiscais dos mobiliários
com prados e recibos de pagamento , a ser entregue a SMS/UCP e outra em conformidade com os
manuais de prestação de conta s vigentes , via webssas des tinado a SMS/CPCS .

Caso haja saldo financeiro remanes cente após a aquisição dos mobi liários constant es no Anexo 1,
o monta nte cor respondente deverá ser devo lvido aos cofres municipais imed iatamente após a
pres tação de co ntas , independente das apurações e conferê ncias a ser efetuadas por SMS/CPCS.

CLÁUSULA QUARTA

Os mobiliários adqu iridos com base no presente Termo Aditivo deverão permanecer no mínimo 5
(cinco) anos afetados à unidade destinatária, por se tratarem de contrapart idas ao 8 10 em razão
do contra to de Emprést imo 4641 /0C-BR.

CLÁUSULA QUINTA

Perman ecem inalteradas as demais Cláusulas e anexos do Contra to de Gestão nº R007/ 20 15SMS.G, integrando ao presente instrum ento o Plano de Trabalho e Orçame ntário ora considerado .

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor , que
lido e achado conform e ent re as partes, vai por elas jun tamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 30 de deze mbro de 2020 .

MARIA EUGEN IA FERNANDES
PEDROSO DE LIMA
ASSOC IAÇÃO SAÚDE DA FAMI LIA

MARIA ISAS
RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOC IAÇAO SAÚDE DA FAMILIA

1<~ A.REG,d.t.~
a~,P~
IANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEM UNHAS:
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ANEXO 1- RELAÇÃO

bE MATERIAfS

MANTENEOORA

ASSOCIAÇÃOSAÚDE DA FAMILIA

UNIDADE OE SAÚDE

UBSJARDIM VERA CRUZ

deGESTÃORoo11201s

CONTRATO

e

PERMANENTES

.

~

~

.,"

..•·,

.

COORDENADORIAREGIONALDESAÚDEOESTE
R$ 40.212,00 .1

VALOR TOTAL

,:

Consultorios
Recepção (3 pontos de atendimentol
Emergência
Administração
Vestiário { masculino/ femininol
Odonto e Enfermagem- Vacina
Consultório reformado
Administração
Recepção- sala de espera/corredor da Unidade
Consultórios
Consultórios
Consultório reformado
Emergência
Enfermagem
Consultórios/ Curativo/ Salade Procedimetos
Consultórios

QT

MATERIAL

SET.OR

'

;

1

;

3

Mesasauxiliares (pequenas)- Impressoras;
Mesaspara recepção(+ou- 120 x 601;
Macacom grade e rodas
Armário grande de madeira (2 portas)
Armários paravestiário {16 oortas);
Armáriosde aço (2 portas)
Maca Fixasem Grade
Arquivo Fichário
Longarinas4 lugarestipo aerooorto
Mesa 1,20 com 02 gavetas
Armário de madeira02 portas baixo
Maca Ginecolóaica
Aparelho ECG
BalançaAntropométrica digital
Escadinha(2 degraus)
Cadeirasfixas

3
1

1
2
2
1
1
4
15
17
1
1
1
6
10

SãoPaulo,03/12/2020

Superintendente

Maria sabei Reibeirode Campos
Gerêncl CorporativaAdministrativa
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