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PREFEITURA DE sus 
SÃO PAULO 

SAÚDE 

TERMO ADITIVO Nº 097/2021-SMS.G 

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G 

PROCESSO: 2014-0.321.761-7 

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL 

DA SAÚDE 

CONTRATADA: ASF - ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA 

OBJETO DO 

CONTRATO: Gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em 

unidades de saúde da rede assistencial da Supervisão Técnica 

de Saúde Lapa Pinheiros dos Distritos Administrativos Perdizes 

/ Lapa / Vila Leopoldina / Jaguaré / Jaguara. 

OBJETO DO 

ADITAMENTO: Aquisição de Material Permanente = Contrapartida BID — 

UBS VI. Romana — conforme relação de bens constantes no 

Anexo |, parte integrante deste Termo Aditivo, desde que 

haja a devida prestação de contas, e, em conformidade com 

a Portaria nº 1165/2019, no que couber, bem como as 

providências necessárias para a incorporação dos bens 

junto ao Departamento de Patrimônio desta Coordenadoria 

Regional de Saúde Oeste. 

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da COORDENADORIA REGIONAL DE 

SAÚDE OESTE, com sede na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 77, inscrita no 

CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, 

por força das Portarias nº 702/2018-SMS.G, nº 819/2018-SMS.G, nº 877/2018- 

SMS.G, nº 962/2018-SMS.G nº 128/2019-SMS.G, nº 164/2019-SMS.G, nº 198/2019- 

SMS.G, nº 683/2019-SMS.G, nº 1046/2019-SMS.G, nº 1377/2019-SMS.G, nº 

471/2020-SMS.G e nº 585/2021-SMS.G, EDUARDO AUGUSTO TRENTINO, 

designado por CONTRANTE e, de outro lado, a ASF - ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA 

FAMÍLIA, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos 
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nc, DE sus 
SÃO PAULO 

SAÚDE 

do processo administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), 

com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com 

endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, 

CEP 01244-050, neste ato representada por MARIA EUGENIA 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 ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS, 

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

sob nº 015.347.328-29 denominada CONTRATADA, tendo em vista 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 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 R007/2015-SMS.G, na 

conformidade das seguintes cláusulas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

141 Fica estabelecido o valor de R$ 171.044,04 (cento e setenta e um mil, quarenta e 

quatro reais e quatro centavos), para aquisição de material permanente para a 

UBS VILA ROMANA. 

1.2 O pagamento das despesas de investimento será realizado em uma única parcela. 

1.3 As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária nº 

84.11.10.301.3003.9.204.4.4.50.52.00 fonte 00. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

2.1 O recurso terá que ser utilizado, em até 90 (noventa) dias, sob pena de perda da 

utilização do mesmo, levando em conta que os processos de aquisições serão 

apresentados de forma individualizada por Unidade de Saúde. 

2.22 Fica estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da aquisição dos 

equipamentos, para a respectiva prestação de contas e Patrimonialização, que 

deverá conter obrigatoriamente a planilha descritiva de pesquisa de preço por item 

de despesa, além da documentação comprobatória da regularidade da aquisição e 

do recebimento. 

| Wa S.



PREFEITURA DE sus 
SÃO PAULO 

SAÚDE 

2.3 A Prestação de Contas será feita em caráter especial, acompanhada das notas 

fiscais dos materiais comprados e recibos de pagamento, em conformidade com os 

manuais de prestação de contas vigentes, via webssas destinado a SMS/CPCS. 

2.4 Caso haja saldo financeiro remanescente após a aquisição dos materiais 

permanentes constantes no Anexo |, o montante correspondente deverá ser 

devolvido aos cofres municipais imediatamente após a prestação de contas. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

3.1 Os materiais permanentes adquiridos com base no presente Termo Aditivo deverão 

permanecer no mínimo 5 (cinco) anos na unidade destinatária, por se tratarem de 

contrapartidas ao BID em razão do contrato de Empréstimo 4641/0C-BR. 

3.2 Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº 

007/2015-SMS.G. 

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, 

que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas 

assinado. 

São Paulo, 21 de dezembro de 2021. 

Hab. EPA lia fita 
DRAYMÁRIA EUGÊNIA FERNANDES” MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS 

PEDROSO DE LIMA ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA 
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA . 

  

EDUARDO AUGUSTO TRENTINO 
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE 

  

  

TESTEMUNHA: «O 

as Vaio. Ctuyryt 

NOME: FARGEL. ENNIO NOME: Jateínio> U.S frame 

RG: 30%32 13H À RG: 15 533. GH-X
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Associação 
Saúde da 
Família 

PROPOSTA DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO R007/201 5 

  

Este plano de trabalho contempla valores para o mês de Dezembro/2021 para compra de mobiliários e equipamentos para 

as Unidades que estão sendo reformadas e adequadas pelo recurso do BID: UBS Vila Romana. 

São Paulo, 24 de novembro de 2021. 

to fita tl 

Vanilda Moréira de Sousa Silva Maria Igabel Ribeiro de Campos 

Assessora Técnica Gerente Corporativa Administrativa       
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Associação 

Saúde da 
Família 

PROPOSTA DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Gestão R007/2015 

viro dez/21 VALOR TOTAL (R$) RADICIONAL Ti 044 4 
TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - 171.044,04 rá Ro Per mor! 

  

UBS VILA ROMAN. 

  

São Paulo, 24 de novembro de 2021. 

        

R ftravdo 
Vanilda Moreira de Sousa Silva Maria Isabel Ribeiro de Campos 

Assessora Técnica Gerente Corporativa Administrativa 
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. Associação 
Saúde da 
Família 

UNIDADES UBS VILA ROMANA 

SERVIÇO: TRADICIONAL 

« Pessoal e Reflexo 

- Rem 
01.02 - cios 
01.08 - e 
01.04 - Outras Pessoal 

Materiais de Consumo 

01 - ico 

02.02 - 
02.03 - Orteses 6 Proteses 
02.04-M 
02.05 - 

- Material de 
07 - Uniformes e 

02.08 - 
02.09 - de TI 
02410 - de Informática 
02.11- de 

* 02.12- Material de ministrativo 
02.13 - Material de Predial 
02.99 Outros mate consumo 

Material de Consumo Assistencial 

- e 
03.02 - Produtos 

« Serviços Terceirizados 

04.01 - 

02 - Assessoria e 
03 - e 

- Portaria / 
04.05 - Predi 

-06 - Lava 
- SND 

10- 
04.11- 
04.12 - 
04.13 - 

14 - de da 
04.15- de mentos 
04.16 - Predial e 
04,17- de Assistenciais 

- Locação de ntos 
04.19 - Locação de 
04.20 - Loca ministrativos 

21 = Ve 

23 - 

04.24 - To 

.25 - 

.99 - de Terceiros 

. Equipamentos 171.044, 

  

171 

07.01 - 171.044, 171.044 

São Paulo, 24 de novembro de 2021. 

nam 

Vanilda de Sousa Silva Isabel Ribeiro de Campos 

Assessora Técnica Corporativa Administrativa   
Q. A



  

  
  



Mobiliários UBS Vila Romana 
DESCRITIVO E 

de 

alto duas melaminico com fechadura e 

de com 6 fichas 6x9 vacina 

baixo duas melaminico com chave 

de alto 2 com chave 

de em 2 Itatiaia) 

vestiário 16 

fixo em estofado em curvin 

com rodízio em curvim com 

cadeira de 
fixo em estofado em curvin 

Carrinho de Parada - com 

Diva adulto 
Gavetelro em fixo com 06 

3 em curvim 
Maca 
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Mesa de reunião 8 l 

Mocho em inox - Odonto 

Prancha de madeira a
j
 

VALOR UNIT, 

1.197,00 
1 

18.200, 
1 

490, 
1 

490,00 

ls 

VALOR TOTAL 
8.50 

11.256, 
3.398,00 
6.630, 
980,00 

6.897,00 
5. 
1 

18. 
«856,00 

24 
7.840, 
1.290, 

904, 
980, 

R$ 132.119,00 

   



lo 1 
mesa 

adulto OBESO 

ar condicionado 24.000 btu 
F - Odonto 

Carrinho em com 03 
ar condicionado 20.000 btu 

microondas 20 litros 

Gerador 3Kva a 8Kva 
freozer vertical 1 121 Litros 

Equi mentos UBS Vila Romana 
Vi 

  

VALOR TOTAL 
1 00 

70



SAME 

Consultório CM 

Consultório CMZ 

Consultório Pediatria 

Gerência 

Sala do Reunião 

Administração / RH 

Odonto 

Expurgo 

ALMOX! MMHI FARMACIA 

Esterilização 

Recepção 

Regulação 

Sala PAI 

Consultório Mult 5 

Consultório Mult 4 

Consultório Mult 3 

Mobiliários UBS Vila Romana 

de escritório 120x80 em com duas chave 
fixo em estofado em curvin sem 

com rodízio em 
fixo em estofado em curvin sem 

com em com 
e 

de escritório 120x80 em metaminico com duas com chave 
em em curvin sem 

com rodízio em curvim com 
alto duas melaminico com fechadura e 

com, 
adulto 
de 120x80 em melaminico com duas com chave 

fixo em sem, 
com rodízio em curvim com 

com 
baixo com 

de 120x80 com duas 
fixo em estofado em curvin sem 

com em com 
alto duas melaminico com 

duas melaminico com chave 

com eurvim som 
duas melamínico com chave 

fixo em em sem, 

fixo em estofado em curvin 

com rodízio em com. 
alto duas 

duas melaminico com chave 
de em melamínico duas com chave 

de em aço 2 
em fixo com 06 

fixo em estofado em sem 

em inox - Odonto 
rodízio em curvim com 

de em 
fixo em estofado em curvin 

em Inox com 
120x80 com com chave 

com em curvim com 
duas com, 

baixo duas com chave 

de em, 
fixo em em curvin 

Auxiliar em inox com rodízio 40x40x80 com 2 

fixo em em sem 

com. em 
de em melaminico com duas com chave 

fixo om ostofado em sem 

com em E 
alto duas metaminico com fechadura e 

duas com. 
de 2 

fixo em estofado em sem, 
de escritório 1 em melamínico com duas com chave 

fixo em, em curvin sem 
com om com 
alto duas melaminico com fechadura e 
baixo duas com 

fixo em estofado om sem, 
fixo om ostofado em sem 

[Cadoira com em curvim preto com 
duas com chava 

fixo om, em curvin proto sem 
com em curvim com 

duas com 
molamínico com chave 

Mesa do escritório 120x60 em melaminico com duas com chave 
em em curvin 

com em curvim com 
duas com fechadura e 

baixo duas com chave 
Diva adulto   

4] 
10



Mesa de escntório 120x80 em melamínico com duas 
Cadeira pó fixo em. em curvin preto sem 

Consultório Mult 2 com em curvim com 

alto duas melaminico com 
baixo duas com chave 

Mesa de escritório 120x80 em melamínico com duas, 
em em sem, 

Cadelra com rodízio em curvim com 
Consultório Mult 4 Armario alto duas com fechadura é 

baixo duas melamínico com chave 
adulto 

Mesa do 120x80 em molaminico com 
fixo em estofado em sem, 

com rodizio em curvim com 
Armario duas com 
[Cadeira pó fixo om estofado em curvin 
[Cadeira com rodízio om curvim com 

CONSULTÓRIO GO/2 alto duas com e 
Armario baixo duas com chave 

Consultório Mult Psiquiatria 

Som chave 

com chave 

com chave 

Maca - e com deficiência 

do em com duas, 
Cadeira pé fixo em em curvin sem 

CONSULTÓRIO GO/ ENF1 com em curvim preto com 
baixo duas melamínico com chave 

Maca 
Cadeira pé fixo em estofado em curvin preto som 

INALAÇÃO/MEDICAÇÃO — [Cadeira com rodízio em curvim com 
Mesa Auxillar em Inox com rodizio 40x40x80 com 2 

do om aço 2 
do 

EMERGÊNCIA Prancha de madeira 

de - com 

Auxiliar em Inox com rodizio 40x40x80 com 2 
de em 2 

fixo em estofado em curvin sem 
SALA DEGURATIVO, com rodízlo em curvim com 

em inox com 40x40x80 com 2 
de em aço 2 

fixo em estofado em curvin sem 
SALA DE VACINA com em curvim com 

Auxiliar em inox com rodizio 40x40x80 2 

de com 68 fichas 6x9 

AE 

com chave 

vacina 

R$ 132.119,00 

 



Consultório CMt 

Consultório Pediatria 

Consultório CMZ 

- Odonto 
em aço com 

20.000 

Odonto 

COPA 

EMERGÊNCIA 

Infantil - 

CONSULTÓRIO GO! ENF 1 
Sonar 

SALA DE VACINA 

W/ 

entos UBS Vila Romana 

38.925,04 

 




