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SÃO PAULO

SUS

Secre taria Muni cipal ela Saúcle
Coo rdenadoria de Parceria s e Co ntrata ção de Serviços d e Saúd e

TERMO ADITIVO Nº 041/ 2020 -SMS .G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R016/2015 -S MS .G

PROCESSO :

20 14- 0.35 4 .87 1-0

CONTRATANTE :

PREFE ITURA DE SÃO PA UL O - SECRE TAR IA MUNICIPAL DA
SAÚDE

CONTRA T ADA :

ASF - ASSOC IAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

OBJ ETO DO
CONTRATO :

GERE NCIA MENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERV IÇOS DE
SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTE NCIA L
DOS

DISTRITOS

PINHEIROS, A LTO

ADMINISTRATIVOS
DE PINHEIROS,

JARDIM

PAULISTA,

ITA IM 8 18 1 DA STS

LAPA/PINH EIROS .

OBJETO DO
ADITAMEN TO:

Ap rovação de Plano de T raba lho e Plano Orçame ntário para
cobr ir as despesas com a aqui sição de materia l permane nte para
a unid ade de sa úde UBS "D r. Manoel Joaquim
co ntra partid a BID , confo rme Pl ano de

Pera" -

Traba lho e

Plano

Orçamentário, co nstante des te Te rmo Aditivo , desde qu e haj a a
devida prestação de contas, e, em conformidade com a Portaria nº
1165/20 19 , no que couber, bem como as providências necessár ias
para a incorporação dos bens junt o ao Depa rtamento de Patrimônio
des ta Coo rdenado ri a Reg io nal d e Sa úde Oes te

A PREFE ITURA DE SÃO PA ULO, at ravés da COORDENADORIA

REGIONAL DE SAÚDE

OESTE , com sede na Rua Doutor Renato Paes de Barros , 77 , insc rit a no CNPJ so b o nº

46 .392. 148/00 22 -44 , nes te ato represe ntada por sua Coo rdenadora, por força das Por tarias
nº 702/2018-SMS.G, nº 819/20 18-SMS.G, nº 877/2 018-SMS.G, nº 128/2019-SMS.G, nº 198/20 19SMS.G, nº 683/2019 -SMS.G, nº 1046/20 19-SMS.G e nº 1377/2019-SMS.G,

REGIAN E DE

SANTANA PIVA , po rtadora da cédul a de ide ntid ade RG nº 19.858.3 47-3-S SP/SP, inscr ita no

CPF/M F sob n º 153.72 4. 668-20, desig nada po r CONTRATANTE

e, de outro lado, a ASF -

ASSOCIAÇÃO SAÚD E DA FAMÍLIA , qualificada como Organização Social no Município de São

Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007-0. 163.150-0 (Certificado de Qualificação nº
013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001 -0 1, inscrita no CREMESP sob nº 945 106 com endereço na
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Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP , CEP 01244-050, neste ato
represe ntada por MARIA EUGEN IA FERNAND ES 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 MAR IA
ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS, portadora da cédula de identidade RG nº 10 .969.704-2-SS P/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 XX IV, da Lei
Fede ral nº 8.666 de 21 de junho de 1993 , RESOLV EM celebrar o presente T ERMO AD ITIVO ao
CONTRATO DE GESTÃO Nº R016/2015-S MS.G, na conformidade das seguintes cláusulas.
CLÁUSULA PRIMEIRA

Aprova r Plano de Trabalho e Plano Orçamentário referente à aquisição de materiais permanentes
para a unidade de saúd e UBS "Dr. Manoel Joaquim Pera", conforme o Plano de Trabalho e
Orçamentário, parte integrante deste Termo Aditivo, desde que haj a a de vida pres tação de
contas, bem como as providências necessá rias para a incorporação dos bens jun to ao
Departamento de Patrimônio desta Coordenadoria Regional de Saúde Oeste .
CLÁUS ULA SEG UNDA

Fica estabelecido o valor total estimado de R$ 17.322,00 (dezessete mil, treze ntos e vinte e do is
reais) para a aquisição de material permanente para a unidade de saúde UBS "Dr . Manoe l

Joaq uim Pera",

a TÍTU LO DE INVESTIMENTO, onerando a dotação

orçamentária nº

84.11.10.301.3003.9204.44.50.52.00 , fonte 00, e, em conformidade com o Plano de Tra balho e
Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento. O pagamento das
despesas de INVESTIMENTO será realizado em parcela única, conforme o seguinte Cronogra ma
de Dese mb olso:

CRONOGRAMA DE DESEMBOL SO

Deze mbro

R$ 17.322,00

CLÁUSULA TERCE IRA

Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da aquisição dos equip amentos, 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 comprobatória da regularidade da
aquisição e do recebimento .
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A Prestação de Co ntas será feita em carater espec ial, uma obrigatória impressa , contendo cópia
do processo de compras aprese ntado pela entidade , acompanhada das notas fiscais dos materiais
comprados e recibos de pagamento, a ser entregue a SMS/UCP e outr a em co nformidade com os
manuais de prestação de co ntas vige ntes, via webssas des tinado a SMS/CPCS.

Caso haja saldo finance iro remanescente após a aqu isição dos materiais perman e ntes co nstantes
no Anexo 1,o mont ante co rrespo ndente deverá ser devolvido aos cofres municipais imediatamente
após a prestação de contas , independente das apu rações e conferênc ias a ser efe tuadas por
SMS/CPCS .

CLÁ USULA QUAR TA

Os mater iais permanentes adq uiridos com base no presente Termo Aditivo deverão permanecer
no mínimo 5 (cinco) anos afetados à unidade destinatária, por se tratarem de co ntrapartidas ao
810 em razão do co ntrat o de Emprés timo 4641 /0C -BR.

CLÁUSULA QUINTA

Permanecem inalteradas as demai s Clá usulas e anexos do Contrato de Gestão nº R016/2015 SMS .G.

E do que ficou convencio nado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor , que
lido e achado conform e entre as partes, vai por elas junt amente com as testemunhas assinado .

São Pau lo, 30 de dezembro de 2020 .
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A.RÊG IAN E DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
OESTE

. MARIA EUGENIA FERNANDES
PEDROSO DE LIMA
ASSOC IAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLI A
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Maria lse ~el Ribeiro de Ca mpos
Gerente Corpo rativa Aclministrativc1
ft.s so ri.3r80 S3 údc ·h r·" ~-1,
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Odontologia
Farmacla/Curativo/ Enfermagem
Vacina/Consultorio
Vacina/ADM/ Consultorio
Curativo
Farmacia/
Emernência
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ANEXO:J.- .RJr:AÇ~O
DE MA'TE~IAJS
PERMANENTES
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Mesasoara recepção (+ou- 120 x 60);
Armario susoensode 3 oortas
Armario suspenso de 2portas
Arauivo de aco 4 J(avetas
Maca Fixasem Grade
Estantesde aco
Aparelho ECG
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São Paulo,03/12/2020

ugênia FernandesPedrosode Lima
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Maria sabei Reibeiro de Campos
Gerência Corporativa Administrativa

