
TERMO ADITIVO A0 CONTRATO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA, pessoa juridica de direito pfiblico interno,

denominada CONTRATANTE, neste ato rcpresentada pela Secretaria de Safide sra. Célia Cristina

Pereira Botolctto, portadora do Registro Geral n° 6.535.510—6, inscrita no Cadastro dc Pessoas

Fisicas sob o n" 917.152.538~68 c- a FUNDACAO DO ABC ORGANIZACAO SOCIAL DE

SAfiDE — OSS, nos termos da Lein" 9.637!1998, representada por sua presidents, sra. Adriana

Berringer Stephan, portadora do Registro Geral n” 19.230.137-8, inscrita no Cadastro dc Pessoas

Fisicas sob 0 11° 149.011.988—40 resolvem celebrar o presente Termo Aditivo a0 Termo dc Acordo

Judicial, homologado em 28/08/2020, nos autos da A950 Civil Pfiblica, p‘roccsso 11" 1006869-

24.2019.8.26.0348 visando a execuofio dc atividades e servioos do sands, a serem dcsenvolvidos no

enfrentamenlo a pandemia causada pela Covid-l 9, mediante as seguintes clausulasz

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

0 presents termo adilivo tem por objeto adotar as providéncias legais para a excepcional inclusfio

do aporte dc recursos 2‘1 implantaoiio c operacionalizagfio de mais 12 (doze) leitos dc U'nidadc dc

Enfermaria, no émbito do Hospital de Clinicas Dr. Radamés Nardini, destinados aos pacientes

contaminados pela COVID-19, sem prejuizo .daquelcs ja’z implantados e em operacionalizaofio,

constantes dos Termos Aditivos anteriores.

CLAUSULA SEGUNDA — DO ADITAMENTO

Diante da atual situaqfio dc emergéncia declarada em razfio do surto de contaminaqfio pelo novo

Coronavims (COVID-l9), classificado como Pandemia; diante dos niveis dc disseminagz‘io e risco

potencial £1 populaofio e; considerando ainda, a quantidade de pacientes na fila, aguardando por

leilos dc Unidade de Terapia Intensive. (UTI) e de .Enfennaria no fimbito do Municipio de Maué —

SP, advindos da denominada “2“ onda", o que represents: situaoz‘io dramética de possivel colapso no

Sistema Unjco dc Safide — SUS, a Cantu-manta so depara com a necessidadc do ampliagzz‘xo

cmergcncial desses serviqos visando minimizar os agravos na regifio e a cscassez do recursos fisicos

que estamos vivendo, para assim suprir evidentc demanda gerada por tal fate, dc modo a lrazer
. ., . , . ,_/

melhores condlqoes dc atendlmento aos mummpes; Q94

QLAUSULA TERCEIRA — DOS RECUILSOS FINANCEIROS /W



Para viabilizar a execuqfio do ohjeto destc termo aditivo seré repassado pela Contratame 2'1

Contratada, o valor global do RS 914.483,03 (novecentos c quatorzc e quatro mil, quatrocentos e

oitcnta e trés reais c trés ccntavos), da seguinte forma RS 321.347,67 (trezentos e vinte e um mil

8 trezentos c quarenta c sete reais e sesscnta e setc centavos) cm 10/05/2021; R5 296.567,68

(duzcntos e noventa e scis mile quinhentos e 'sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos) em

1020612021 0, RS 296.567,68 (duzcntos c noventa e seis mil c quinhentos e scssenta e scte reais e

sessenta e oito centavos) om 12/07/2021;

CLAUSULA QUARTA — DA VIGENCIA

O presente Tel-mo Aditivo tcrfi vigfincia par 90 (novcnta) dias, a iniciar em 09/04/2021, cabendo

é Comratantc, a qualquer tempo, por meio da‘ sua Secretaria dc Safide notificar por escrito a
Contratada quanto '21 sua renovage’io, dc acordo com a demanda decorreme da Pandemia da COVID-
l9. No caso de renovaofio, os valores devidos e as datas de pagamemo serfio previamentc ajustados

entre as panes Contratantes;

CLAUSULA OUlNTA — DA RATIFICACAO

Sem prejuizo do om pacmado, as panes Contralantcs ratificam as cléusulase condiqfies jz'l
estabelecidas no Termo de Acordo Judicial, homologado em 28/08/2020, nos autos da Aofio Civil

Pfiblica, processo n° l006869-242019.826.0348.

c_LAUSULA SEXTA — DOS ATOS PRATICADOS

Ficam convalidadas todas as aofies jfi praliicadas pela Conlratada para o enfretamento da Pandemia

causada pela Covid-I9 até a data do assinatum do presente Termo Aditivo;

l
CLAUSULA SETIMA — no ORCAMENTO V W



As deSpesas provenientes deste Termo Aditivo ocorrerfic por conta do orgamento de Combate ao

CORONAVtRUS e onerarfio a dotagfio prépria, consignada sob os nilmeros abaixo indicados:

Recurso Fontc Dotagfio
Fundo a Fundo Gov‘ Federal 1236
Fundo a Fund'o Gov. Federal 1286
Fundo a Fundo Gov. Federal 1245
Fundo a Fundo Gov. Est. 1298
Fundo a Fundo Gov. Federal 1315

CLAUSULA OITAVA - PRESTACAO DE CONTAS

Devcré ser apresentada pela Contratada a prestagfio de contas dos recursos ulilizados para 0

combate ao Coronavirus — COVID-l9, independente dos demais recursos do Contrato de Gestfio

(Termos de Acordo Judicial);

E, por assim estarem justas e acordadas finnam as panes o presente Termo, em 02 (duas) via-s dc

igual teor e forma, com 02 (duas) testemunhas para que produza os juridicos e legals cfeitos.

Maud, 08 de abril cle 2021.

Célia Cristina Pcrcira Bortoletto

SECRETARIA DA SAI'JDE

FUNDAcAO DO AB — ORGAN] (:50 SOCIAL DE SAfiDE — oss
Adriana Be ringer Stephan

Nfik ak—Vu'

Representame Legal

TESTEMUNHAS:
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