
TERMO ADITIVO A0 CONTRATO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAI-IA, pessoa juridica do direito pfiblico intemo,
denominada CONTRATAN'IE, neste ato'representada pol-a Secretaria de Saflde sra. Célia Cristina

Pcrcira Botoletto, portadora do Registro Geral n“ 6.535.510-6, inscrita no Cadastro dc Pessoas

Fisicas sob o n“ 917.152.538—68 e a FUNDACAO DO ABC ORGANIZACAO SOCIAL DE

SAUDE — OSS, nos tel-mos da Lei n° 9.637!1998, representada por sua presidente, sra. Adriana

Berringer Stephan, portadora do Registro Gcml n“ 19.230.137—8, inscrita no Cadastro do Pessoas

Fisicas sob 0 11° 149.011.98840 resolvem celebrar 0 presents Termo Aditivo ao Termo de Acordo

Judicial, homologado em 28/08/2020, nos autos da Agfio Civil I’l'lblica, processo 11° 1006869-

24.2019.8.26.0348 viszmdo a execuofio de atividades e servioos do safide, a serem desenvolvidos no

enfi'entamento a pandemia causada pela Covid-l 9, mediante as seguintes cléusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA — D0 OBJETO

O presenle tenno adilivo tem por objcto adotar as providéncias legals para a excepcional inclusfio
do nporte dc recursos i1 implantacfio e operacionalizaqfio de mais 10 (dez) leitos de Unidadc do

Terapia Intensiva (UTI), no fimhito do Hospital dc Clinicas Dr. Radamés Nardini;

CLAUSULA SEGUNDA — D0 ADITAMENTO

Diante da atual situaoiio de emergénoia deolarada em razéio do surto dc contaminaqéio [3610 move

Coronavirus (COVID-l9), classificado como Pandemia; dianto dos niveis de disseminaofio e risco

potencial a populaoz‘io e; considerando ainda, a quantidadc de pacientes na fila, aguardando por

leitos do Unidade do Tcrapia Intensiva (UTI) e do Enfexmaria no émbito do Municipio dc Maué —

SP, o que represema situaoéio dramética do passive] colapso no Sistema Unico dc Safide — SUS, a

Comratante se depara com a necessidade do ampliaoao emergencial desses services visaudo

minimizar os agravos na regiz‘io e a escassez do recursos fisicos que estamos vivendo, para assim

suprir evidcntc dcmanda gerada por taI fato, do modo a Irazer melhores condiofics dc atendimento

aos municipes;
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CLAUSULA TERCEIRA — DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para viabilizar a cxecuofio do objeto deste termo aditivo serz'l repassado pela Contratante it

Contralada, o valor global de RS l.440.000,00 (um milhfio e quatrocentos e quarenta mil Reais),

da seguinte forma: RS l.000.000,00 (Hum milllfio de Reais) em 18/02/2021 e; R3 440,000,00

(quatrocentOS e quarcnta mil Reais) em 19/03/2021;

CLAUSULA OUARTA — DA VICENCIA

O prosente Termo Aditivo teré vigéncia par 90 (noventa) dias, a iniciar em 24/01/2021, cabendo

£1 Contratante, a qual‘quer tempo, por meio da sua Secretaria dc Safidc notificar por cscrito a

Contratada quanto 2‘: sua renovaqfio ou encerramento, dc acordo com a demanda decorrente da

Pandemia da COVID-l9. No caso dc renovacfio, os valores dcvidos e as datas de pagamento serfio

previamente ajustados entre as partes Contratantes;

CLAUSULA OUINTA — DA RATIFICACAO

Sem prejuizo do ora pactuado, as panes Contratantes ratificam as cléusulas e condiqfies jé

estabelecidas no Termo dc Acordo Judicial, homologado em 28/08/2020, nos autos da Aq’é‘to Civil

Pfiblica, processo nCl l006869-2420]93.26.0348.

CLAUSULA SEXTA — DOS ATOS PRATICADOS

Ficam convalidadas todas as agfies jé praticadas pe-la Contratada para o enfi‘etamento da Pandemia

causada pela Covid—l 9 até a data do assinalura do presents Termo Adilivo;

CLAUSULA SETIMA — no ORCAMENTO

As despesas provenientes deste Termo Aditivo ocorrerz‘ao por coma do orgamcnto de Combate a0

CORONAVlRUS e onerarfio a dotagfio prépria, consignada sob os nfimeros abaixo indicados:
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Recurso Fontc Dotacfio
Fundo Fundo Estadual 760
Fundo Fundo Estadual 1290

CLAUSULA OITAVA — PRESTACAO DE CONTAS

Deveré ser apresentada pela Contratada a prestagfio dc contas dos recursos utilizados para o

combatc ao Coronavirus - COVID-19, independente dos demais recursos do Comrato de Gestfio

(Termos de Acordo Judicial);

E, por as-sim estarem justas e acordadas firmam as partes o preseme Termo, em 02 (duas) vias dc

igual teor e forma, com 02 (duas) testemuuhas. para qu‘e produza os juridicos e legais efeitos.

Maué, 29 de janeiro 113 2021.

Célia Cristina Pereira Bortolctto
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