TERMO ADITIVO A0 CONTRATO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA, p‘essoajuridica de direito pﬁblico interno, denominada

CONTRATANTE, neste ato representada pela Secretaria dc Saﬁde sra. Célia Cristina Pcreira
Botoletto, portadora do Registro Geral 11':I 6.53 S .5 10-6, inscrim no Cadastro dc Pessoas Fisicas sob o

n" 917.152.538-68 e a FUNDACAO D0 ABC ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE — OSS, nos
termos da Lei n° 9.637/1998, representada por sua presidents, sra. Adriana Berringer Stephan,

portadora do Registl'o Geral 11° 19.230.137-8, inscrita no Cadastro dc Pessoas Fisicas sob o n”
149.011.988-40 resovlvem celebrar o presenle Tex-mo Aditivo ao Tcrmo dc Acordo Judicial,

homologado cm 28/08/2020, nos autos da Acﬁo Civil Pﬁblica, processo n“

1006369-

24.2019.8.26.0348 visando a execugz‘lo de atividades e servigos dc saﬁde, a sex-em desenvolvidos no
enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19, mediante as seguinles cléusulas:

QAUSULA PREVIEIBA — DO 011mm
0 prescnte tenno aditivo [em por objeto adotar as providéncias legais para a excepcional inciusiio
do aporte dc recursos é: aquisigﬁo de Kit dc Testes com Diluente in COVID-19;

CLAUSULA SEGUNDA — DO ADITAIVIENTO

Diame da atual situaqﬁo de emergéncia declarada em razﬁo do surto de contaminagzﬁo pe-lo novo
Coronavirus (COVID-19), classiﬁcado como P'andemia; diante dos niveis dc disseminagﬁo c risco

potencial 2‘1 populacﬁo e; considerando ainda, a quantidade dc pacientes na ﬁla, aguardando por

leitOs dc Unidade dc Terapia Intensiv‘a (UTI) e de Enfennaria no ﬁmbito do Municipio dc Maué —

SP, o que representa situaczio dramética dc possivel colapso no Sistema Unico dc Saﬂde - SUS, a
Contratante se depara com a necessidade dc testagem daquelcs que aprcsentam os sintomas de

contaminagﬁo visando minimizar o agravamemo de cases na regiéio e a escassez dc recursos ﬁsicos
que estamos vivendo, para assim suprir evidente demanda gerada por tal fato, dc mode a trazer
melhores condigfies dc atcndimeuto aos municipes;

QAUSULA TERCEJRA — nos agcmzsos FINANCELROS
Para viabilizar a aquisioéio do objcto deste termo aditivo seré repassado pela Contratante 51
Comratada, aos dias 25/03/2021, 0 valor global do RS 105.000,00 (Canto c cinco mil Reais). Case

a Contralante solicite nova aquisiqﬁo do objeto em comento deveré disponibiliza-r de recurso

ﬁnanceiro suﬁciente para Ianto e repasszi-lo previamente a compra 21 Contratada;

CLAUSULA OUARTA — DA VIGENCIA
O presente Termo Aditivo tern vigéncia a partir de 22/02/2021 3 perdurara até a declaragﬁo do ﬁm

da Pandemia pcla Organizao‘éo Mundial de Saﬂde e/ou pelo Ministério da Saﬁde do Brasil, cabendo

2‘1 Contratantc, por meio da sua Secretaria dc Saﬂde notiﬁcar por escrito a Contratada quanto ao
encerramcnto do objcto desle c, consequentemente, do prcsente Termo Aditivo;

CLAUSULA OUINTA — DA RATIFICACAO
Sem prejuizo do ora pactuado, as panes Contratantes ratiﬁcam as cléusulas e condiqoes jﬁ
estabclecidas no Termo de Acordo Judicial, homologado em 28/08/2020, nos autos da A950 Civil

Pﬂblica, processo 11° l006869-2420193.336.0348.

CLAUSULA SE_XTA — DOS ATOS PRATICADOS
Ficam convalidadas todas as aqoes jé pralica'das pela Contratada para o cnfrctamento da Pandemia

causada pela Covid—l 9 até a data de assinatura do presente Termo Aditivo;

c_LAUSULA SETMA — no ORCAMENTO
As despesas provenientcs deste Termo Aditivo ocorrerﬁo por conta do orqamento do Combate ao
CORONAViRUS e onerarﬁo a dotaoﬁo propria, consignada sob o nl'unero abaixo indicado:

Recurso Fonte
Covid-Gov. Federal

Dotagﬁo
1236

QAUSULA OITAVA — PRESTACAO DE CONTAS
Deveré ser apresentada pela Contratada a prestagﬁo de contas dos recursos utilizados para o

combate ao Coronavirus — COVID-l9, independents dos dcmais recursos do Comrato de Gestz’io
(Termos dc Acordo Judicial);

E, por assim estarem justas a acordadas firmam as 1331185 0 prescnte Termo, em 02 (duas) vias de

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

Maud, 22 dc fevereiro de 2021.

Célia Cristina Pereira Borl'oletto
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