ANEXO 6
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
TERMO DE clÊNcn E DE NOTtFtcAçÃo

CONTRATOS DE GESTÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO DO CAMPO
CoNTRATADA: FUNDAçÃO OO nac
CONTRATO DE GESTÃO N9: SS (x,V2O14
TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
SS N9
oo5l2ot6 (PRtMEtRo) Ao TERMO DE
ADTTAMENTO: SS Ne ú!/2O1Iil(TERCE|ROI
AO
CONTRATO DE GESTÃO SS N9
æTI2OI4.

-

,o,]"tft#.":îüoïält"ão

de atividades de prestação de serviços
de Atenção

ADVOGADO(S): (*)

Na qualidade de Contratante e Contratada,
respectivamente, ao termo acima
identificado' e' cientes do seu encaminhamento
.o
rnráÙruAL DE coNTAs oo rstRoo,
para fins de instrução e julgamento,
damo-nos po,. cterurES e NoilFlcADos
para
acompanhar todos os atos da tramitação
procesru.i'até julgamento final
publicação e, se for o caso
e sua
e de nosso interesse, p.ra, nó, prazos
e
nas
formas
regais e
regimentais, exercer o direito
da defesa, interpor recursos e o
mais que couber.
outrossim, estamos clENTEs, doravante,
de que todos os despachos e decisões
que
vierem a ser tomados, relativamente
ao aludido pro..rrã, serão publicados
no
Diário
oficial do Estado, caderno do Poder Legislativo,
parte ¿o ir¡¡unal de contas
do Estado
de são Paulo' de conformidade com
o artigo 90 da Lei comprementar
Estaduar n 709,
de 1993' iniciando-se, a partir de en
rão, a contagem dos prazos
ff"å-r*:,janeiro
são Bernardo do

campo,.,

f

\

de DqcnÌrode

+<^,

ODETE CARMEM

Secretária de Saúde

MARIA
Presidente da

(*) Facultativo. I ndicar quando já
constituído

BATISTET

DAMAIA

dação do ABC

2016.

Termo de Rerrat¡f¡cação
Processo n.g 80.077 /

Fls._

SS n.s

005/2016(1e)

20t4

Rub:

MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO
SECRETARIA DE SAIJDE

TERMO DE RE.RATIFICAçÃO SS N.9 (X'5/2015
(PRIMEIROI AO
TERMO DE ADITAMENTO SS N.g
úU2OI6(TERCEIRO} AO
CONTRATO DE GESTÃO SS N9

æTI2OI4

Por este instrumento, as partes,
de um lado o MUNIcíplo DE SÃO
BERNARDO DO CAMpo,
inscrito no cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica do Ministério da Fazenda
sob o n.e
46'523'239/oooL-47, representado,
na forma do Decreto Municipal
n.e 13.463 /2oor,alterado
pelo Decreto Municipaln'e L4'gg3/o5,pela
secretária de saúde oDETE CARMEM
GtALDl, daqui
por diante denominada sEGRETARIA,
com respaldo no art¡go 166 da Lei
orgânica do Município
nos termos da Redação introduzida pela
Emenda n.e 13 e, de outro, a FUNDAÇÃo
Do ABc
inscrita no cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica do Ministério da Fazenda
sob o no
57'571'275/0ooL-oo, inscrita no
CREMESp sob o n.e 926.776-0,
com endereço na Avenida
Príncipe de Gales n'e 82!, santo
André sP e com estatuto arquivado
no r.s cartório de
Registro Público da comarca de
santo André sob o n.e g25, em o6/to/Lg67,rivro
A-2 de
Pessoas Jurídicas ás fls. 192,
neste ato representado por sua presidente
MARIA A'ARE.IDA
BATlsrEt DAMAIA' brasileira, casada,
Assistente sociar, portadora
do RG ne 7.930.g 4L-7 e cpF
ne 071'058 'L88-24 doravante
designada FUABÇ tendo em vista
'
o constante e decidido no
Processo n" 80'077/20L4, em
especial a aprovação, devidamente
homorogada e ratificada pero
secretário da Pasta' tem entre si, justo
e acordado o presente contrato
de Gestão ss n.s
0SL/2OL4' fundamentado nos
termos do artigo 25 da Lei g.666/tgg3
e suas alterações; e ainda,
em conformidade com os preceitos
estabelecidos na Lei Federal
n" g.0g0, de 19 de setembro
de 1'990 e Lei Federal n" 8'L42,
de 28 de dezembro de 1.990
e com as deriberações da reunião
ordinária do conselho Municipal
de saúde na reunião de 26 de
maio de 2014e com os termos
das disposições a seguir discriminadas:

-
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Termo de Rerratificação

SS n.e OO5/2016(1e)

Processo n.e 80.077 / 2Ot4

Fls._
Rub:

MUNICÍPIO DESÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SAUDE

CLAUSUIA PRIMEIRA

t.

Ficam alterados os valores de repasses
referentes aos meses de setembro

conforme quadro abaixo, ajustando

o valor totat do

a

junho/L7,

Termo Aditivo para

RS

48'2Lt'489,24(Quarenta e oito milhões, duzentos
e onze mil, quatrocentos e oitenta
e nove reais e v¡nte e quatro centavos).

agolt6
Rs 4.318.9L3,43

Rs 4.31.8.91 3,43

novltG

dez/1,G

Rs 4.148.667 ,77

marllT
RS q.ztz 083,33

RS

¿.r+s .667,77

set/16
RS

outlt6

3.968.913 ,43
7

Rs 4.273.083,33

abrilT

malltT

Rs 4.273.083 ,33

Rs q.213.083,33

Rs 1.668.9!3,43

levl1,T
Rs 4.273.083 ,33

iunllT
RS

4.273.0s3 ,33

CLÁUSUI.A SEGUNDA

1'0 Ficam ratificadas

as demais cláusulas e Plano operativo,
termos e condições estaberecidas

nos Termos De Aditamento ss Ne oo7/20t6 (Terceiro)
0ot/20L4' firmados entre o Município de são

e no contrato de Gestão ne

Bernardo do campo e a Fundação
do ABC.

E' por estarem as partes de comum acordo
com as cláusulas, termos e condições
do
presente instrumento, firmam-no
em 4 (quatro)vias, na presença
de 3 (três)testemunhas.
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Termo de Rerratificação

SS n.s OO5/2016(1e)

Processo n.e 80.077 / 2Ot4

Fls._
Rub:

MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO
SECRETARIA DE SAIJDE

São Bernardo do Campo,

"r

l\ t \2

12016.

Secretária de Saúde

MARIA

Presidente da

BATISTET DAMAIA

do ABC

Testemunhas:

L.

2

41,^^frY

J

