ANEXO 6
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
TERMo oe c¡Êrucn E DE NolFlcaçÃo

coNTRATos oe eesrÃo
CONTRATANTE: MUNICíNO OE
SÃO BERNARDO DO CAMPO

CoNTRATADA: FUNDAçÃo oo
aac
CONTRATO DE GESTÃO N9:
SS OOl/2014
TERMO DE RERRATIFICIÇÃO
SS N9
@U2ot6 (PRlMElRo) Ao TERMO DE
ADITAMENTO: ss Ns 010/2ot6FERcEtRol
coNTRATo DE GEsrÃo ss Ne
Ao
æU2ot4.
Apoio na organização, Estruturação
e Execução de Atividades e serviços
,o.?otJ.o,
de

-

ADvoGADO(s|: (*)

Na quaridade de contratante

e co.ntratada, respectivamente, ao termo
identificado' e' cientes do seu encaminhamento
acima
ao inrãurunr DE coNTAs Do
para fins de instrução e jurgamento,
EsrADo,
damo-nos poiìrrrurES e NOTrirðÀoos
p.r.
acompanhar todos os atos da
tramitação procei*.i .t¿ jutgamento
finar e sua
publicação e, se for o caso
e de nosso interesse, prrr, iá, prazos
e
nas
formas
regimentais, exercer o direito
regais e
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 processo, serão pubticados
no Diário
oficial do Estado, caderno do Poder
Legislativo, prrt" ¿ãtr¡bunal
de contas do Estado
de são Paulo' de conformidade
.ot o artigo 90 da Lei comptementar
Estaduar n" 709,
de 1993, iniciando-se, a parrir de
então, a contagem dos prazos
nåj:,janeiro
são Bernardo do campo,

",

|

â de X{mbc¡de

ODETE CARMEM

IATDI

Secretária de Saúde

MARIA

TISTET DAMAIA
Presidente da Fun ação
do ABC

(*) Facultativo. lnd icar quand já
o
constituído.

2016.

Termo de Rerratificação

SS n.e

OO7/2OL6lLel

Processo n.e 80,077 / 2Ol4

Fls._
Rub:

MUNICíPIO DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO
SECRETARIA DE SAUDE

TERMO DE RE-RAT|F|GAçÃO SS
N.s oo7l2Ot6(pRtMEtROl AO
TERTUO DE ADITAMENTO SS
N.9 O'O/2016(TERCEIROI AO

GoNTRATO DE GESfÃo ss Ne

$u20t4

Por este instrumento, as partes,
de um lado o MuNtclpto 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 /2ooL,alterado
pelo Decreto Municipal n'e 14.993/05,
pela secretária de Saúde oDETE
CARMEM GtA[Dt, daqui
por diante denominada sECRETARIA,
com respaldo no artigo 165 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
57'57L'275/oooL-oo, inscrita no
CREMESp sob o n.e 926.776-0,
com endereço na Avenida
Príncipe de Gales n'e 82L, santo
André - sp e com estatuto arquivado
no le cartório de
Registro Público da comarca de
santo André sob o n.e g2s, em 06/Lo/Lg67,rivro
A-2 de
Pessoas Jurídicas ás fls' L92,
neste ato representado por sua presidente
MAR,A A'ARE.TDA
BATlsrEt DAMAIA' brasileira, casada,
Assistente social, portadora do
RG ne 7.930.g 4t-7 e cpF
ne 071'058 'L88-24 doravante
designada FUABC, tendo em vista
'
o constante e decidido no
Processo n" 8o'o77/20!4, em
especial a aprovação, devidamente
homorogada e ratificada pero
secretário da Pasta' tem entre
justo
si,
e acordado o presente contrato
de Gestão ss n.s
ooL/20L4' fundamentado nos
termos do artigo 25 da Lei9.666/1gg3
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 r..990
e com as deriberações da reunião
ordinária do conselho Municipal
de saúde na reunião de 26 de
maio de 2oL4e com os termos

das disposições a seguir discriminadas:

q

Termo de Rerratificação

SS

n.e OO7/ZOt6(Lel

Processo n.e 80.077 / 2Ot4

Fls._
Rub:

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO
SECRETARIA DE SAÚDE

CIAUSUtA PRIMEIRA

Fica alterado o valor de repasse
referente ao mês de outubro

t.

guadro abaixo, ajustando

o

/rc a junho/tT,conforme
Termo Aditivo para Rs

do

varor totar

65'431.L23,7g(sessenta e cinco mirhões,
quatrocentos e trinta e um mir,
cento e
vinte e três reais e setenta e nove centavos).

RS

5.22s.376 ,Lt

Rs 5.2 25 .3 76,L L

novlt6
RS

6.0i.6.68 L,9L

marlll

RS

s.tqt .833,33

RS

tt

Rs 3.2 34.63 L,66

833 33

Rs 5 7 4 7 .833, 33

5.22 5.3 76,

dezltG
RS

levltT

7

6.01 6.691,91

abrilT
Rs s.747.833 ,33

RS 5 7 4 7

mailll
Rs s.747.83 3,33

RS

s.747. 833,33

CIAUSUIA SEGUNDA

l'0

Ficam ratificadas as demais cláusulas
e Plano operativo, termos e condições
estaberecidas

nos Termos De Aditamento ss Ns
ol.o/zorl (Terceiro)

oot/20l4' firmados entre o Município

e no contrato de

Gestão

ne

de são Bernardo do campo
e a Fundação do ABC.

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

<l
2

Termo de Rerratificação

SS n.e OOZ2O16(1e)

Processo n.e g0.077 2Ot4
/

Fls.-Rub:

MUNICíPIO DE SÃO BERNARDO
DO CAMPO
SECRETARIA DE SAUDE

São Bernardo do Campo,

em la / lL / 20L6.

\
ODETE CARMEM

Secretária de Saúde

MARIA APARECI

Presidente da

DAMAIA
do ABC

Testemunhas:

t

J

