TTRMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 6,, TER,IVIO DE ADITAMENTO AO TERMO DE
coIÁBoRAÇÃO N" O 7 4 / 20 1. I

ORGÃO/ENTIDADE PUBLICO(A): MUNICÍPIO DE GARÇA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO
DE DAMASCO
TERMO DE COLABORAÇÁO (N" DE ORICEM):O14/2078
OBJETO: A operacionaliz aÇâo e a exectlÇão das ações e serwiços de saúde pela ENTIDADE,
das atividades e ser.viços de saúde l1as unidades de saúde que atendem a Esfiategia de Saúde
da Fanúlia, Pr:o,tama Saúde Bucal, Polo Academia da Saúcle, Equipe Multiprofissional, CEO

(Cerrtro de Especialidades Odontológicas) e Residências Terapêuticas ent conlbrmiclade cour
os anexos técnicos que integram este instruÍnento.
o objeto executado deveú atingir o fim a que se destina, com eficácia e qualidade
requeridas, conforrue Plano de Trabalho.
Pelo pÍeserlte TERI/IO, nós, abaixo iclentificados:

1.

Estamos CIENTES de que:

a)

o ajuste acirrra retbrido estaú sujeito a análise e julgantento pelo Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistenla eletrÔnico;

b)

poderetnos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestaçÕes
de interesse, Despachos e DecisÕes, mediatrte rcgular cadasttanlento no Sisten'n de Processo
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonânciâ coltl o estabelecido na
ResoluÇão n" O'l /2071 do TCESP;

c)

além de disponiveis no processo eletrônico, todos os f)espachos e f)ecisÕes que
vierenr a seÍ tonudos, relativamente ao aludido processo) serão publicados no Diário Oficial
clo Estado, Caclerno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estaclo de Sâo
Paulo, em conforntidade com o artigo 90 da Lei Cotllplemelltar n" 709, cle 14 cle janeiro de
I993, iniciando-se, a partil cle então, a contagem dos ptazos processnais, conforme regras
clo Código de Processo Civil;

d)

Qualquer alteraçào de endcreqo - residencial ou eletrônico ou telefotres de contato
deverá ser conrunicada pelo interessado, peticionanclo no processo.

2.

Damo-nos por NOTIT]CADOS para:

a)

O acompanhamento dos atos do processo até

seu julgamento

final e consequente

publicação;

b)

Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais
exercer o direito de ciefesa, interpol l'ecursos e o que ntais couber.

Garça,

3l

de

e regimentais,

janeiro de 2020.

GESTOR DO ORGÃO PÚBLICO

Nome: Elaine Clistina Giolo Jorge

4'

Cargo: Diletorz de Departamento
CPF:

333.961.078-96

RG: 26.157.72O-X

/-

Data de Nascimento: 27

/03/77

Endereço lesidencial completo: Rua Ana Maria Murari Marques n. 389' GarçalSP

E-mail institucional: secsaude.uac@hotmail.cont
E-mail pessoal: ecgi.35@hotmail.com
Telefone 3471-4959

Responsáveis que assinaram o ajuste:

PELO ORGÃO PÚBLI CO PARCEIRO:

Nome: João Carlos dos Santos

Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 067.7

59.778-23 - RG: 1 1.262. 97 7 -5

Data de Nascimento:

SSP / SP

28/04/ 7966

Endereço residencial completo: Rua Fausto Floriano de Toledo

E-mail instituciorral: gabinete@garca.sp
E-

n'774,Carça/SP

br

nrail pessoal: prefeito@galca.sp.g

Teleforre(s):

14

3407-6600

Assinatura:

PELA

ADE PARCEIRÂ:

Nome: Luis Antonio Picemi Herce
Cargo: Prcsidente
CW: O348O4.548-44 - RG: 11.784.356-8-SSP/SP

Data de Nascirnento: 77 / 17 / 7962
Endereço residencial completo: Av. Clavásio Alves da Silva 525B1.2 Ap53 - Sáo Paulo - SP

E-nrail institucional: luisherce@sbcdsaucle.org.br
E-mail pessoal: luisherce@sbcclsaude,org.br
Telelbne(s) :77- 99720.66.20 77 - 5049.22.9
Assinatula:

/
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TERMO DE ADITAMENTO AO TERM o DE COLABORACÃO N" 0141201ê

DE

ADITAMENTO QUE ENTRE SI
MUNICiPIO DE GARÇA E A
CAMINHO DE
BENEFICENTE
SOCIEDADE
DAMASCO, AO TTRMO Dt COLABORAÇÃO N''
074/2018, PARA _ OPERACIONAI.IZAR E
EXECUTAR AS AÇOES E SERVIÇOS COM
TSTRATTüIA DT SAUDT DA IÀMILIA,
PROGRAT\4A SAUDE tsUCAL, EQUIPE
MULTIPROFISSIONAL, POLO ACADEMIA DA

TERMO

CELEBRA1M

O

cto (cENrRo Dt
ODONTOI,OCICAS} E
sAUDt,

ESPECIALIDADTS

RTSIDINCIAS

TERAPÊUTICAS NO MUNICIPIO DE GARÇA.

janeir.odoanode 2O2O, nesta ciclacle cle Garça, Estaclo de
o MUMCIPIO DE GARÇA, iuscrito llo C.N.PJ'/M.F- sob
n"44.518.371.0O07/35, conr enderreço na PraÇa Hilmar Machado cle Oliveira n" lo2,
Centro, GarÇalsão Pau1o, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal Sr.
JOÃO CARLOS DOS SANToS, porlador da Cédula de Identidade RC n" 77.262. 977-5
inscrito no CPF no 061.759.778-23, doravante clesignado simplesmente
SSp/St'
"
MUNICÍPIO. e de outto lado a SOCIEDADE BENET,ICENTE CAMINHO DE DAMASCO,
insclita no CNPJ sob o rt" 48.21 1 .585/0001 - 1 5, e stra filial, inscrita no CNPJ sob o u"
48.2t 1.585/0005-49, com sede à RLra Gabriela tt' 744, Catça/ SP. neste ato representado
por seu Presidente, LU§ ANTONIO PICERNI HERCE, poltaclor do RG n" 11.784-356-8ssp/SP e inscrito no CPF n.'034804.548-44, doravante desiSnacla simplesmente ENTIDADE,
Lesolvenr, aclitar o Ternro cle Colaboração n" 074/2018, cour tutrdaurento na Lei Municipal
rr" 5.255, cle 29 de ontubro de 2078, na lnstrução n" 01/2016 do Tribunal de CorTtas do
Estaclo c1e São Paulo e às normas corrtidas na Lei Federal n" 13.019, cle 31 de julho de 20'14,
Aos 31 (trinta e unt) diadonrêsde
São Paulo,, presentes de um lado

e alteraçÕes, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:
A Cláusula Primeira passa a ter a seguinte redaçào:

"cúusulA

PRTMEIRA

-

DO OBJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO tem pol objeto a operacionalizaçào e a execução
das ações e serviços cle saúde pela ENTIDADE, clas atividades e serwiços de saúde nas
uniclacles cle saÍrde que atendem a Estrategia de SaÍrde da Fantilia, ProSIama Saúde Bttcal,
Polo Acaclemia da Saúde,, Equipe Multiprofissional,, CEO (Centro de Especialidacles
Odontológicas) e Resiclências Terapêuticâs eÍtt conformidade com os anexos técnicos que
inte3r'arn o Ternro de Colaboração.
O objeto executado deverá atingir o tim a qne se destina, com et'icácia e qualidade
requeridas, conforme Plano de Trabalho.
(...) ".
C) preserlte

CLÁUSULA SEGUNDA:

"\---r^\

A Cláusula Terceila passa a ter a seguinte ledação:

_
"CLÁUSULA TERCEIRA DAS OBRIGAÇÔES DO MUNICÍPIO

Para â execuÇâo clos serviços do presetrte Tertrro de Colaboração, o MUMCÍPIO obrigar-seà:

-(

Repassar os recursos financeiros paÍa a execvção do objeto deste Termo de
Colaboração, fazendo através de repasse mensal no valor de R$ 758.349,79 (setecentos e
cinquenta e oito nril, lrezentos e quarenla e nove t'eais e selenta e novelg;ntavos) /nles, em

I.

1\

,ír

à

02 (dlas) parcelas, setrdo a primeira no percentrÉl de 48% (qnarelta e oito por cento) ate o
5" clia útil, e a segunda no percentual de 52o/o (cinquetlta e dois por cento) até o dta 25 do
mês de ret'erência, confolure deterntirlado no Plano de Trabalho;

CLAUSULA SEGUNDA:
A Cláusula Sétinla passa a ter a seguinte ledação:

"CLÁUSULA SÉTIMA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O prazo cle vigência do presetrte Termo de Colaboração serâ de 72 (doze) rneses, tetrdo por
ternro inicial a data de sua assinatura, podendo ser prolrogado, após demonstrada a
collsecuÇão ctos objetivos estratégicos e das nretas estabelecidas e havettdo concordâttcia
entre ar.nbas as lrartcs, por iSual períoclo, ate o lintite tle 60 (sessenta) trreses".
CLAUSULA TERCEIRA:
A Cláusula Oitava passa a ter a seSuillte ledaçao:

«CI,ÁI]ST]LA OITAVA: DOS RECURSOS FINANCEIROS
Pelâ prestaÇào dos sewiços objeto deste Tenrto de Colabolaçào, especificados no Anexo
Tecnico "4", o MUNICÍPIO repassará à ENTIDADE, no prazo e concliçÕes constantes fleste
instrurllento, o valor de até R$ 758.349,79 (setecentos e ciuquenta e oito mil, trezentos e
quarenta e nove reais e setenta e nove centavos) /n.rês, sendo R$ 643.987,14 (seiscentos e
quarerlta e três nlil, novecentos e oitenta e sete reais e qvaÍoÍze centavos) ref'erellte a
Atenção Básica e R$ 114.362,,65 (cento e qltatotze mil, trezetltos e sessenta e dois reais e
sessenta e cinco centavos) refer'ente à Média Complexidacle.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Do montânte global mencionado Íto caput desta cláusula, correspondente a este
exercício financeiro:
a) Onerará a rubrica orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde, dotaçâo 277,21,2 e
2 1 13 tonte 01 , 02 c 05, fnncional 10.301 .001 0.20290000 ativiclades da Atençâo básica,
categoria econôrrrica 3.3.90.:39 (outros serviÇos de telceinos - pessoa juriclica).
b) Orrerar'á a rublica or'çantentár'ia da Secletaria Municipal cle Saúde, dolaçáo 232 e 233,
forlte Ol e 05,, tuncional 10.302.0010.20300000 ass.istência da media e alta contplexidade,
categoria econômica 3.3.9o.39 (outros serviÇos de terceiros - pessoa jurídica).
PARÁGRAFO SEGUNDO

O plimeiro repasse seú efetuado no mês subsequente à assinatura do presente Ternto

de
Colaboraçào, enr O2 (cluas) parcelas, sendo a prir.neila r1o porcerltual de 48 (quarenta e oito pol
cer,to) até o 5" dia Írtil, e a segunda no porcentual de 52o/o (cinquetrta e clois por cento) até o dia
25 do n.rês de cacla mês;
1. Os der.nais repasses serão efetuados rnensalnrente, também em dtras patcelas, sendo a ptitrteira
no porcentual de 48 (quarenta e oito por cento) até o 5' dia utrl, e a seguuda no porcelltual de
52% (cinquenta e dois por cento) até o dia 25 do nrês de referência;
2. O repasse da terceira parcela ruensal fica condicionado à apresentação e aprovação da
prestaÇão de corltas da primeira parceTa, o da quarta parcela fica conclicionado à apresentaÇão e
aplovaÇào da scarrrrda c. assirrr srrtcssivanrolte. nos lenn..rs cslallclecidos rta Cláttsula decittta.
(...)".
CúUSULA oUARTA:

{

A Cláus[la Nonâ passa a ter a se8uinte redaÇão

gvJ

"CLÁUSULA NONA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
para o cuptprillento das metas estabeleciclas neste Ternto rle Colaboração o MUNICÍPIO
e
estimou o vàlor global de até R$ 9.700.797,45 (nove uilhÕes, cet.u mil,, cento e noventa
,.i. ..ài, . q.,urát e cinco centavos), a ser pago ent 12 (doze) parcelas a serem repassados
à ENTIDADf, conforme consta no § 2", da Clá,sula Oitava, do presente Ter,ro"'

CLÁUSULA OUINTA:

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condiçÕes do Termo de Colabotaçào n"
O14/2078 e alteraçÕes, que não foram alteradas por este instrumento'

o

presente Termo de Aclitantento entrará etu viSor
rctroagindo seus efeitos a partir de O1 de janeito de 2O2O.

na data de srra publicaçào,

por estarem assim justos e acordados, os pârtícipes firmam o presente insh'umento
das
em 03 (tràs) vias, de igual téor e forn'n, parz os déüdos efeitos legais, tudo na presença
testemunhas infra-assinadas.
E,

Garça. 31 de

â11

dc 2020.
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Sociedade Beneficente Caminho de Damlsco

NATALLI GAIATO CRUZ
Secreúria Muni ctpal de Saide

IDO SIMAS

SAN

r

al do Município

Testemunhas:

Notlre:
RG n".:

Nonre:
RC n".:

