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Sôo Poulo, 29 de junho de 2020.

Excelenlíssimo,

Flóvio de Souzo Verdugo MoÍques

Secrelório Munlcipol de Soúde do Município de Poó

REF.

Resposto oo Ofício n" 09ó

-

SMS.

Socledode Beneficenle Cominho de
SBCD, CNPJ /t8.21I.585/0001-15,

Domosco

entidode nôo governomentol, sem

fins

lucrolivos, com sede no Ruo Gobrielo, n. 144, Município de Gorço, Estodo de Sôo

Poulo, CEP 174@970, à frente do Gerenciomenlo, OpeÍocionolizoçôo e
Execuçiio dos Ações Assislenciois e dos Sewiços de Soúde no Hospltol de
Componho poro combole oo COVID 19, vem pelo presenÍe informor que, em
resposto oo Ofício n'09ó

que tonge:

MarÍiz - Hospital

e Matemidâde Samârirâro

Rua Gabrielâ, 144 - Labieúpolis
Garç3 - SP - CEP 17,+00-0fi)
"rel.

<l4l

341

14164

-

SMS, eslomos

de ocordo com vossos ponderoçôes no

t:

-fl"t-AÉ.J_zçstt_
S€de

Administrativa - Sào Paulo - SP
Rua Pascal, I 375 - Campo Belo
Sâo Paulo - SP - CEP

046I

)04

Tel. (11) 5049-2292

Canlnho

#
a
a

serviÇos vinculodo

rR

por mois ó0 dios;
(umo) ombulôncio

U.T.l.

móvel no prestoçôo de

de Geslôo @1l2O2O;

questÕo finonceiro estoremos opresenlondo

processo ó porte de encontro de conÍos poro reequilíbrio finonceiro do referido

conlrolo.

Apresentomos proleslos de elevodo estimo e consideroçôo.

Herce
Presidenle

MatÍiz - Hospital

e Matemidade Samaritâno

Rua Gabriela 1,t4 - I-âbienópolis

Garça - SP - CEP 17400-000
Tel. (14) 3471-4164

WWW,SBCDSAUDE.ORC.BR

Sede

AdminhtÍativa - São Paulo - SP
Ruâ Pascal, 1375 - Câmpo Belo
São Pâulo - SP - CEP 04616{04
Tel-

(l l) 5049-2292

PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL OE POÁ
ESTADO OE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PorL 23 de

Juúo

de 2020.

OfÍcio N" 096 - SMS

Assunto: "Prorrogaçâo Contratual".
Referêncis: Contrâto de gestão 001/2020,

- M.I 44812020.

Prezada,

Veúo por meio deste informar a

vossa seúoria

a

aceitação

da proposta

de

prorrogação de prazo bem como aditanento com inclusâo de 01(uma) ambulância U.T.I

móvel, conforme parecer da comissão especial de avaliação que segue anexo.
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Flávia de Souze

tlHugo

Merques

Sccretória Munitipal de Srúde

Ao Excelentíssimo
Luis Antonio Picerni Herce,
A Sociedade Beneficente Camiúo de Damasco
Rua: Femando Piúeiro Franco, 238 - Centro - Poá
CEP 08554-000

*

Poá - SP

Secretarie Municipal de Saúde
Rua Barão de Juparaná, 43 - Jardim Medina
CEP 0855ô230 - Poá - SP

ns
PREFEITURA DA ESTANCTA HTDROMTNERÁL DE POÁ
E§TADO DE SÃO PAULO
COMISSÃO DE ÀVALTACÃO DO CONTRATO DE GESTÃO EMENGENCTAL
PORTARIÂ N'423&Mlgl,

t{o

PROC.
N"OOI/ZO2O

to

Considerardo as necessidEdes elencadas
Ml. 448/2;020 que aprescnta justificativas
técnicâs paÍa o pedido de porrogação do contrato de gestâo n" 00112020 e solicita: l) Prorrogação por
mais o2(dois) meses do conrraro; 2) contrstação de 0l (uma) ambulância de uTI complea Móvel; 3)
contratação de mais 0l (um) medico por plantão de l2 horas; 4) conMação de mais 0l (um) enfermeiro
por planüIo de 12 horas.
Considerando a Í€sposta enviada pela entidade 'sociedade Beneficente Caminho de
Damasco' - SBCD atmvés do Oficio Presidência - Sede 274D020, que condiciona o aceite da propostâ
desde que sêjam stendidas algumas condições;

Considerando analise realizadas na documentação apÍesentada neste pÍocesso, esta comissão
de avaliação informa que referente aos pedidos:

v

l)

Pedido de prorrogrçlo de 02 (doir) rne*s:
Diante do arual cenário da pandemia globel e especificamente no Estado Brasileiro que

até ests

'l'r,

foram rcgistradas mais de 50.000 mit mortes por coronavírus e
considerando os dados epidemiológicos do município Í€gisbados arravê de indicadores
de casos eonfirmados sendo dc 459 casos c 50 obiros, esta comissão se manifesa
favoravelmente ao pedido de prorrogação.

2)

Contrataçilo de 0I (uma) embulincie de UTI complete Móvel;
Perante as justificativas tÍazidas no Mr 44a2020, esra comissão se manifesta
favorave lrnenÍe a contrataÉo.

3)

Contrrhçío de mris 0l (uu) módirn por plsotlo de
neb 01 (ru) enfcrociro por pbltlo de 12 hons;

12

horrs c Cortr.t çfo de

Muito embora a secretaria de saúde apncsente necessidade de profissionais médicos e
enfermeiros justificando que o equipamento é o único Hospital de Campanha
de pona
abeÍtâ, deve ser considerando aumento no numero de alendimentos regisrrado para
justiÍicar tal contratação. tsto posto esta comissão se aoresenta
em desacordo com tal

v

pedido estando em consonância com asjustificativas trazidas pela
OSS

4)

Ajultes p.r. eqrilibrio de caixe rolicitrdo peh GS;
entidade apres€nta: l) Tabelas de susteio com serviços médicos pactuados
x

A

rcalizados apresenando déficit de R$ 17.732,61; 2) Difercnça de
custeio com valores de
serviços de fisioterapia apresentando défici t de R$ 3.346,12;3)
Manutençito
da eslrutura

fisica de apoio ao hospital de campanha apresentando déficit de R$
33.ffi0,00. Em
relação a tal pedido esta comissão se âpresenta em desacordo, uma vez
que a conúatada
deve ser rcsponsabilizar pelos cuíos dc contratâçiro pÍ€vistos no plano
de trabolho.

Havendo maior custeío nâ execução dos serviços a OSS podera
aprcsentar documento
comprobatorio para providenc ias q couber em processo apartado.

t\

dr,ú

u
*@'*tt'^

1

pREFEmunÀ DÁ EsrÂscrÂ HTDR'MTNERAL DE Fo^

ffi"

PAULo

l-Jl;

W
-.--fri-

EsrÂDo DE sÃo
nss: -.
coMlssÁo DE AvALtAcÀo Do coNTRÂTo DE cEsrÃo EMERGENCTAL Nq00ta0z0 v
FORTARIA N' 42-3802020

Por derrrdeiro, mediante as decisões favoráveis para o aditamento pâss a se considerar
os seguintes valores:

Custos do contrato 02 (doís) meses
Conrratação de Ambulância UTI

R$ 930.000,00
R$ 46.800,00

Totd

R§ 976.E00,00

Sem mais para o momento,

Po{ 23

U

de Junho de 2020

Comis.sio Especiel de Avalbção

FIavia de

ugo Marques
de Seúde

PresidenÍe de Cooissão e §ecÍ€t ria

Alexandre Rodrigues Rapp Porto

(.) Membro

Sociedade Civü

,l ),-

b/t'
/'{'t4/r'

Nelson Trigo de Souza
Membro Sociedadc Ciül

li/

'. t. )/)
zut J/"tsrn
Denny Diõgo 6í prazeres
Membro Indicado peta Câmara Municipal

EIisa D

Meubro ProÍissional de

Padilha
Es

C

Silva

Membro Profissional de

w
Membm Pmfissinnal de

Gi

Guinger

(1 o con§elheiro e merúro da comissào Sr. Alexantke Rothguês Rapp poío
apÍovâ o aditam€rto com Íassâtyas,
pob ebga Íalta dê traÍrspaÍàrciâ nas ativi<lades da contratada_
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