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PREFEITURA TUUNICIPAL DE GARÇA
Estado de São Paulo
lSOTERMO DE ADTTAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO

NO

01412018

TERMo DE ADITAMENTo QUE ENTRE SI CELEBRAM o MUNIcipIo
DE GARÇA E A SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO,
rERMo
cor,enoneçÃo
rARA
orERACToNALTZAR E ExECUTAn es eçÕES E sERVrÇos coM
rsrnetÉcm DE sAUDE pa reuÍlre, pRócRenre sauór BUCAL,

Ao

DE

No ot4/Zotr,

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, POLO ACADEMIA DA SAUDE, CEO

(CENTRo DE ESPECIALIDADES oDoNToLoGICAS), RTsloÊxcles

rrnepÊtnrcAs

E

polo covrD No MuNrcÍplo pr

GARÇA.

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto do ano de 2021, nesta cidade de Garça, Estado de

São

Paulo, presentes de um lado o MUIüCÍPIO DE GARÇA, inscrito no c.r.Í.r.1.Zrvr.f. sob
no44.578.371.00o1/35, com endereço na Praça Hilmar Machado de Oliveira no íOZ, Centro,
Ça|ytlSaoPaulo,neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal Sr.;OÃO CAúOS OOó
SANTOS, portador da Cédula de ldentidade RG no 11.262. 977-5 SSPTSP e inscrito no CpF no
067.759.778-23, doravante designado simplesmente MUNICÍPIO, e de outro lado a SOCIEDADE
BENEIICENTE CAMINHO DE DAMASCO, itrscrita no CNPJ sob o no 48.211 .585 / OOOT- 1 S, e sua filial,
inscrita no CNPJ sob o no 48.271.585/0005-49, com sede à Rua Gabrielano '!44,Garça/Sp,neste ato

representado por seu Presidente, LUIS ANTOMO PICERNI HERCE, portador do RG no 17.Tg4.556-gSSP/SP e inscrito no CPF no 034804.548-44,doravante designadasimplesmente ENTIDADE, resolvem,
aditar o Termo de Colaborução no Ol4 / 2jls,com fundaménto na Initrução no OI / 2O2O doTribunai
de Contas do Estado de São Paulo e às normas contidas nalr:i Federal nó 13.01g, de 37 dejulho de
2074, e alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

cúusule

pnrivrurna:

A Cláusula Tercefua passa a ter a seguinte rcdação:
«CLÁUSL.]LA TERCEIRA _
DÁS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
Para a execução dos seruiços do presente Ternto de Colaboração, o

MIIMCÍHO obrigar-se-á:

I.
Repassar os recursos financeiros para a execução do objeto deste Teruno de Colaborução,
Íhzendo através de repasse mensal da seguinte fonua: no ruêi janeiro/2021, o ualor de até n$
9Í0.361,07 (novecentos 9 dez nil, trezentos e sessenta e uru reais e sete centavos); nos nteses de
íevereirc,/2221 e ntarço/2o21 o ualor de Rs 926.826rgg (novecentos e vinte e seis n'ú1, oitocentos e
vinte e seis reais e noventa e oito centavos)/nÉs; nos meses cle abrit/2o21 e nraio/2021,- o valor de R§
968:04Í107 (novecentos e sessenta e oito nil, quarenta e un reais e sete centavoí); no mês cíe
junho,/2021 o ualor de R8 I.I IB.Z I4,S I (mn mithão, cento e dezoito nil, duzentos e quatolze teais e
oitenta e um centavos); no ntês de julfuo,/2)21 o ualor de R$ I.O2g.gI Í,'72 (uru núlhào, vinte e nove
ruil, novecentos e onze reais e setenta e sete centavos); tto rttés de agosto,/2L2 I o valor de R$
1.030.406,97 (um milhão, trinta ruil, quatrocentos e seis reais e noventa e sete centavos); tto nÉs de
seterubto/2o21 o ualor de R$ 1.O11.886,97 (uru núlhão, onze ntil, oitocentos e oitenta e seis reais e
noventa e sete centavos) e nos nteses de outubro/222 I até dezentbro,/222 I o valor de Rs g ZS. 9061 7I
,
(novecentos e setenta e três núL, novecentos e seis reais e setenta e unt centavos),/nÉs,
em O2 @úas)
sendo a printeira no percentual de 6O% (sessenta por cento) ate o 50 dia útil,'e a segunda n'o
p:rc:nlaal de 4O% (quarenta pot'cento) até o dia 25 de caãa ruês, conforrue determinado nõ plano de
Trabalho;
(...)'

CúUSULA TERCEIRA:
A Cláusula Oitaua

fas;

a ter a seguinte redação:

,CTÁUSULA OITAVA:
DOS RECURSOS FINANCEIROS

A

PeIa prcstação dos seruiços objeto deste Tetnto de Colaboração, especificados no Anexo Técnico ,Ar,
o MLINICÍPIO eÍbtuará o repisse à ENUDADE, no ptazo ,
constantes neste instruntento, c{a

seguinte forrua:

a)

"àndiço"t

No mês de ianeiro,/2o21, o ualor de ate R$ 910.36Í,O7 (novecentos e dez nil, trezentos

v

" .r/* (-
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e nm reais e sete centavos)/ntês, sendo R$ 787.448,2 I (setecentos e oitenta e sete mil,
quatrocentos e quarenta e oito teais e uinte e um centavos), referente a Atenção Básica e R$
Í22.912186 (cento e uinte e dois ntil, novecentos e doze reais e oitenta e seis centavos), referente à
Média Complexidade;
Nos rueses de fevereiro/2o2 I e março/2021 o ualor de até R$ 926.826,98 (novecentos e uinte
D
e seis nil, oitocentos e uinte e seis reais e noventa e oito centavos)/mês, sendo R§ 803.914,12
(oitocentos e fi'ês nú[, novecentos e quatorze reais e doze centavos), referente a Atenção Básica e R$
122.912186 (cento e uinte e dois mil, novecentos e doze reais e oitenta e seis centavos), referente à
Média Complexidade;
c) Nos meses de abril,/2021 e nraio/2021 o ualor de ate R$ 968.041,07/ruês, sendo R$
845.128121 (oitocentos e quarenta e cinco nú[, cento e uinte e oito reais e uinte e unt centavos),
referente a Atenção Básica e R$ 122.912186 (cento e uinte e dois ruil, novecentos e doze reais e oitenta
e seis centavos), referente à Média Complexidade;
sessenta

d)

Noruêsdejunho/2021 oualordeatéR8 I.Í18.214,81 (umntilhão,centoedezoitoruil,

dazentos e qaatoÍze reais e oitenta e um centavos),/nÉs, sendo R$ 1.004.540,85 (um ntilhão, quatro
mil, quinhentos e quarcnta rcais e oitenta e cinco centavos), referente a Atenção Básica e R$
113.673196 (cento e treze nil, seiscentos e setenta e ttés reais e noventa e seis centavos), referente à

Média Complexidade;

e) No nÉs de julho,/2021 o ualor de até R8 1.029.911,77 (unt milhão, vinte e nove nil,
novecentos e onze reais e setenta e sete centavos)/ntês, sendo R$ 9f 6.237181 (novecentos e dezesseis

ruilrduzentose trintaesetereaiseoitentae umcentavos) referenteaAtençãoBásicae R$ 113.673,96
(cento e treze nil, seiscentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos),referente à Média
Contplexidade;
Í)
No mês de agosto/2o?1 o valor de até R$ 1.030.406,97 (um ntilhão, tdnta ntil, quatrocentos
e seis reais e noventa e sete centavos), sendo R§ 9Í 6.733,01 (novecentos e dezesseis tnil, setecentos e
trinta e três reais e uru centavo) referente a Atenção Básica e R$ 113.673196 (cento e tteze nil,
seiscentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos)rreferente à Média Contplexidade;
No ntês de setenúro/2o21 o ualor de até R$ 1.01 1.886,97 (um milhão, onze mil, oitocentos e
9
oitenta e seis reais e noventa e sete centavos), sendo R8 898.213rO1 (oitocentos e noventa e oito nil,
duzentos e treze reais e unt centavo), referente a Atenção Básica e R8 113.673196 (cento e treze mil,
seiscentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos),referente à Média Coruplexidade;
h) Nos rueses de outubto/2021, noverubro,/Z22[ e dezerubro/2)2(, o valor de até R$
973.906171 (novecentos e setenta e três mil, novecentos e seis reais e setenta e unt centavos),/ruês,
sendo R$ 860.232175 (oitocentos e sessettta nú|, duzentos e trinta e dois reais e setenta e cinco
centavos), referente a Atenção Básica e R$ I13.673,96 (cento e treze mil, seiscentos e setenta e três
teais e noventa e seis centavos),referente à Média Contplexidade.
PARÁGRAFO PRIMEIRO

Do ntontante global mencionado no caput desta cláusula, corrcspondettte a este exercício
financeiro:
a) Onerará a rubrica otçantentária da Secretaria Municipal de Saúde, dotaÇão 210,21Í e 212 fonte
01, 02 e O5, rttncional ÍO.3OI.OO1O.2O29.OOOI - Atiuidades da Atenção Básica/Terutos, categoria
econômica 3.3.90.39 (outros seruiços de terceiros - pessoa jurídica).
b) Onerará a rubrica orçamentátia da Secretaria Municipal de Saúde, dotação 232 e 234, fonte OI e
05, firncional 1O.3O2.OOI0.2O3O.OOOI - Assistência da Média e Alta
categoila econômica 3.3.90.39 (outros setwiços de terceiros - pessoa jurídica).
PAfuíGRAFO SEGLINDO
O primeirc repasse será efetuado no mês subsequente à assinatura do presente Tetnto de Colaboração,
eru O2 (duas) parcelas, sendo a primeira no porcentual de 60% (sessenta pot'cento) até o 5u dia útil,
e a segunda no porcentual de 4O% (quarenta por cento) até o dia 25 do mês de cada mês;
1. Os deruais repasses serão efetttados ntensalntente, tantbent em duas parcelas, sendo a printeira no
porcentual de 6O% (sessenta pot'cento) até o 5" dia útil, e a segunda no porcentual de 4O% (quarenta
por cento) ate o dia 25 de cada ruês;
2. O repasse da terceira parcela mensal fica condicionado à apresentação e aprouação da prestação
de contas da primeira parcela, o da quafta parcela fica condicionado à apresentação e aprouação da
segunda e, assint sucessiuantente, nos terntos estabelecidos na Cláusula décinta.

(...)'.
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cúusur.e oueme:
A Cláusula Nona passa a ter a seguinte redação:

octÁustn,e NoNA: oes coNotçÕts DE IAGAMENTI
Para o cumprimento das ntetas estabelecidas neste Termo de ColaboraÇão o MUNICÍPIO estintou o
valorglobal de até R$ 11.8Í2.237,82 (onze nilhões, oitocentos e doze ruil, duzentos e trinta e sete
reais e oitenta e dois centavos), a ser pago em 12 (doze) parcelas a serent repassados à ENUDADE,
conforrue consta no § 20, da Cláusula Oitaua, do presente Ternto".

(...)'.

cúusum ouuvte:
Ficanr ratificadas as demais Cláusulas e condições do Termo de Colaboração no 074 / 2078 e alteraçóes,
que não foram altetadas por este instrumento.
O presente Termo de Aditamento entrará em vigor nadatade sua publicação,retroagindo seus efeitos
apartir de 01 de agosto de2027.

firnranr o presente instrumento eni 04 (quatro)
legais, tudo na presença das testemunhas infra-

E, por estarem assim
vias, de igual teor e

assinadas.
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