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EGU DO IÍ{SÍRU}IENTO ÂDITIVO AO COI{TRÂTO DE GEST o No 127 / 201a

cELEBRADo ENTRE a pREFErruRe oa esrÂrcla tueisrrca DE rru E

A SOCIEDADE BET{EFICENTE CAMINHO DE DAi,IASCO - SBCD.

Pelo presente instrumento Aditivo de um lado a PREFEITURA DA
tsrÂlcra rUnÍSrrCa DE ITU, pessoa jurídica de direito público, com
sede na Avenida Itu 400 Anos, no 111, Bairro Itu Novo, nesta cidade e

comarca de Itu, no Estado de São Paulo, devidamente inscrita no CNPI sob
no 46.634.440/0001-00, neste ato representada pela Secretária Municipal
de Saúde a sra. JANAÍtlA GUERINo DE cAIriARGO, brasileira, casada,
tecnóloga de engenharia clínica, portadora do RG no 24,548,937 -x-SS P/S P,

e inscrita no CPFlMF no 213.555.008-69. residente e domiciliada Alameda
Santa Ana, no 387, Condomínio lardim Theodora, Itu/SP, CEP: 13.301-850.
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado a

instituição SOCIEDADE BENEFICENTE CAIIIIÍ{HO DE DAIIIASCO - SBCD,
pessoa jurÍdica de direito privado, com sede na Rua Gabriela. no 144,
Labienópolis. no Município de Garça/SP, devidamente inscrita no cNP.l sob
no 48.211.585/ooo1-15, neste ato representada pelo Sr. luÍs lnfôÍlfO
PICERNI HERCE, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG no
11.784.356-8, e inscrito no CPF/MF sob no o34.804.548-44, residente e
domiciliado na Avenida Clavasio Alves da Silva,525, 81.2, ap.53, Bairro
do Limão, São Paulo/5P, CEP: O2722-O3O, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, que têm entre si justo e contratado celebrar,
como de fato celebrado tem, o presente Aditivo de Contrato, com base no
chamamento Público no O4l2018 que se regerá pelas seguintes
cláusulas e condições que mutuamente se outorgam, a saber:

CLAUSULA I DO CONTRATO

A coNTRATANTE e a CONTRATADA celebraram o contrato no
127 l2Ol8, para prestação dos serviços de gerenciamento,
operacionalização e execução dos serviços de saúde na Unidade de Pronto
Atendimento - UPA Nossa Senhora da Aparecida, conforme processo
lfcitatório por Chamamento Público no 04l2OL8, iniciando-se no dia
13/OAl20LA, com prazo de encêrramento previsto para o dia L2/08/2019.

CLAUSULA II DO O BJ ETO

É o objeto do presente instrumento Aditivo
continuidade da prestação dos serviços, por
m eses.

a prorrogação do prazo para
mais um período de 12 (doze)
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CLAUSULA III DO FUN DAM ENTO

O presente Instrumento Aditivo é celebrado com fundamento nos artigos
57 "caput", inciso II, da Lei no 8.666/93 e suas alterações, e Cláusula II,
item 2.2 do contrato originário.

A vigêncfa do presente instrumento será a gartit 13108/ 2019, com
encerramento previsto para o dia L2/Oe/2020.

ctÁusur-lv-DovALoR

Em contraprestação aos serviços objetivados pelo presente instrumento a
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de R$
19.142.34íJ,42 (dezenove milhões, cento e quarenta e dois mil, trezentos
e quarenta reais e quarenta e dois centavos), somando-se os serviços
previstos no Primeiro Instrumento Aditivo, através das parcelas mensais
no limite de até R:l 1.595.195,03 (um milhão, quinhentos e noventa e
cinco mil, cento e noventa e cinco reais e três centavos), para fins de
cumprimento do Plano de Trabalho/Termo de Referência, pârte integrante
deste instru m en to.

cr-Áusutl vr DO RECURSO FI NANC EIRO

As despesas decorrentes do presente ajuste correrão por conta da dotação
orçamentária no 3390.3910.302.1002.2005-205 e
3390.3910.302.1002.2005-1587, e as correspondentes ao exercício
subsequente.

No mais, as partes RATIFICAITI todas
primitivo contrato, aqui não alteradas.

as cláusulas e condições do

ctÁusula vr tt DO FORO

Continua eleito o
ou q u estões.

Foro da Comarca de ltu para dirimir quaisquer dúvidas

E por estarem justas e contratadas, as partes, nas pessoas de seus
representantes legais, assinam o presente instrumento Aditivo, em 03

#(
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(três) vias de igual teor e forma para o mesmo fim, juntamente com 02
(duas) testem u nh as.

Itu,09 de agosto de 2019.

:lraÍrl eue
PREFEITURA DA EST

DE CAMARGO
runÍsrrca DE rru

coN T NTE

luÍs lrrôxro PrcERNr HERc
SOCIEDADE BENEFICENTE CAiiI HO DE DA

CONTRATADA
asco - sBcD

TESTEMUNHAS:

oraes
)fn
í-our

í

1) D iela Cristi a de
55-3

2) PatÍícia H elena enzani
R 2 .138.
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TERiIO DE CIÊNCIA E DE I{OTIFICAçÃO

CO TRATAT{TE: Prefeitura da Estância Turística de Itu
CONTRATÂDA: Socaedade Beneficente Caminho de Damasco - SBCD

CO TRATO: No 72712OL8 - Segundo Instrumento Aditivo

OB.IETO: prestação dos serviços de gerenciamento, operacionalização e
execução dos serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento - UPA
Nossa Senhora da Apa recid a,

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIEI{TES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. cujo trâmite processual
ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo. tendo vista e extraindo cópias
das manifestações de interesse, Despachos e Decisôes, mediante regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo
indicados, em consonâncla com o estabelecido na Resolução no 01/2011 do
TC ES P;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e
Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo,
serão publicados no Diário oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de contas do Estado de São Paulo, em conformidade com
o artigo 90 da Lei Complementar no 7O9, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais,
conforme regras do Código de Processo civil;
d) Qualquer alteração de endereço - físico ou eletrônico - ou telefones
de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no
processo.

2. Damo-nos por Í{OTIFICADOS 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 e
regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais
couber.

LOCAL e DATÂ: Itu, 09 de agosto de 2019.

@:
Nome: GUILHERttIE DOS REIS GAZZOLA

,ru

Cargo: Prefeito Municipal

CPF/MF no 123.005.308- 5 6
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E-mail instituci
E- mail pessoal:

Telefone(s): (1

Assinatura:

onal: ga binete@ itu, s

guilhermeg
r

m.br

1) 48

N ome: JA UERINO DE CAíIIARGO

Cargo: Secretária Municipal de Saúde

CPF: 213.555.008-69 RG: 24.548.937-X

Data de nascimento: 2310411975

Endereço resldencial completo: Alameda Santa

Condomínio Jardim Theodora, Itu/SP, CEP: 13.301-850

E-mail institucional : janaina.guerino@itu.sp.9ov.br

E-mail pessoal: janainagc@uol.com.br

Telefone(s): (11) 4886-9874

Ana,

Assinatura:

Pela CONTRATADA:

Nome: LUÍS EITôTTO PICER]II HERCE

Cargo: Presidente da Diretoria Executiva

CPF: 034.804.54A-44 RG: 11.784.356-8-SSP/SP

Data de Nascimento: l7 llllL962
Endereço completo: Avenida Clavasio Alves da Silva. 525,
Bairro do Limão,5ão Paulo/5P, CEP: O2722-O3O

E-mail institucional: luisherce@sbcdsaude.orq.br

E- mail pessoal : I uishere(ôaaso.oro.br

TeleÍone(s): (LLt 5049-2291 e 99720-6620
Assinatura:
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no 347,

81.2, ap. 53,

a @terra .

l4

Data de nascimento: 25/f2/L969
Endereço residencial completo: Alameda Santa Ana, no 1020,

Condomínio Jardim Theodora, Itu/SP, CEP: 13.301-850


