PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
Estado de São Paulo
TERMO DE CONTRATO N° 081/2013
TERM() DE CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI, O "MUNICÍPIO DE SUZANO" E A "IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE SUZANO", CONTANDO COM A INTERVENIÊNCIA DO "CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE", PARA AS
AÇÕES DE APOIO AOS SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES,
ENFERMAGEM E ADMINISTRATIVO DO PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL, NOS TERMOS DO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, COM O APOIO DO GOVERNO MUNICIPAL, MEDIANTE O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA,
CONFORME DECIDIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°.
29.788/13, DE 02/08/2013, SMS INDEPENDENTEMENTE DA OBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, COM LASTRO
NA LEGISLAÇÃO PRÓPRIA.
O MUNICÍPIO DE SUZANO, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o no. 46.523.056/0001-21, com sede na Rua Baruel, n°.
501, nesta cidade e Comarca de Suzano, Estado de São Paulo, neste ato representado por seu Prefeito Municipal PAULO FUMIO TOKUZUMI, portador da cédula de identidade RG n°
7.858.092-4-SSP/SP e do CPF/MF sob n° 683.168.798-91, doravante simplesmente denominado
"MUNICÍPIO", contando com a interveniência do "CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE CMS, através de sua presidente, ANA GORETE MORAES DOS SANTOS SANTANA, doravante simplesmente denominado "CONSELHO", devidamente autorizados pela Lei Municipal n°.
3.555, de 10/05/2001 e a "IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SUZANO", pessoa jurídica de direito privado, de natureza filantrópica, sem fins lucrativos, inscrita no
CNPJ/MF sob n°. 51.261.998/0001-19, devidamente inscrita no Conselho Municipal de Assistência
Social — COMAS sob o no. 22/20116, com sede na Avenida Antônio Marques Figueira, n°. 1.861,
Vila Figueira, neste Município, com seus estatutos socials devidamente arquivados no Cartório de
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Suzano, Estado de São Paulo, neste ato representado pelo seu provedor, OTHON MENEZES MANSUR, brasileiro, comerciante, portador da
Cédula de Identidade RG. N° 051.086, e do CPF/MF 204.742.881-53, residente e domiciliado
nesta Cidade de Suzano, Estado de São Paulo, doravante simplesmente designada "INSTITUIÇÃO", resolvem celebrar o presente termo convenial, mediante as cláusulas e condições a seguir
estabelecidas, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1. Constitui objeto deste Convênio o desenvolvimento, pelos partícipes,
de atividades destinadas às ações de apoio aos serviços médico-hospitalares, para o Pronto Socorro
Municipal, locação de equipamentos/hospitalares, fornecimento de alimentos e lavagem de roupas
hospitalares, nos termos do Plano de Trabalho apresentado (Anexo 1/6), com o apoio financeiro do
Governo Municipal.
1.2. 0 Projeto, a que alude o item anterior, encontra-se detalhado no processo administrativo protocolado sob n°. 29.788/2013 de 02/08/2013, do "MUNICÍPIO", onde a
"INSTITUIÇÃO" demonstrou a sua disposição e se compromete a prestar atendimento, nos termos do que consta nos Anexos 1 ao 6, que compõem o seu Plano de Trabalho, constante do mencionado Processo Administrativo. O referido Projeto e a celebração deste Convenio foram aprovaProcesso Administrativo n° 29.788/2013 (Convênio)
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dos pelo "CONSELHO", em sessão realizada no dia 09 de agosto de 2013, conforme as Resoluções
05/13 e 06/13,-dessa mesma data.
CLÁUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
2.1.. Constituem obrigações do "MUNICÍPIO":
2.1.1.

transferir os recursos financeiros consignados na CLÁUSULA QUARTA do presente.
Convênio, mediante repasses mensais, na conformidade do cronograma de desembolso;
2.1.2.
dar conhecimento à "INSTITUIÇÃO" das normas programáticas e administrativas do
Projeto que se constitui o objeto deste Convênio;
2.1.3.
apoiar tecnicamente a "INSTITUIÇÃO" na execução das atividades objeto deste Convênio;
2.1.4.
promover o treinamento dos recursos humanos da "INSTITUIÇÃO", necessários à execução do objeto conveniadp, sempre que necessário;
2.13.
assessorar, supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitattva eviantitativamente, os serviços prestados pla "INSTITUIÇÃO" em decorrência destiitonvênio, indicando parâmetros mínimos e requisitos para as atividades desenvolvidas;
2.1.6.
proceder, mensalmente, à avaliação das atividades técnicas do Plano de Trabalho, propondok a qualquer tempo, as reformulações que entender cabíveis, por parte da "INSTITUIÇÃO", desde que não estejam sendo alcançadas as finalidades visadas, efetuando,
ainda, ao cabo da vigência do presente Convênio, uma avaliação com vistas a examinar a
possibilidade de sua prorrOgação ou continuidade, se, o caso;
2.1.7.
elaborar estudos sistemáticos do custo do objeto ora conveniado, que servirão de parâmetros para alteração dos valores, se necessário for, a critério do "MUNICÍPIO", mediante
deliberação dó "CONSELHO";
examinar e aprovar as prestações de contas dos recursos financeiros repassados à "INS2.1.8.
TriVIÇÃO";
2.1.9.
assinalar prazo para que a "INSTITUIÇÃO" adote as providências necessárias para o
exato cumprimento das obrigações decorrentes deste Convênio, sempre que verificada
alguma irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas dos recursos :financeiros,
até, .o saneamento das impropriedades ocorrentes conforme Decreto Municipal le. 7076,
de 10 de janeiro de 2003;
2.1.10. comunicar aç "CONSELHO" as irregularidades verificadas e não sanadas pela "INSTITUIÇÃO" quanto à qualidade dos serviços prestados e quanto kaplicação dos recursos financeiro's transferidos, para os fins do disposto na legislação própria;
2.1.11. notificar a Camara Municipal e demais entidades previstas em lei, além do "CONSELHO", acerca da liberação de recursos financeiros relacionadas a este Convênio, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de liberação;
2.1.12 exercer o acompanhamento e o controle da exata aplicação dos recursos utilizados pela
"INSTITUIÇÃO", através da análise prévia da respectiva prestação de contas pelo setor
competente, o qual emitirá parecer circunstanciado sobre a fiscalização realizada, observando o contido no Plano de Trabalho e neste Convênio, sem prejuízo da análise contábil
por parte da Comissão Municipal competente quanto aos recursos disponibilizados para
tal fim, de forma a subsidiar a decisão conclusiva do "CONSELHO".
CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGACÕES DA INSTITUICÃO
3.1. Constituem obrigações da "INSTITUIÇÃO":
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3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.
3.1.9.
3.1.10.

3.1.11.

3.1.12.
3.1.13.

3.1.14

executar o Projeto, a que se refere a CLÁUSULA PRIMEIRA, na conformidade do
Plano de Trabalho, utilizando os recursos financeiros repassados pelo "MUNICÍPIO"
exclusivamente no mês de competência previsto neste instrumento;
zelar pela manutenção dos padrões de qualidade dos serviços prestados, de acordo com
as diretrizes técnicas e operacionais definidas pelo "MUNICIPIO" e aprovadas pelo
"CONSELHO";
proporcionar amplas e iguais condições de acesso à população abrangida pelos serviços,
sem discriminação de qualquer natureza, e sem a cobrança de quaisquer valores das
mesmas ou dè seus familiares ou de seus responsáveis;
manter recursos humanos e materiais e equipamentos sociais adequados e compatíveis
com o atendin‘ento dos serviços que se obriga a prestar, com vistas ao alcance dos objetivos deste Convênio;
acolher as orientações que lhe forem dadas pela assessoria técnico-administrativa do
"MUNICÍPIO", destinada à execução das atividades programadas;
abrir conta bancária específica para a movimentação financeira dos recursos oriundos
deste Convênio, de onde so deverão set movimentados para pagamento de despesas previstas no Plano*
. . Trabálliiiinediante cheque nuMinntivo credor, ou ordem bancária, ou, ainda, para.a aplicação no mercado financeiro;
aplicar integralmente os recursos fmanceiros repassados pelo "MUNICÍPIO" em Caderneta de Poupança de instituição financeira oficial, se a previsão do seu uso for igual
ou superior a um (1) mês, ou em Fundo de Aplicação Financeira de Curto Prazo ou Operação de Mercado Aberto, lastreadivem TitUlo da Dívida Pública, quando a utilização dos
mesmos verificar-se em prazos menores que um (1) mês;
aplicar, integralmente, os,xecursos provenientes de receitas obtidas em aplicações financeiras realiza8as com os valores repassados pelo "MUNICÍPIO", no desenvolvimento
das atividades especificadas no f!ano de Trabalho pertinente;
prestar contas ao "MUNICIPIO* de acordo com o estabelecido na CLÁUSULA SEXTA deste instrumento;
manter a contabilidade, os procedimentos contábeis e os registros estatísticos, bem como
a relação noniinal dos atendidos, atualizados e em boa ordem, sempre à disposição dos
agentes públiéos responsáveis pelo controle interno e externo do "MUNICIPIO" e do
"CONSELHO", de forma a garantir o acesso as informações da correta aplicação e utilizaçãó dos recursos financeiros recebidos;
assegurar ao "MUNICITIO"'e ao "CONSELHO" as condições necessárias ao acompanhamento, supervisão, fiscalização e avaliação da execução e dos resultados dos serviços
objeto deste Convênio, especialmente para assegurar a qualidade do trabalho desenvolvido e a adequada aplicação dos recursos fmaneeiros repassados;
repor ou restituir, ao "MUNICIPIO", o numerário, devidamente atualizado no período,
até a data do efetivo depósito, quando houver o descumprimnto da sua utilização;
autorizar a afixação, em suas dependências, em local de fácil visualização, das informações e orientáções sobre os serviços prestados e da participação do "MUNICÍPIO" e do
"CONSELHO", bem como dos órgãos das demais esferas governamentais no respectivo
Projeto, cujos recursos tenham origem nas disposições deste Convênio, quando for o caso;
arcar, única e exclusivamente, corn todo e qualquer ônus de natureza trabalhista, previdenciária ou social, acaso decorrentes da execução do presente instrumento.
\()

CLÁUSULA OUARTA: DO IMPORTE A SER LIBERADO
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4.1. Para a regular execução do presente Convênio, o "MUNICÍPIO"
repassará à "INSTITUIÇÃO", o valor total de até 115 3.430.317,60 (três milhões quatrocentos e
trinta mil trezentos e dezessete reais e sessenta centavos).
4.2. 0 valor especificado no item anterior deverá ser repassado, pelo
"MUNICÍPIO" à "INSTITUIÇÃO", em seis (6) parcelas mensais no valor de ItS 571.719,60
(quinhentos setenta e um mil setecentos e dezenove reais e sessenta centavos), cada uma, cuja
despesa correrá à conta da dotação (279) 02.0990.10122.7158.2435.3350.4300-Fonte 1, constante
do orçamento vigente e fiituro do "MUNICÍPIO", que será regularmente empenhado, em nome da
"INSTITUIÇÃO", para atender a tal finalidade.
4.3. Conforme Plano de Trabalho apresentado para a deliberação do
"CONSELHO", a "INSTITUIÇÃO" compromete-se a aplicar a quantia total de 115 34.303,14
(trinta e quatro mil trezentos e três reais e catorze centavos), sendo seis (6) parcelas de RS
5.717,19 (cinco mil setecentos e dezessete reais e dezenove centavos) a título de contrapartida
mensal, igual e consecutiva para a execução do altidido Projeto.
CLÁUSULA ()UINTA: DA LIBERACÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
5.1. 0 "MUNICHIO" efetuará repasses dos recursos financeiros à
"INSTITUIÇÃO" de acordo com o cronograma de• •desembolso estabelecido no Plano de Trabalho, observado o § 30 do art. 116 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1991, com as alterações posteriores, além do previsto:na legislação municipal incidente. Os recursos serão transferidos na forma de repasses "mensais", mediante aprovação da aplicação dos recursos financeiros
anteriormente recebidos, observados os parãmetros já estabelecidos.
CLÁUSULA SEXTA: DA PRESTACÃO DE CONTAS
6.1. A "INS1T11IÇÃO" prestará contas ao "MUNICÍPIO", conforme
o contido no Decreto Municipal n°„7076, de 10 de janeiro de 2003, da seguinte forma.
6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

mensah mediante a apresentação mensal de relatório das atividades desenvolvidas, além
do demonstritivo de execução físico-financeiro (Anexo "1/3"), do demonstrativo de
despesas cOnforme Projeto (Anexo "2/3") e, ainda, do demonstrativo de receita e despesa (Anexo "30"), todos referentes aos recursos recebidos no mês anterior, assinados pelo respectivo representante legal, acompanhados da documentação pertinente;
anual: nos moldes das Instruções específicas do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo e, ainda, dos Anexos "1/3", "2/3" e "3/3" do referido Decreto, até o dia 31 de janeiro do exercício subseqüente, relativamente aos recursos repassados durante o exercício anterior, acompanhado da documentação pertinente (extratos, notas-fiscais, etc.); e,
final: nos moldes dos Anexos "1/3", "2/3" e "3/3" do citado Decreto até 30 dias após o
percebimento do último repasse efetuado pelo Município, sem prejuízo das prestações
de contas previstas nos incisos anteriores.

6.2. Na prestação de contas deverão ser apresentados, conforme o caso,
os seguintes documentós, mediante oficio específico:
6.2.1.

relação nominal dos atendimentos realizados, assinada pelo representante legal da "INS-

11

Processo Administrativo no 29.788/2013 (Convênio)

a

4/8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
Estado de São Paulo
6.2.2.

relatório das ações que comprovem o atingimento das metas de qualidade definidas no
Plano de Trabalho;
6.2.3.A demonstrativo de execução físico-financeiro (Anexo "1/3" do Decreto n°. 7076/03);
6.2.4.
demonstrativo mensal de despesas conforme Projeto (Anexo "2/3" do Decreto n°.
7076/03);
6.2.5.
relação de pagamentos efetuados com recursos repassados pelo "MUNICÍPIO" conforme ordem cronológica de data de emissão do respectivo documento (e não da data de
quitação), informando o número do cheque do respectivo pagamento no local apropriado
(Anexo "3/3". do Decreto n°. 7076/03);
6.2.6.
cópia dos extratos da conta bancária específica e conciliação bancária relativo ao convênio, se necessário;
6.2.7.
cópia do convênio;
6.2.8.
documentos de despesa, que deverão ser referentes ao mês de competência do recur11 A
so repassado, os quais conterão, ainda, obrigatoriamente, a indicação, nos respectivos
originais, da menção expressa de todos os aspectos atinentes (identificação do Convênio,
da fonte dos recursos repwados, etc.), para, em seguida, serem extraídas as cópias reprográficas que &erão juntadas nas respeetivas prestações de sontas. Os originais dos documentos ficarkiarquivados na "INSTITUIÇÃO", à disposição dos órgãos fiscalizadores, podendo ser requisitados para verificação, na forma da legislação própria, com ulterior devolução;
estatuto social e suas eventuais alterações, acompanhado da ata da eleição da atual Dire6.2.9.
toria, devidamente arquivados no Cartório competente;
6.2.10. balanço patrimonial e/ou demonstrativo de receita e despesa do exercíciojii.e)dgível;
6.2.11. deolaração da existência,de fato e de funcionamento da "INSTITUIÇÃO", relativa ao
exercício em que o numerário foi recebido, firmada-por autoridade pühlisa estadual ou
federal, com jurisdição neste Município;
6.2.12. manifestação expressa do Conselho Fiscal, ou órgão correspondente -de "INSTITUIÇÃO" sobre a exatidão do montante comprovado, atestando estar depositada eventual
parcela ainda não aplicada;
6.2.13. comprovante. de recolhimento previdenciário que, por ventura, resulte-da execução do
contrato, nos 'termos da legislação aplicável, ou declaração expressa, sob-as penas da lei,
da sua não-incidência (Decreto n°. 7076/03, art. 11, V);
6.2.14. comprovante do recolhimento das demais obrigações, patronais, que resultem da execução do contrato, ou declaração expressa, sob as penas da lei, da sua não-incidência (Decreto n°. 707,6/03, art. 11, VI);
6.2.15. declaração, sob as penas da lei, de que expõe, ern seu átrio ou portaria, que o respectivo
objetivo social e/ou Programa/Projeto é desenvolvido com recursos públicos, especifiti
cando a esfera colaboradora e o órgão repassador, conforme modelo fornecido pelo
"MUNICÍPIO";
6.2.16. comprovantede recolhimento dos recursos não aplicados, quando houver, na conta bancária indicada pelo "MUNICIPIO", por ocasião da prestação de conta final.
6.3. Na prestação de conta mensal deverão ser atendidos os subitens de
6.2.1 a 6.2.6, 6.2.8 e de 6.2.12 a 6.2.15 do item 6.2, acima.
6.4. Na prestação de conta anual deverão ser atendidos os subitens de
6.2.3 a 6.2.6 e de 6.2.8 a 6.2.15 do item 6.2, acima.
6.5. Na prestação de conta final deverão ser atendidos os subitens de
6.2.1 a 6.2.9 e de 6.2.11 a 6.2.16 do item 6.2, acima.
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: 6.6. Qualquer despesa em desconformidade com os percentuais previstos
no Plano de Trabalho ejou Plano de Aplicação do Projeto deverá ser previamente apreciada pelo
responsável do setor competente do "MUNICÍPIO", para ulterior deliberação do "CONSELHO',
com vistas a regular autorização, sob pena de não ser aceita.
6.7. Não serão aceitas, pelo "MUNICÍPIO", as despesas referentes a
juros de qualquer natureza, inclusive taxa de administração, tarifa de excesso ou qualquer tarifa
oriunda de saldo devedor que a "INSTITUIÇÃO" venha a ter na execução dos trabalhos propostos.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESTITUICÃO

7.1. A "INSTITUIÇÃO" compromete-se a restituir, no prazo de 30
(trinta) dias, os valores repassados pelo "MUNICÍPIO", atualizados pelos índices de remuneração das cadernetas de poupança, nas seguintes hipúteses:
7.1.1. inexe,cução total ouparcial do objeto deste Convênio;
7.1.2. não apresentação da documentação exigida, conforme o caso;
7.1.3. utilização dos recursos financeiros em finalidade diversa da estabelecida.
CLÁUSULA OITAVA: DO CONTROLE E DA FISCALIZACÃO DA EXECUÇÃO DO
CONVÊNIO.

8.1. 0 controle e a fiscalização da execução do presente ajuste ficarão sob
encargo do órgão municipal responsável petit execução-da política pública voltada para a área da
saúde do "MUNICIPIO" e do "CONSELHO", sem prejuízo daquelas desenvolvidas, interna e
externamente, pelos demais órgãos e Poderes, na forma da legislação própria e, em especial, o Decreto Municipal n°. 7076, de 10 de janeiro de 2003.
CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

9.1. Este Convênio poderá, a qualquer tempo e por iniciativa de quaisquer
dos partícipes, ser rescindido ou denunciado mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias, ressalvada a hipótese de rescisão por descumprimento de suas CLÁUSULAS ou por infração legal.
Em qualquer caso, responderá cada partícipe pelas obrigações assumidas, até a data do rompimento
do acordo.
9.2. Quando da denúncia, rescisão ou extinção do Convênio, os saldos
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras
realizadas, serão devolvidos através de Guia de Recolhimento, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena de instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade ciimpetente do "MUNICÍPIO", nos termos do parágrafo 6° do art. 116 da
Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, e modificações posteriores.

/C)

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS ALTERAÇÕES
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10.1. Este Convênio poderá ser aditado, por acordo entre os partícipes,
nos casos de acréscimo ou redução do número de atendidos, bem como para prorrogação do prazo
de vigência ou suplemefitação de seu valor, ou a adequação a qualquer outro fator superveniente.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA VIGÊNCIA
4 11.1. 0 presente Convênio vigorará pelo período de seis (6) meses, contados a partir da assinatura do presente instrumento, conforme previsto, podendo ser prorrogado,
até o limite legal, desde que haja disponibilidade de recursos financeiros, estejam sendo alcançadas
as metas fixadas pelo respectivo Projeto e ocorra o interesse dos partícipes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA FUNDA.MENTACÃO JURÍDICA
12.1. 0 presente Convênio é celebrado com lastro na Constituição Federal (art. 6°, 7° e 196, dentre outros); t»Irtederal n°: 8.080, de -1 9 db setembro de 1990 (art. 24 e seu
parágrafo único, art. 25); iLei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1493, com as alterações posteriores; c.c. a Const. Estadual (arts. 219 e segs. c.c art. 144 e art. 111); a LOM (arts. 178 e 180); a
Lei Municipal n°. 3.555; de 10 de maio de 2001 e, ainda, o Decreto Municipal n°. 7076, de 10 de
janeiro de 2003, diante do contido e decidido no Processo Administrativo n% 29.788/13, de
02/08/2013, que o integra independentemente de tranStrições, e a deliberação favorável do "CONSELHO".
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO VALOR ATRIBUÍDO AO TERMO CONVENIAL
13.1. Para todos os efeitos legais, dá-se o valor total estimativo de R$
3.464.620,74 (três milhões quatrocentos e sessenta e quatro mil seiscentos e vinte reais e setenta e quatro centavos) ao presente instrumento, conforme cálculos no quadro abaixo:
DESCRIÇÃO
"MUNICÍPIO"
"INSTITUIÇÃO"
TOTAIS

, MESES
6
6
6

VALOR MENSAL-RS
571.719,60
5.717 19
577.436,79

TOTAL GERAL-RS
3:430.317,60
34.303 14
3.464.620,74

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA PUBLICACÃO
; 14.1. 0 setor competente do "MUNICÍPIO" providenciará a publicação
do extrato do presente instrumento, dentro do prazo legal.
CLÁUSULA DÉCIMA ()UINTA: DO FORO
15.1. Fica eleito o foro da Cidade e Comarca de SUZANO, Estado de
São Paulo para dirimir quaisquer questões resultantes da execução deste Convênio e que não seja
solucionada pelas partes de forma amigável e na esfera administrativa, ainda que outro concorra em
competência, por mais frivilegiado que seja.

Processo Administrativo n°29.78812013 (Convênio)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
Estado de São Paulo
E por estarem de acordo com as CLÁUSULAS e condições ajustadas, firmam o presente termo de Convênio em quatro (4) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Suzan°, 03 de setembro de 2013.

CÍPIO DE SU ANO-SP

PAULO F I • TO ZU1111
" • Prefeito Municipal ,"MUNICÍPIO"

"IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIÇÓRDIA DE SUZANO"

ove 'r
"INSTITUIÇÃO"

"CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS"

ANA GORETE MORAES DOS SANTOS SANTANA
Presidente
"CONSELHO"

TE,S'EM

AS:

,3-3•44•Nk.,
1.
Nome: Anderson Ferreira da Silva
RG: 45.164.707-5-SSP/SP

2
ome. ilvi higueaki Suzuki
RG: 26.829.670-4-SSP/SP

Processo Administrativo n° 29.788/2013 (Convênio)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
Estado de São Paulo
TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR - PPV
PRIMEIRO (1 0) TERMO DE ADITAMENTO AO
081/2013 DE 03/09(2013, QUE CELEBRAM ENTRE SI, O "MUN1Cl
PIO DE SUZANO" E A 'IRMANDADE DA SANTA CASA DE MI
SERICÓRDIA DE SUZANO", PARA A RENOVAÇÃO DO PRAZ
DE VIGÊNCIA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, CONFORME DECI
DIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO SOB
N° 29.788 DE 02/08/2013. EN
O MUNICÍPIO DE SUZANO, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n°46.523.056/0001-21, com sede na Rua Baruel, no
501, nesta cidade e Comarca de Suzano, E.stad0 de São Paulo, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor PAULO- FUMIO TO ZUMI, doravante simplesmente denominado
"MUNICÍPIO", e a "IRMANDA1WDA S 4 CASg&DE MISERICÓRDIA DE SUZANO", pt.sso j 'dica de Akio nvb, de natureza filantea,
lucrativos, devidamente
inscrita n
/MF sob d',1261:998/0001-19 e no CRElvfESP so • 03.076, CC011 sede na Avenida Antis
ques Figueira, n° 1.861, Vila )igueira, neste Município, com seui,entatutcs soci
ais devi
rquivados sob o no 46.05244d4W4,112006, no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jur ;i7•••Th, Comarca de Suzan°, Estado.4,;$8,o Paulo, neste ato representada por seu Interventor,
0 5E110 MENDES JU1ÕRbrbileiro, casado, advogado, portador da Cédula
•de Identidade c.nc>• 19.846.080~P/SP, e do CPP/MF n°.212.783.478-01, residente e domiciliado na Bua Alkitirante Tamanda14 n°. 129, -Bela Vista, em: Santo André, Estadóde São Paulo,
doravante siinplinllmente designadk,“INSTITUIÇÃO", têm entre si, justo e acordado o presente
Primeiro 0qTêttnõ de Aditaménto ao Contlratp n°1311.y2(1,13, de 03/09/2013, mediante as cláusulas I
e condiçoewa.sognir estabelecidas, a saber:

CLÁLTSUI4IRA:
DO OBJET
.
1.1. A
ITUIÇÃO", nos winos do Termo de Convênio n°
, ,firmado indepandentiliente de procedimento licitatório,
0. em 03/09/
081/2013,
MO", a executar atividades destinadas às nções de apoio aos
te o "MU
comprometeu-,se
talares pant o Pronto Socorro Municipal, locação de equipamentos
serviços médicohospitalares, fornecimento de alimentos e lavagem de roupas hospitalares, conforme descrito na
Cláusula Primeira, item 1.1.
1.2. A Secretaria MUnicipal de Saúde do "MUNICÍPIO", por meio do
120/DIRPLAN-SMS/2014, de 14/0212014 (Hs. 109/110), e da manifestação de fls.
Despacho
112/113 do PrOCCSSO Administrativo n° 29788/2013, de 02/08/2013, solicitou e just;ficou o
aditamento convenial, o que foi autorizado pelp Senhor Prefeito.

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGA

DA "INSTITUICÃO"

2.1. Por este Pri
o (10) Termo de Aditamento, a "INSTITUIÇÃO"
a ser desenvolvido em conjunto com o "IVIUNICiobriga-se a apresentar novo Plano de Trabal
Municipalidade, no prazo máximo de 60 (sessenta)/
PIO", de forma a atender as necessidades
dias, a contar da data de assinatura do termo de renovação.
Processo Adminístrativd ,'O 29.788/2013 (1° Aditamento)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZAN°
Estado de São Paulo
2.2. Na apresentação do novo Plano de Trabalho novas ações e metas serão estabelecidas, sendo que havendo adequações financeiras no Convênio, será elaborado novo (s)
Termo (s) Aditivo (s).
2.3. 0 acréscimo de valores somente poderá ocorrer com a aprovação
prévia do Conselho Municipal de Saúde, visto que os recursos utilizados são oriundos exclusivamente do Tesouro Municipal.
2.4. Qualquer modificação nas ações previstas no Convênio deverá ser
precedida de prévia e expressa anuência do "MUNICÍPIO".

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA

de vigên
03 de m

ciÁts
transfe
lhões,
parcel
ta cen

02.

3.1. Por es&Primeíro it) Termo Aditamento, fica renovação o prazo
o ontrato irib281/201^e 03/09/8't3, para
s urn pWodo de seis, (06) meses, de
.t .2014 até Wde setembro de 2014.

ARTA: DO IMPORTE A.-~IBERADO
4.1. Em razão da prorrogação do prazo de vigência, o "MUNICÍPIO"
s financeiros à "»ISTITUIÇÃO", no mo4nte de R$ 3.430317$60 Otis mis e trinta mil,-tyezentos e dezessete reals?e sessenta centavos), em seis (06)
setecentos e dezenove reais e semen719,60 (quinhentos esatenta e um,

4.2. 0 valor deçorreate do presente aditamento onerailt a dotação (520)
.3350.4430, constante- do orçamento vigente e futuro do ‘MitNIC1110", que
regukmettlf*Apenhado, em nome da "INSTITUIÇÃO", para atender a tal finalidade.

CLAVSPLI

A: DO VALOR ATRIBIADO AO TERIVIO CoNVÉMAL

5.1-0 valor do convênio que era de R$ 3.464.620,/4 (três milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e vinte reais e setenta e qúatro centavos), com a
prorrogação prevista no presente aditamento, fica acrescido de RS RS 3.430,311,60 (três milhões,
quatrocentos e trinta mil, trezentos e dezessete reais e sessenta centavos), o que inclui a contrapartida da "INSTITUIÇÃO", perfazendo o valor total de RS 6.894.938,34 (seis milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, novecentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos).

ttki

\

CLÁUSULA SEXTA: DA RATIFICACÃO E PUBLICACÁO
6.1. Todos os documentos constantes do Processo Administrativo n'
29.788/2013, de 02/08/2013, passam a fazer parte integrante do Termo de Convênio e deste aditamento, independentemente de traslados ou transcrições.
6.2. As partes ratificam todas as demais cláusulas e condições do instrumento contratual original, exceto no que venha contrariar o ora pactuado, competindo, ao"
NICIPIO", providenciar a publicação do extrato do presente, no prazo, e na forma legal.
Processo Administrativo h° 29.788/2013 (1° Aditamento)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZAN°
Estado de São Paulo
E, pois assim se achando as partes combinadas, firmam o presente instrumento, impresso somente no anverso em quatro (4) vias de igual teor, conteúdo e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Suzan°, 28 de fevereiro de 2.014.

UNICÍPIO riE SU NO

L0 Filh41^0 T
-..P`Ark
Prefeito Municipa
"MUNICÍPJO"

DADE DA SANTA

'

E MISERICÓRDIA DE S

!!'

OR .

Interventor
9NSTITUIÇÃO"

Testemunhas:
1
uzuki
Silvio S igu
RG: 26.829.670-4-SSP/SP

RO: 06.009357-2-SSP/SP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
Estado de São Paulo
TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR - PPV
SEGUNDO (2°) TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N°
081/2013, DE 03/09/2013, QUE CELEBRAM ENTRE SI, O MUNICiPIO DE SUZANO E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SUZANO, PARA A RENOVAÇÃO DO PRAZO DE
VIGÊNCIA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, CONFORME DECIDIDO
NO PROCESSO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO SOB O N°
29.788 DE 02/08/2013, SMS.
O MUNICÍPIO DE SUZANO, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 46.523.056/0001-21, com sede na Rua Baruel, n°
501, nesta cidade e Comarca de Suzan°, Estado de São Paulo, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor _PAULO, FUMIO TO ZUMI, doravante simplesmente denominado
ASA
14ISERICORDIA DE SUZANO,
MUNICÍPIO, e a IRMANDADE ilk& SA
e direitotkadn, <1.~eza fl antrópica, wrn. fins lyiptivos, dev4damente inscripessoa ju d
ne Avenida
ob no 51W1.998/0001-19 e no CREMESP sob n° tIT.-076, com 441
ta no CN
,,,,
.....
Figueira, n' 1.861, Vila Figueira, neste Município, com seuszeoffinos sociais
Antônio
ivados sob o n° 46.052, delt.~6, no Cartório de Registro 01#4its Pessoas
devidam-...-'•
o, neste ato representada pornlOy.Interventor,
de Suzano, Estado de SO
Juridic . 10 MENDES JUN1OR,1raI!eir casado, advogado, portadtet.,1111 Cedula de
EDU
41N <
19.846.080-6-SS SP, e do CPF/MF sob n12.783A78-01, reaidOte e domicíIdentid
' de São
te Tamandar10 129, ail Vista, na ci#ade de Santo An
liado n
presenplesmente des!gnada INSTITUIÇÃO, têm entre si, justo e
Paulo,
es cláusuode Aditamento aollt ntrato n° 0.141)13, de 03/09/2013,
te Seg
ir esta‘eleeidas, a sabe—f.
las e

us

1.1. A IN rruiçÃo, nos termos do Termo de C,Onst~ »1/2013,
..1,—,..
eteu•
13, ftrmado-t dependentemente de prçOdimento lici,,,,
celebrado '
s serviços
IPIO, a executer atividades destinades às ações
se, perante o
a o Pronto Socorro Municipal, locação de equipamentos hospitalares,
médico-hospital
fornecimento de alimentos e lavagem de roupas hospitalares, conforme descrito na Cláusula
Primeira, item 1.1.
1.2. A Secretaria Municipal de Saúde do MUNICIPIO, por meio do
Despacho n° 81/DIRPLAN-SMS/2014, de 18/08/2014 (fls. 222), e demais documentos constantes
do Processo Administrativo n° 29.788/2013, de 02/08/2013, solicitou e justificou o aditamento
convenial, o que foi autorizado pelo Senhor Prefeito.
CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA
2.1. Por este Segundo (2°) Termo de Aditamento, fica renovação o prazo
de vigência do Contrato n°081/2013, de 03/09/2013, para mais um período de 06 (sei) meses, de
03 de setembro de 2014 até 02 de março de 2015.

Processo Administrativo no 29.788/2013 (2° Aditamento)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZAN°
Estado de São Paulo
CLÁUSULA TERCEIRA: DO IMPORTE A SER LIBERADO
3.1. Em razão da prorrogação do prazo de vigência, o MUNICÍPIO
transferirá recursos financeiros à INSTITUIÇÃO, no montante de RS 3.430.317,60 (três milhões,
quatrocentos e trinta mil, trezentos e dezessete reais e sessenta centavos), em seis (06) parcelas
de RS 571.719,60 (quinhentos e setenta e um mil, setecentos e dezenove reais e sessenta centavos).
3.2. 0 valor decorrente do presente aditamento onerará a dotação (520)
02.0990.10301.11002.3350.4430, constante do orçamento vigente e futuro do MUNICIPIO, que
será regularmente empenhado, em nome da INSTITUIÇÃO, para atender a tal finalidade.
CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR ATRIBUÍDO AO TEI040 CON VENIAL
centos e
a prorro
lhões, q
contra-p
trezentos
..

4.1. 0 valoElo convëjltue era dsiattS 6.894.938,34 (seis milhões, oitoe tri~ quatro centavos) com
e oi,
e quatil,larrofftutose
ate aditamento, fica acrescido de RIMS 3.430.7,04três mievista no
itte inclui a
os e trinta ink trezentos e dezessete reais e sessenta centavo
INSTITUIÇÃO, perfazenjio o valor total de RS 10.325.255,94~ milhões,
e cinco mil, duzentos e cincgargta e cinco reais e sessenta centavos).
NTA: DA RAVFICAÇÃOX PUBLICAPÃO
urnentos constantes do Processo Administrativo n'
5.1. Todos os
' te do Termo de Convonio e deste aditaarte inlaan
08/2013, passam a f
mente de traslados ou transcrições.

CS'

5.2. As partes ratificam tbdas as demais cláusulas C4011(114õefi d() instruo, act MUNIsnal, exceto no que venha contrariar o ora pactuado, co
publicação 49 extrato do presente, no prazo, e na forma
• 6 , j,

4,»

E, pois asilm se achando as partes combinadas, fi~irly-piesente insiente no anverso em quatro (4) vias de igual teor, conteOlo e forma, na pretrumento, imp
sença das testemunha baixo.
4

Suzano, 02 de setembro de 2.014.

Processo Administrativo no 29.788/2013 (2° Aditamento)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
Estado de São Paulo

CIPIO DE SIJ

PAULO Fli1V11
Prefeito Muniel 1

~OHO

ADE DA SANT

Testemunhas:
A)--el1/49V
•
I.
•os de Oliveira
Gisele
RG: 27.7 .450-2-S8P/SP

2.
Thábata de Oliveira Lameiras
RG: 40.909.081-5-SSP/SP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
Estado de São Paulo
TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR - PPV
TERCEIRO (3d) TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N
081/2013, DE 01,09/2013, QUE CELFBRAM ENTRE O "MtINICI
PIO DE SUZANO" E A "IRMANDADE DA SANTA CASA DE MI
SERICÓRDIA DE SLIZANO", PARA A RENOVAÇÃO DO PRAZO
DE VIGÊNCIA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, CONFORME DEC!
DIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO PRO"FOCOLADO SOB (
N° 29.788/2013, DE, 02/08/2013, IS,
O MUNICÍPIO DE SUZANO, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNRI/MF sob o n° 46.523.056/0001-21, tom sede na Rua Baruel, nt
501, nesta cidade e Comarca de Stuano, Estado de São Pauio, neste ato representado por seu Prefeito 'Municipal, Senhor PAULO, ,FITM10 TORUZUMI, doravante simplesmente denominado
"MUNICiPIO", e a "IRMAND:A DA SA,I14:!TA CAS,k DE MISERICÓRDIA DE SI. ZANO".. pesent jUildica de tqw,ito priv,ii, de natureza filantrWiea, sem-fins Iticrativos, devidarnente
inscrita no Ç'.N1J,14,41F. sob t?r°51,261'.998/0001-19 e no CREME:SP sob n' (1.3 076, com sede na Avenida Ant{-mio Marques Figueira, n° 1.861, Vila Figueira, neste Munk:1u,, ,. um !•leus estatutos sociais devidarrienwarquivados sob o n° 46.052,,,dez28112/2006, no Cartório de Registro Civil das Pesoas linidicas dn. Comarca de Suzano, F,stado4,w,$.119 Paulo, neste ato representada pox seu Interventer. EDUAIMO SÉL10 MENDES .TUNtârt, brasilciro, casado, advogado, portador da Cedilla de Identidade KG n0 19.846.08Q-6-SSP/SP, e do CPRIVIE „sob n° 212.78347841I, residente e
domiciliado na rua Almirante Tan4Mdaré, n' 129, Bela 'V ista,.itit cidade de Santo André, Estado de
São Paulo, doravante sitnpIesmentedesignada "INSTTrUIÇÃO", tem entre si, justo e acordado o 1
present. Tereeiro,(35 Termo de Aditamet0 ao Cont9,to,n.08112013„ de 03,'09/2013, mediante as 1
cláustilas:"t xrn4tçöes a seguir estabelecidos, a saber:
IRA: DO OBJETO
LI. A "!ÍNSTITÚIÇÀO", nos ~os do Termo de Convéttio n° í
081 2013 qelbiada em 03/09/2013, firmado independentemente de procedimento licitatõrio, i
comprometeuse4ierante o "MUNICíPIO", a executor atividades destinadas is ações de apoio aos
' serviços médie&hospítalares para o Pronto Socorro Municipal, locação de equipamentos
hospitalares, fornecimento de alimentos e lavagem de roupas hospitalares, conforme descrito na
i Cláusula Primeira, item 1.1.
1.2. A Secretaria Municipal de Saúde do "MUNICIPIO", por meio do
Despacho nü 18/SMS/2015, de 25/02/2015 (fls. 322), e demais documentos constantes do Processo
Administrativo n' 29388/2013, de 02/08/2013, solicitou e justificou o aditamento convenial, o que
foi autorizado pelo Senhor Prefeito,
CLÁUSULA SEGL1aNDA: DO PRAZO DE VIÇ,ÉNCIA
2.1. Por este Terceira (3°) Termo de Aditamento, flea renovação o prazo
de vigêncía do Contrato ri° 081/2013, de 03/09/2013, para mais um period() de 12 (doze) meses, de
03 de mom de 2015 at 02 de mane, 1e2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZAN°
Estado de São Paulo
cLÁuIjLA, TERCEIRA: DO IMPORTE A SER LIBERADO
3.1. Em razão da prorrogação do prazo de vigência, o"MUNICWIO"
transferirá recursos financeiros à "INS1 1TUIÇÃO", no montante de RS 6.860.635,20 (Seis milhões, oitocentos e sessenta mi seiscentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), em doze (12)
parcelas mensais de RS 571.719,60 (quinhentos e setenta:é Orn mil, setecentos e dezenove reais
e sessenta centavos).
3.2. O valor decorrente do presente aditamento oneran't a dotação
01.0990.10301.1002.3360.4430, constante do orçamento vigente e futuro do "MU NICÍPIO", que
será regularmente empenhado„ em nome da "INSTITUIÇÃO", para atender a tal finalidade_
CLÁUSULA OU TA; DO VALOR ATRIBUIDO AO TERMO CON VENIAL
41. 0 val do eonv
que a4e RS M.325.255.94 (Dez milhões,
e e crnciit, duz
e cinquenta e cineo reels c Wssen ta centavos). com a
trezento:4;e
pti t4 no p ente aditamento, fica acrescido de RS 6.060.63.5,20 (Seis milhões,
prorroga
oitocentas esesscata mil, seiscentos e trinta e Chico reais e vinte centavos). o quZ inclui a contra
partida da '11,i1STITUIÇÃO", perfazendo owa1or total de RS 17.185.891,14 (Dezessete milhões,
cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e «vent*, e Jpirk reais e quatorze centavos).

CLÁU

TA: DAI1A WACk.O.E PUBLICAÇO.0

5.1. Todos os- urnentosA;onstantes do Processo Administrativo
08/2ü 13, passam a fazef''parte integrante do Termo dc Convênio e deste adita29.7 8iaõ l 3
mentos indende rncntc de traslados ou transcrições.
>
5.2. As partes ratificamn todas as demais cláusulas e condições do ínstra.
mento con~l•prtginal, exceto no que venha contrariar o Ora pactuado, competindo, ao
provídeneiar a publicnão do extrato do presente, no prazo, e na forma le
d prcsenle insE, pois aS§1.111 se achando as partes combinadas, fir
trumento, irnpressosOrnente no anverso em quatro (4) vias de igual teor, conteúdo e forma, na presença das testetnunhas abaixo-

Suzan°, 03 dec março de 2.015.
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2.
Gise
pos de Oliveira
RG: 27.7 4,450-2-SSP/SP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
Estado de São Paulo
TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR - PPV
QUARTO (4°) TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N°
081/2013 DE 03/09/2013, QUE CELEBRAM ENTRE SI, O "MUNICÍPIO DE SUZANO" E A "IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SUZANO", PARA A RENOVAÇÃO DO PRAZO
DE VIGÊNCIA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, CONFORME DECIDIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO SOB O
N°29.788 DE 02/08/2013. SMS
O MUNICÍPIO DE SUZANO, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o 110 46.523.056/0001-21, com sede na Rua Baruel, n°
501, nesta cidade e Comarca de'Skríailio, Estado de
Paulo.-neSte ato representado por seu Prefeito Municipal, SenWr,,PAUL6,FITIVII0 „,
ZIEW,Aca(avante simplesmente denominado
DE SUZA"MUNICÍPIO", e a litINL,00
'DA' 'S
-'ÈAS,DE:.,ffil,WRICÓRDIA
_
lucrativ s, d idamente
te.,:Oti.., , 'de hamte2a-,:f¥
- "Se
NO", pe
ídica de
na Ave/MF sob n 'L261:90/0001- 19 ë no ( REMESP so
03.076, c
inscrita n
os socirques Figu irklf-1:861;-Vila Figuet"---ffeste-mciiitatdo, corn s
nida Ant
das
Pes2006, no ( artóffio de Regis
quivados sob o n° 46.052,* '
ais devi
eu
Intero Paulo, neste ate represen
Comarca de Suzano, Estado
soas Ju
a Cédusileiro, casado, advogado,
O SÉLIÓ MENDES
ventor,
'dente
e
G no 19.846:z08 ,-6-SSP/SP, e.do..efF/MFlisob -n?212.783A
la de I
tido
de
Sant
lmira4c Famidaie, h°:. 9,BelaNiáa* cidade de
dornucili
dado o
I.
te simplesmente designada ",NSTIWI.atr, têm entre si,
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nte as
ii
0«3
8
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de
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) Tertno; de Açlitarnenttao: bdo.
presen
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s
a
seguir
estabelecidas,
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Cláusula Primeira,
•

. A Secretaria Municipal de Saúde .do "MUNICÍPIO", por meio do
Despacho n° 21/DIRPLAN-SMS/2016;Ae..17/02/201.6.(14, 385); denat documentos constantes
do Processo Administrativo n° 29.788/2Q13, de 02/08/2013, solicitou e justificou o aditamento
convenial, o que foi autorizado pelo Senhor Prefeito.
CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA
2.1. Por este Quarto (40) Termo de Aditamento, fica renovação o prazo de
vigência do Contrato n° 081/2013, de 03/09/2013, para mais um período de 12 (doze) meses, de 03
de marco de 2016 até 02 de marco de 2017.
CLÁUSULA TERCEIRA: DO IMPORTE A SER LIBERADO
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3.1. Em razão da prorrogação do prazo de vigência, o "MUNICÍPIO"
transferirá recursos financeiros à "INSTITUIÇÃO", no montante de R$ 6.860.635,20 (Seis milhões, oitocentos e sessenta mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), em doze (12)
parcelas mensais de R$ 571.719,60 (quinhentos e setenta e um mil, setecentos e dezenove reais
e sessenta centavos).
3.2. 0 valor decorrente do presente aditamento onerará a dotação
01.0990.10301.1002.2400.3350.43, constante do orçamento vigente e futuro do "MUNICÍPIO",
que será regularmente empenhado, em nome da "INSTITUIÇÃO", para atender a tal finalidade.

CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR ATRIBUÍDO AO TERMO CONVENIAL
4.1. 0- valori do convênio 'que era de:RS 17.185.891,14 (dezessete milhões, cento e oitentar'e cinco mil, oipcentos,,e, n4ventn e piriy-eais e quatorze centavos) com a
prorrogação prevista"pq-"presente adtamenio,
acresci< dc RS 6,86.635,20 (seis milhões,
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Suzano, 03 de março de 2016.
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PAULO FUMIO
ZUMI
Prefeito Munici al
"MUNICÍPIO"
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Testemunhas:
1.
Gisele Campos de Oliveira
RG: 27.784.450-2-SSP/SP

Thábata de Oliveira Lameiras
RG: 40.909.081-5-SSP/SP
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