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32" TERMO ADITIVO AO CON TRATO N' 023/SESPA/2014
Processo: 202118377 68

32o Termo Aditivo ao Contrato cle Gestão no

023/SESPA/2014, que entre si cetebram a SESPA e
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÉNCIA
SOCIAL E HOSPITALAR PRO SAÚDE
OrganizaÇão Social de Saúde responsável pelo
gerenciarnento, operacionalização e execução de
atividades e serviços de saúde desenvolvidos no
Hospital Público Regional do Baixo Amazonas Dr.
Waldemar Penna, localizado no Município de
Santarém-PA, para os fins que se destina, mediante
cláusulas e condições a seguir discriminadas.

Pelo presente Termo Aditivô, , r SECRETARTA DE ESTADO DE SAÚDE ptJBLtCA - SESPA,
inscrita no CNPJ/ÍMF sob o no 05 054.929/0001-'17, com sede na Travessa Lomãs Valentinas. no

2190 bairro do lvlarco, Belém Pa, CEP 66 093-677, doravat'tte denominada CONTRATANTE,
r]este ato representada Secre:ário Adjunio de Gestão AdministÍativa Dr. ARIEL DOURADO
SAMPAIO MARTINS DE BARROS, brasileiro, po(ador do RG no 27039, e CPF sob no

513.501.902-25, residente e donriciliado na Cidade de Belem/PA, e ASSOCIAÇÀO
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SoCIAL E HoSPITALAR . PRÓ SAÚDE, q]Ta|Ificada como
organização social de saúde, ir scrita no CNPJiMF n' 24.232.88610083 03, com endereÇo na Av.
Sérgio Henn, no 1100, Bairro D lmantina, CEP 68.025-000, Santarém-PA, com estatuto arquivado
no Cartório de Registro de Tít rlos de Documentos sob n. 1466 do Regisiro Civil de Pessoas
Juridicas de Taq uaritinga-SP, d,rravante denominado CONTRATADA, neste ato .epresentada por
seu Representante Legal, DOIVI CARMO JOAO RHODEN, brasileiro, solteiro, Arcellispo Emerito
da Arquid,ocese de Diamantir a - MG, portador do RG n. lvlG - 236.351, CpF sob o no

059.760 226-34, representado tr,or procuração por WAGNER AUGUSTO PORTUGAL, brasiteiro,
solteiro, advogado. portador c o RG no M..5.513.264 -SSP/I\4G, inscrito no CPF sob o rr.
732.477.746-53 e OAB/tVlG n" 66.671, CHRISTOPHER PAUL DÊ MEDEtROS, ingtês, sotteiro,
advogado, portador da CNH n' 1616083976 - DETRAN/SP, inscrito no CPF sob o no

380.242.468-99 e OAB/SP n" 334.795; DANILO OLIVEIRA DA SILVA, brasileiro, casado,
administrador, portador do RG r" 57.567.959-1 -SSP/SP, inscrito no CPF sob o no 039 964.37ô
17 e CRAS/SP n" 74268, FERNANDO MALLET SOARES PARAGÓ brasrleiro, casado, médico,
poúador do RG no 63.158.994 6 - SSP/SP, inscrito no CPF sob o no 001.934.927-09. CRN/ n.
180581/SP e; EDUARDO POR-| UGAL MENEZES, brasileiro, casâdo, engenheiro portador do Rc
no M-8-526.867 *SSP/l\4G, ir scrito no CPF sob o n' 038.991.746-07, todos corn endereço
profissional na RLta Guaicurus, 503, Lapas, São Paulo / SP, resolvem firmar o presente Termo
Aditivo ao Contrato de Gestã<, n' 023/SESPA/2014, mediante as cláusulas e condrçÕes a segulr
estabelecidas r

1.1. A celebração deste Ternr r Aditivo tem como fundamento legal o disposto na Lei Estaclual
5.980/96, Decreto Estadual n 21t2019 ben'r como CLÁUSULA QUARTA, subcláusulas 4.1,
4.2 e 4.3, do Contrato de cest.io N" 023/SESPA/2014. t4
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CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O presente instrumento tem por objeto alteração no Contrato de Gestão no

023/SESPA/2014, determinando a Íêdução de 12 Lêitos UTI-COV|D19, 01 leato Clínico-
COV|Dl9 ê manutenção dos leitos 'COVID-19' remanescentes, conforme disponibilização de
leitos na Central Estadual de Regulação pelo prezo de 60 dias, no Hospital Público Regional do
Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna, a contar com até:

a) 39 Lêitos UTI-COVID;
b) 14 Leitos Clínicos-COVID.

2.2. Para execuçáo do objeto deste Termo Aditivo, serão considerados os valorês a seguir
indicados:

a) Leito de UTI-COVID diária do leito por R$ '1 .600,00 (mrl e seiscentos reais),
b) Lêito Clínico-COVID diária do leito por R$ 1.166,66 (mil, cento e sessenta e seas reais

e sessenta e seis centavos).

3.'t. O presente Ternro Aditivo prorÍoga a vigência dos leitos COVID-19 previstos no 30o Termo
Aditivo por 60 (sessenta) dias, iniciando en 3110812021 ê finalizando em 2911012021.

4.1. O valor total do presente termo aditivo implica em decréscimo contratual de R$ 1.139.997,60
(um milhão, cento e trinta e nove mil, novecentos e noventa e sete Íeais e sessenta centavos) em

relação ao valor total do Termo Aditivo anterior;

4.2. Considerando â previsão de vigência de 60 dias, o Valor Total para execuçâo deste termo

aditivo para o periodo e de R$ 4.723.994,40 (quatro milhões, setecentos e vinte e três mil,
novecentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos), a ser repassado em duas parcelas,

estando alocado na seguinte Dotaçáo Orçamentária: 7684; Elemento de Despesa: 335043, Fonte:

0103 / 0101 10149 10349 / 0303 / 0301.

4.3. O valor de custeio para 30 dias de funcionamento dos Leitos COVID previstos neste Termo
Aditivo será de R$ 2.361.997,20 (dois milhôes, trezentos e sêssenta e um mil, novêcentos e

noventa e sête rêais e vinte centavos);

4.4. O pagamento do valor do presente Termo Aditivo não prejudica o adimplemento do valor de

custeio mensal do contrato de gêstáo, admitindo-se o pagamento cumulativo do valor de custeio

mensal de R$ 11.430.147,79 com a quantia de R$ 2.361.997,20 (dois milhões, trezentos e
sessenta e um mil, novecentos e noventa e sete reais e vinte centavos), referente ao valor de 30

dias do presente Termo Aditivo.
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Gíupo Técnico de Controle e Avaliaçâo da Gestão dos l-Íospiiais Mêtropolitano e Regioôais GTCAGHMR
SECRE TARIA DE ESTAOO DE SAUDE PUBLICA . SESPA

End : Tv Lomas Valenlinas, 2190. Belem-Pa. CEP 66 093-677
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5.'1. Deverá a CONTRA'IADA a )resentar à cONTRATAN fE, por rneio de Processo Administrativo

Eletrônico - PAE, nas mesmas rondiÇoes previstâs no Contraio de Gestáo. a prestaÇáo de contas
dos valores receb,dos por meio i jo presente Termo Aditivo.

6.1. Ficam ratificadas as cláusulas do Contrato originário e dos lermos Aditivos anleriores nào
alteradas pelo presente lnstrLlm(,nto.

7.1. A Contratante providenciá rá a publicação deste Termo,
prazo de dez dias, contados da lssinatura.

8.1. E por estarem de comufr acofdo, em firmeza e validade
assinanr o presente Termo em 04 (quatro) vias, na presença de
para que, âpós pubiicaÇão no D( )E, prodLlza seus efeitos legais.

em forma de extrato no DOE, no

do que foi ajustaclo, as partes

02 (duas) testemunhas abaixo,

Betém, a .de

Associação

Testem unha 2

CPF nO:

lar PRO SAUDE

CPF n":

CLAUSULA SETIMA. DA PUBLICAÇAO

.z<-.:-*_/..
ArisfD-ourado Sampàid Mar'rnS de Barros
Secretário Adjunio de Gestão Administrativâ

SESPA

Grupo Tecnroo de Controle e AvaliaÇão da Geslão dos llospiiais Nletropolilâno e lleqionais GICAGllN,'lR
sEcri ETARTA pE E§TADO !E§ @E 
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End:T, lomas Valentrnas,2l90 Eelent Pa CEP 66 093-677
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