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3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 

N° 88/2019, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E A 

FUNDAÇÃO DO ABC. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, pessoa jurídica de direito 

público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

59.307.595/0001-75, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 

sediada na Rua Prudente de Morais, nº 81, 3º andar, Bairro Santa Paula, 

neste ato representada por seu Secretário Municipal de Saúde, devidamente 

qualificado no Termo de Ciência e Notificação, doravante denominado 

simplesmente “CONTRATANTE” e, de outro lado, a FUNDAÇÃO DO ABC, entidade 

sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado, 

estatuto social aprovado pelo Decreto nº 12.914 de 31 de dezembro de 

1991, registrado no 1º Oficial de Registro Civil da Pessoa Jurídica de 

Santo André sob o nº 52771, em 26 de outubro de 2019, no livro A-1, fls. 

22, sediada na Avenida Lauro Gomes, nº 2.000, Vila Sacadura Cabral, na 

cidade de Santo André, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

57.571.275/0001-00, neste ato representada por sua Presidente, 

devidamente qualificada no Termo de Ciência e Notificação, doravante 

denominada simplesmente “CONTRATADA”, na qualidade de quem firmou o 

Contrato de Gestão nº 88/2019, que tem por objeto a gestão, 

operacionalização e execução dos serviços de saúde no âmbito da rede 

hospitalar e ambulatorial municipal, na presença das testemunhas no final 

nomeadas e assinadas à vista dos elementos que instruem o processo 

administrativo nº 11332/2017 desta Prefeitura, resolvem celebrar o 

presente Termo Aditivo de acordo com as condições a seguir especificadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de recursos para 

investimentos especializados para viabilizar a execução de serviços de 

adequação predial de segurança de combate à incêndio do Complexo 

Hospitalar de Clínicas, conforme projeto aprovado junto ao Corpo de 

Bombeiros do Município de São Caetano do Sul. 

 

Parágrafo Único 

A execução do presente Termo Aditivo seguirá as condições estabelecidas 

no Plano de Trabalho que segue anexado e que é parte integrante deste 
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Instrumento, bem como, seguirá também as normas dispostas no Contrato de 

Gestão nº 88/2019. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

Este Termo Aditivo terá vigência de 06 (seis) meses, contados a partir da 

assinatura deste Instrumento, podendo ser renovado por igual período ou 

substituído por outro Termo, observando-se a vigência máxima estabelecida 

no Contrato de Gestão a que se vincula. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR 

O valor total do presente Termo é de R$ 2.396.086,00 (dois milhões, 

trezentos e noventa e seis mil e oitenta e seis reais). 

 

Parágrafo Único 

Os repasses dos recursos serão realizados de acordo com o cronograma de 

desembolso previsto no Plano de Trabalho, sendo que, a CONTRATADA se 

obriga a efetuar o pagamento previsto para o mês 6, ou seja, o último 

pagamento, somente após a sua vistoria final para constatação da execução 

dos serviços de adequação predial de segurança de combate à incêndio do 

Complexo Hospitalar de Clínicas. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com a execução deste Termo Aditivo onerarão as dotações 

codificadas sob os nsº 02.12.01.10.302.0550.2.147.3.3.90.39.00 – (4761) - 

SAUDE 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DE GESTOR 

Fica alterado o Gestor do Contrato, que passa a ser o funcionário 

indicado em fls.1506. 

CLÁUSULA SEXTA – RATIFICAÇÃO 

As partes ratificam as demais cláusulas e condições contratuais, naquilo 

que não colidirem com a legislação pertinente e com o presente 

instrumento. 
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E por assim estarem justas e acordadas, firmam o presente Termo, em 2 

(duas) vias de igual teor e forma, assinado por 2 (duas) testemunhas, 

para que produza jurídicos e legais efeitos. 

 

São Caetano do Sul, 30 de agosto de 2021.   

 

 

 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DO ABC 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

1)- _________________________       2)- _________________________ 

OBS.: as testemunhas estão devidamente qualificadas no Termo de Ciência e 

Notificação. 


