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4" TERMO ADITIVO AO CONTRATO
OO1/SESPAI2O,17, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SESPA E ASSocIAÇÃo BENEFICENTE DE
nsststÊructn soctAl E HosptrALAR * pRo
snúoe. ounuFtcADA coMo oRGANTzAÇÀo
soctAl DE saúoe, eue vtsA ESTABELECER o

COMPROMISSO ENTRE

AS PARTES PARA

FOMENTO,

O

GERENCIAMENTO,

oPERAcIoNALIzAÇÃo E ExEcUçÃo DE
ATIvIDADES E sERVtÇos oe saúoe A sEREM
DESENVOLVIDOS NO HOSPITAL REGIONAL
púeltco Do suDEsrE oo paRÁ DR. cERALDo
VELOSO, LOCALTZADO NO lvtUt'ttCíptO DE
menneÁ-pl, para os fins quê se dêstina,
Pelo

presente Termo Aditivo,

a

SECRETARIA

DE

ESTADO

Oe

SnÚOe

inscritir no CNPJ/N/F sob o no 05.054.929/0001-17, com sede nâ
Paulo ll. no 60i, Baino do N,4arco, CEP: 66.095-492, Belem/PA, doravante

inada CONTRATANTE, nestê ato representada pelo Secretário Adjunto de
Administraiiva Dr. ARIEL DOURADO SAMPAIO MARTINS DE BARROS

,

porlador do RG no 27039,

e CPF sob n"

513.501.902-25, residente e

Cidade de Belém/PA, e ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE
CIA SOCIAL E HOSPITALAR - PRÓ SAÚDE, qualiÍicada como
social de saúde, inscrita no CNPJ/N,4F n" 24.232.8861007331 , com

na

na Rodovia PA 150, S/N, Alturâ do KIV 07, CEP 68.506-670, Cidadê Nova
Marabá-PA, conr estatuto arquivado no Cârtóriô de Registro de Títulos de
sob no 1466 do Registro Civil de Pessoas Jurídcas de Taquaritinga-SP

denominado CONTRATADA,

nesie ato representada por

sêu

Legal, DOM JOÃO BOSCO OLIVER DE FARIA, brasileiro, solteiro,

t,

'i0

(:iOVERNO DO

,i,'.'J"i?[1,i: lm*wq$ ffid§#adffi
cr-Áusula pRrMErRA.- DA FUNDAM|.NTAÇÃo lunÍorcn
'1.1. A celebraÇáo deste Termo Aditivo

Estadual li.980/96, Decrcto Estadual

1

rn

l,l

como fundamento legal o disposto na Lei

212A19, beni como CLÁUSUln QUARTA,

subcláusu as 4.1, 4.2 e 4.3, do Contrato lo Gestão N" 001/SESPA/2017.

cLÁusuln secuNDA - Do oBJETo
2.1. O prcsente instrumento tem por rbjeto o repâsse de recursos íinance ros à
CONTRATADA, além dos anteriormÉ 1te previsios no Contrato de Gestão n"
001/SESPA/2O17 e Termos Aditivos sul sequentes. necessários

à implenreniação

de

30 (Ainta) eitos de UTI-COVID e 10 (de )Leitôs Clínicos-COVID no Hospita Reglonal
Púrblico

dc Sudeste do Pará Dr. Geral lo Vêlosô, com os seglrintes valores

abarxo

d scrim inados;

1)

30 itrinta) Letos de UTI

COVID, om valor diário do leilô por

seiscenios reais); valor diário dc
rea

30 leitos R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil

s), totalizando a quanlun mensal de RS ].440.000,00 (urn milhão

quâtrôcentos e quarenta mi reais

2)

j

R$'1 .600,00(mil e

.

err R§i 1 500,00
mensal de R$ 90.000,00

10 (rSez) Leitos Clínicos COVID, c;orn valor do procedimenlo

(mil

e

quinhentos reais), totalz :ndo

o

cluantLtm

(noventa mil reais).
CLAUSULA TERCEIRA

-

DO PRAZO

3.'1. O presente Termo Aditivo terá o

E:

VIGENCIA

pra.o de vigência de 30 (trinta) dias a contar da

data da assinaturâ do instrumento, dê! lndo a OrganizaÇão Social manter os leitôs
co ntratua liza

dos por este período.

CLÁUSULA QUARTA _ DO VALOR E

Dq

DOTAÇAO ORÇAMENTARIA

4.1. O valcr mensal a ser affescido ao lor.ltrato de Gestão n" 001/SESPA/2O'17 pelo
preseniê Termo Aditivo será de R$ 1 5l I000,00 (um milhão, quinhentos e trinta mil
reais), a ser alôcado na Dotação OrÇan' :nlár a 7684, Elemento de Despesa 335043,
Fonte 0186008572 i 0149.

CLÁUSULA QUINTA _ DAS OBRIGAÇ. ES DA COiITRATADA

lt

5.1. Dever;i â CONTRATADA apresenii r à CONTRATANTE até o Cia 2tr (vinte) dc

mês subs(,quente ao repasse

f r:ance

ro, por

m!ô

o de
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PAE, a prestâi;ão de contas dos valores recebidos por meio do presente

obrigando-se

Termo

a informar à

CONTRATANTE

a quantidade de

bem como a nurnôraÇãô da Autorização de Internação Hospitalar

5.2.

N

-

leitos

AlH.

hipótêse da CONTRATADA nâo ocupar os Leitos na integralidade, conforme

Segunda deste nstrumento, obrigar-se-á comunicar, de fôrma êxpressa, á

ÍANTE ate o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao repasse financeiro.
dos leitos que Íoram efetivamente ocupados, para que haja, se necessário,
devolu

do valor remanescenle não utilizado.

LA SEXTA
6.1.
prese

a

-

DA RATIF|CAçAO

ratificadas as cláusulas do Contrato originário não sendo alterados pelo
lnstrumento.

SÉTIMA- DA PUBLICAçÃo
7.1. A
DOE,

tratante providênciará a publicação deste Termo, em forma de extrato no
prazo de dez dias, contados da assinatura.

LA OITAVA _ DAS DISPOSI(}ÔES FINAIS

8.1. E por estarem de comum acordo, em Íirmeza e validade do quê foi ajustadô, as
assinam o presente Termo em 04 (quatro) vias, na presença de 02 (duas)
abaixo, para que, após publicação no DOE, produza seus efeitos legais.
Belé
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JÍâdo Sámpaio Martins de Barros
Adjunto de Gestao AdminisÍrativa

Associação

de 2020.
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