
Aos 19 dias do mês de janeiro do ano de 2.019 (dois mil e
dezenove), nesta cidade de São Caetano do Sul, Estado de São

Paulo, no Departamento de Licitações e Contratos, situado no

Palácio da Cerâmica, que se localiza na Rua Eduardo Prado n

201, bairro Cerâmica, cidade de São Caetano do Sul, compareceram
as partes entre si justas e acordadas, a saber: de um lado a

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n
59.307.595/0001-75, neste ato representada por sua Secretária

Municipal da Saúde, REGINA MAURA ZETONE GRESPAN, brasileira,
viúva, médica, portadora da Cédula de Identidade RG n
11.909.873-8 e inscrita no CPF/MF sob o n 032.797.338-20,

doravante denominada simplesmente "CONVENENTE", e, do outro lado
a APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO
CAETANO DO SUL, entidade civil filantrópica, com sede na Rua

Xingu n 175, Bairro Santa Maria, em São Caetano do Sul, inscrita

no CNPJ sob o n 44.390.474/0001-62, inscrita no CNES sob o n

2033011, representado neste ato, de acordo com o seu estatuto

por seu Presidente, AMÉRICO GOMES DA COSTA, português, portador

da Cédula de Identidade RNEW n. 526.729-m, inscrito no CPF/MF

sob o n 085.072.018-49, doravante denominado simplesmente
"CONVENIADA", com fulcro no artigo 116 da Lei Federal n

8.666/93, a Portaria SAS n 1.207/2014 e o Plano de Ação Regional
da Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência - RPAS - Grande ABC,

bem como os demais atos constantes no processo n 16.804/2014,

resolvem prorrogar e alterar o convênio firmado entre as partes
em 20 de janeiro de 2015, de acordo com a manifestação da

Secretária da Saúde (fls.486/502), a concordância da entidade

(fls.504), as certidões negativas atualizadas (fls.507/513), o

parecer jurídico (fls.525/526), a nota de empenho (fls.538), que

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONVÊNIO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE
NECESSITAM DE REABILITAÇÃO FÍSICA E
INTELECTUAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO
SUL E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE SÃO CAETANO DO SUL.
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CLÁUSULA SEGUNDA - O presente termo tem o valor total de R$
1.680.000,00 (hum milhão, seiscentos e oitenta mil reais), nos

termos da Portaria MS/GM n 2.325/2014 c/c a Portaria de
Consolidação MS n 06/2017 que estabelece o valor do repasse
mensal de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - Em razão das normas vigente e que
regulamentam á Rede de Cuidados à Saúde da Pessoa com
Deficiência, fica estabelecido que o valor do presente convênio

somente será reajustado ou alterado por expressa determinação do

Ministério da Saúde.

Parágrafo Único - Com o mesmo fundamento do caput, fica

convalidado os valores repassados pela CONVENENTE à CONVENIADA
no exercício de 2017.

CLÁUSULA QUARTA - O repasse do valor será feito mediante o
estabelecido no artigo 303 da Portaria de Consolidação n 06, no
prazo de até o 5o dia útil, após o Ministério da Saúde creditar
na conta bancária do Fundo Municipal da Saúde.

CLÁUSULA QUINTA - O presente termo foi firmado com fulcro nos
artigos 57, inciso II, 65 e 116, todos da lei Federal n 8.666/93
com redação atualizada e demais normas de regência do SUS.

CLÁUSULA SEXTA - As despesas decorrentes da execução da avença

correrão por conta da verba n

02.12.01.10.301.0550.2.013.3.3.90.39.00.

CLÁUSULA SÉTIMA - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do
convênio originário e demais termos não alterados pelo presente

instrumento.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica prorrogado o convênio supra descrito

pelo periodo de 12 (doze) meses a partir de 20 de janeiro de
2019, observando-se as determinações do Ministério da Saúde em

especial a Portaria MS/SAS n 1.027/2014.
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se regerá pelas cláusulas e condições que mutuamente aceitam e

outorgam a saber:
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MagaBC^^aneCatoia
RGn 42453.319-4

CPF n 30JM94.568^1
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RG:
CPF:

Testemunhas:

AMRIC^^GOMES DA COSTA
APAE - Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de São Caetano do Sul

eS

CLÁUSULA OITAVA - O Foro da Comarca de São Caetano do Sul é o
competente para dirimir quaisquer dúvidas, pendências ou
controvérsias oriundas deste instrumento.

CLÁUSULA NONA - E assim, por estarem justas e pactuadas as

partes, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme

vai devidamente assinado pelas partes e testemunhas, a tudo

presentes e de tudo cientes, para que produza os regulares

efeitos de Lei e de Direito.
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