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 TERMO DE ADITAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO – 02/2020

Pelo presente TERMO  DE  ADITAMENTO  DE  TERMO  DE  COLABORAÇÃO, de um lado a
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL  (APM), e de outro lado o  INSTITUTO  MAXXSAÚDE,  doravante  denominada
ORGANIZAÇÃO SOCIAL (OS), firmado pelo  Termo de Colaboração  –  Processo  n°  582/2020 –
Dispensa de Chamamento Público, referente a prestação de serviços de apoio a gestão do Hospital
de  Campanha  que  será  implantado  denominado  “Central  Covid”,  para  atendimento  SUS  dos
pacientes  de  Ourinhos  e  Região  que  necessitam de  cuidados  de  baixa  e  média  complexidade,
tratamento  esses  especiais  já  definidos  para  infecção  do  Covid-19,  que  incluem  isolamento  e
oxigenação permanente,  de  forma  cooperada  com as  necessidades  das  Unidades  e  de  todo  o
serviço hierarquizado de saúde que compõe a Rede Municipal  de Ourinhos e Região,  conforme
proposta apresentada, vêm ADITÁ-LO, para ficar consignado o que segue:

I – À vista do constante no expediente n° 20.497/2020 de 05/08/2020, fica prorrogado por mais 03
(três) meses o prazo contratual previsto na cláusula sétima do supracitado contrato, compreendendo
o período de 31 de agosto de 2020 a 30 de novembro de 2020.

II  – As despesas decorrentes deste aditamento correrão por conta das seguintes dotações
orçamentárias:

Secretaria Municipal de Saúde – 01.10.00
Fundo Municipal de Saúde / Administração da SM Saúde – 01.10.01
Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – 3.3.90.39.00 (Natureza da Despesa)
Enfrentamento da Emergência COVID-19 – 10.122.0105.2.136 (Classificação Funcional)
Fonte de Recurso (vínculo) – 05.312.00 – Recursos para combate ao coronavírus
Ficha Orçamentária – 1048

III – Prevalecem inalteradas as demais cláusulas contratuais.

E, para constar, lavra-se este termo, que vai devidamente assinado pelas partes e testemunhas.

Ourinhos, 01 de setembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
Lucas Pocay Alves da Silva

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

INSTITUTO MAXXSAÚDE
Felipe Pinesi
Presidente

CONTRATADA

TESTEMUNHAS: 

Lígia Carnevale Peixe
RG sob nº 33.404.481-9

Daniele de Oliveira Silva
RG sob nº 46.159.010-4
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