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 TERMO DE ADITAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO – 03/2020

Pelo presente TERMO  DE  ADITAMENTO  DE  TERMO  DE  COLABORAÇÃO, de um lado a
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL, 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° 21.178/2020 de 14/08/2020, fica alterado o valor contratado,
para o período de 15/07/2020 à 30/08/2020 – valor mensal R$ 892.976,03 (oitocentos e noventa e
dois  mil  e  novecentos  e  setenta  e  seis  reais  e  três  centavos),  valor  total  para  o  período  R$
1.353.866,88 (um milhão e trezentos e cinquenta e três mil e oitocentos e sessenta e seis reais e
oitenta e oito centavos), para o período de 31/08/2020 à 30/11/2020 – Valor mensal R$ 892.976,03
(oitocentos e noventa e dois mil e novecentos e setenta e seis reais e três centavos), valor total para
o período R$ 2.678.928,09 (dois milhões e seiscentos e setenta e oito mil e novecentos e vinte e oito
reais e nove centavos).

II – Prevalecem inalteradas as demais cláusulas contratuais.

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

Ourinhos, 18 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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