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GOVERNO DO ESTADO

RIO DE JANERO
Secretaria de Saúde

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 022/2020

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2020, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, PELA SECRETARIA DE ESTADO DE
SAÚDE E A ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - IDEAS, QUE TEM POR
OBJETO
A
INCLUSÃO
DE
VERBA
DE
INVESTIMENTO, NA FORMA ABAIXO:

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pelo Secretaria de Estado de Saúde,
com sede situada na Rua México, nº 128, 5ª andar, Centro, Rio de Janeiro,
RJ, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada
pelo Subsecretário de Unidades Próprias, Sr. GOSTA VO EMILIO ARCOS
CAMPOS, inscrito no CPF sob o nº 606.540.401-25, e o INSTITUTO
DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE- IDEAS,
inscrita no CNPJ sob o nº 121.006.302/0001-88, daqui por diante denominada
CONTRATADA, representada neste ato por SANDRO NATALINO
DEMETRIO, inscrito no CPF sob o nº 003.689.649-73, celebram o presente
TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO nº 022/2020, de comum
acordo, com fundamento no art. 65, inciso II, e seu§ 2°, inciso II, da Lei nº
8.666, de 1993 e suas alterações, bem como na Lei Estadual 6.043 de 2011, ,'
tendo em vista a justificativa contida no processo administrativo SE - ,tf ' .. ,. ,
080001/019547/2020, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes ::-t' . :,,:.t ,
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CLÁUSULA PRIMEIRA (DO OBJETO):

Constitui objeto do presente instrumento a INCLUSÃO DE SERVIÇOS E
ALTERAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA no Termo de
Referência ao Contrato de Gestão nº 022/2020, incluso no processo SEI080001/019547/2020 no COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE
ALBERTO TORRES: HOSPITAL ESTADUAL ALBERTO TORRES,
HOSPITAL ESTADUAL PREFEITO JOÃO BATISTA CAFFARO E A
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS SÃO
GONÇALO I, havendo plena concordância das partes, para melhor
adequação às finalidades de interesse público.
PARÁGRAFO ÚNICO:

Fica o presente Contrato de Gestão 022/2020 com a INCLUSÃO DE
SERVIÇOS E ALTERAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA, de
acordo com o que consta no processo SEI- SEI-080001/019547/2020 com a
seguinte modificação:
1.
Conversão do perfil de 70 leitos de enfermaria não Covid-19 do
Hospital Estadual Prefeito João Batista Cáffaro em 70 leitos de enfermaria
Covid-19;
2.
Conversão do perfil de 30 leitos de enfermaria não Covid-19 do
Hospital Estadual Prefeito João Batista Cáffaro em 30 leitos de UTI-a Tipo
II para Covid-19;
3.
Conversão do perfil de 06 leitos de enfermaria não Covid-19 do
Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) em 06 leitos de enfermaria Covid19;
4.
Conversão do perfil de 16 UTI-a Tipo II não Covid-19 do Hospital
Estadual Alberto Torres (Heat) em 16 UTI-a Tipo II Covid-19;
5.
Abertura do Centro de Testagem para Covi-19 na Upa São Gonçalo I
(Colubandê) e no Heat.
CLÁUSULA SEGUNDA (DO PAGAMENTO):

A alteração ora firmada resultará em acréscimo ao valor de custeio em R$
1.676.307,58 (um milhão, seiscentos e setenta e seis mil, trezentos e sete reais
e cinquenta e oito centavos).
Ressalta-se que o valor de custeio mensal vigente é de R$ 19 .962.620,25
(dezenove milhões, novecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e vinte reai
e vinte e cinco centavos).
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Logo, somando-se o valor de acréscimo, fruto deste Termo Aditivo, ao v 1 ·
vigente do Contrato 022/2020, este passará a ter o valor de ~-pa ·~ ' \'\..
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correspondente ao custeio mensal de R$ 21 638 927 83 ( .
. seiscentos e t . t
.
.
.
.
'
vmte e um mdhoes,
,..
rm a e oito md, novecentos e vinte e sete reais e oitenta e
tres centavos).
i

j

l

i

,i

CLÁUSULA TERCEIRA (DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)
As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão por conta dos
recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:
Valor estimado do contrato anual: R$ 259.667.133,96 (duzentos e cinquenta
e nove milhões seiscentos e sessenta e sete mil e cento e trinta e três reais e
noventa e seis centavos).

Unidade Orçamentária:
Programa de Trabalho: 2961.10.302.0461.8341
Natureza da Despesa: ED 3390.34.01 e ED 3390.39.30
Fonte Orçamentária: 100/122/225
CLÁUSULA QUARTA (VIGÊNCIA):
As mudanças previstas neste Termo Aditivo terão a vigência enquanto a
unidade de saúde compor o plano de contingência para o enfrentamento do
coronavírus do Estado do Rio de Janeiro.
O presente Termo Aditivo não alterará a vigência do Contrato de Gestão nº
02212020.

CLÁUSULA QUINTA (METAS E INDICADORES):
O presente Termo Aditivo não alterará as metas e indicadores já estabelecidos
no Contrato de Gestão nº 022/2020.

CLÁUSULA SEXTA (RATIFICAÇÃO):
As partes contratantes ratificam as demais cláusulas e condições
estabelecidas pelo instrumento contratual, não alteradas pelo presente Termo
Aditivo.
0
CLÁUSULA SÉTIMA
As partes acordam que a CONTRATADA deve prestar os serviços de aúde / '
que estão especificados e descritos no Termo de Referência em an xo,, '. _;, '
acordo com o estabelecido neste Termo Aditivo e nos exatos te rµ@f
.._. .. ~º
legislação pertinente ao SUS - Sistema Único de Saúde, especia -rfi~nt'e: q.)'
disposto na Lei nº. 8080, de 19 de setembro de 1990, com obseif 2ia 'ir •
princípios veiculados pela legislação:
' ·
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Universalidade de acesso aos serviços de saúde;

2.

Gratuidade de assistência, sendo vedada a cobrança em face de usuários

?u se~s rep~esentantes, responsabilizando-se a CONTRATADA por cobrança
mdev1da feita por seu empregado ou preposto;

3.
Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física
e moral;
4.
Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de
qualquer espécie;
5.
Direito de informação às pessoas assistidas, sobre sua saúde;
6.
Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e
a sua utilização pelo usuário;
7.
Prestação dos serviços com qualidade e eficiência, utilizando-se dos
equipamentos de modo adequado e eficaz.

CLÁUSULA OITAVA (PUBLICAÇÃO E CONTROLE):
O Estado providenciará, até o 5º( quinto) dia útil seguinte ao do prazo de sua
publicação, o encaminhamento de cópia do presente instrumento ao seu
Tribunal de Contas e o Órgão de Controle Interno.
E, por se acharem justos e acordados, depois de lido e achado conforme, é
assinado o presente instrumento pelas partes supra e testemunhas abaixo, dele
sendo extraídas 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um único efeito.

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2020.

GUSTAVO EMILIO ÂRCSCAMPOS

Subsecretário de Unidades Pró rias

ALINO DEMETRIO

Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência À Saúde- IDEAS

Testemunha: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Testemunha:
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