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GOV!RNO DO !STADO

RIODEJANERO
Secretaria de Saúde

t8 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2019

TERMO ADITIVO AO CONTRA TO Nº 006/2019,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, PELA SECRETARIA DE ESTADO DE
SAÚDE E A ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
ASSOCIAÇÃO
FILANTRÓPICA
NOVA
ESPERANÇA - AFNE, QUE TEM POR OBJETO A
INCLUSÃO DE SERVIÇOS, 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. GUSTAVO EMILIO ARCOS
CAMPOS, inscrito no CPF sob o nº 606.540.401-25, e a ORGANIZAÇÃO
SOCIAL DE SAÚDE ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA
ESPERANÇA - AFNE, inscrita no CNPJ sob o nº 06.058.863/0001-04,

daqui por diante denominada CONTRATADA, representada neste ato
por RAFAELA MOREIRA AFFONSO, portadora da Carteira de
Identidade nº. 20.665.198-6, expedida pelo DETRAN/RJ, celebram o
presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO nº
006/2019, 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 E-08/001/2243/2019, que se regerá pelas cláusulas e
condições seguintes:
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CLÁUSULA PRIMEIRA (DO OBJETO):

Constitui objeto do presente instrumento a INCLUSÃO DE SERVIÇOS no
Termo de Referência ao Contrato de Gestão nº 006/2019, incluso no processo
E-08/001/2243/2019 na Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h
Campo Grande II, havendo plena concordância das partes, para melhor
adequação às finalidades de interesse público.
PARÁGRAFO ÚNICO:

Fica o presente Contrato de Gestão 006/2019, com a INCLUSÃO DE
SERVIÇOS, de acordo com o que consta no processo E-08/001/2243/2019
com a seguinte inclusão no Termo de Referência presente naquele processo,
conforme quadro abaixo:
Dimensionamento do Centro de Testagem para COVID-19
Categoria profissional

Quantidade

CH Semanal

Enfermeiro Plantonista SD

3

30

Técnico de Enfermagem Plantonista SD

15

30

Auxiliar Administrativo

18

30

CLÁUSULA SEGUNDA (DO PAGAMENTO):

A inclusão que trata a cláusula anterior ora firmada resultará em acréscimo
ao valor de custeio em R$ 184.607,92 (cento e oitenta e quatro mil seiscentos
e sete reais e noventa e dois centavos).
Ressalta-se que o valor de custeio mensal vigente é de R$ 1.391.908,20 (um
milhão e trezentos e noventa e um mil e novecentos e oito reais e vinte
centavos).
Logo, somando-se o valor de acréscimo, fruto deste Termo Aditivo, ao valor
vigente do Contrato 006/2019, este passará a ter o valor de parcela
correspondente ao custeio mensal de R$ 1.576.516,12 (um milhão e
quinhentos e setenta e seis mil e quinhentos e dezesseis reais e vinte
centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA (DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA):

As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão por conta dos
recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:
Unidade Orçamentária:
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Programa de Trabalho: 2961.10.302.0461.8331
Natureza da Despesa: ED 3390.39.30 e ED 3390.34.01
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
006/2019.

CLÁUSULA QUINTA (METAS E INDICADORES):
O presente Termo Aditivo não alterará as metas e indicadores já estabelecidos
no Contrato de Gestão nº 006/2019.

CLÁUSULA SEXTA (RATIFICAÇÃO):
As partes contratantes ratificam as demais cláusulas e condições
estabelecidas pelo instrumento contratual, não alteradas pelo presente Termo
Aditivo.
CLÁUSULA SÉTIMA (TERMO DE REFERÊNCIA):
As partes acordam que a CONTRATADA deve prestar os serviços de saúde
que estão especificados e descritos no Termo de Referência do Contrato de
Gestão 006/2019, de acordo com o estabelecido neste Termo Aditivo e nos
exatos termos da legislação pertinente ao SUS - Sistema Único de Saúde,
especialmente o disposto na Lei nº. 8080, de 19 de setembro de 1990, com
observância dos princípios veiculados pela legislação:
1.

Universalidade de acesso aos serviços de saúde;

2.
Gratuidade de assistência, sendo vedada a cobrança em face de usuários
ou seus representantes, responsabilizando-se a CONTRATADA por cobrança
indevida 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;
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7. . Prestação dos serviços com qualidade e eficiência, utifüando-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.

Subsecretário de Unidades Próprias

RAFAELA MOREIRA AFFONSO
Associação Filantrópica Nova Esperança - AFNE

Testemunha: - - - - - - - - - - - - -

Testemunha: - - - - - - - - - - - - -
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