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Núcleo lntermunicipal de Saúde do QMPIUEÚ - NlS/CIM:PAJEU

Consórcio de ln.tegraçla OQS' Mt.mlcfptos do PaJetl - CJMPAJEÚ

ADITIVO 002/2021
REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2021

TERMO ADITIVO DE "VALOR" Contrato de Gestão
do SAMU CIMPAJEÚ que entre si celebram o o
CIMPAJEÚ - consórcio de integra~ão dos
municípios do Pajeú, e o INSTITUTO TECNICA E
GESTÃO MODERNA - ITGM, na forma e condições
a seguir:
O CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PAJEÚ - CIMPAJEÚ,
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ. sob o nº. 08.915.880/0001-38,
com sede na Rua Luciano Barbosa De Araújo, nº. 75, Bairro Mano~~ Valadares,
Afogados da lngazeira - PE, CEP: 56800-000, neste ato repr~~9tattq ·• por seu
Presi~ente, o Sr. Ll;'CIANO TORRES MA~TINS, p~efeito, brasil~!.1 qs9:do::1'o rtador
da Cedula de Identidade nº. 2487576 Órgao Expedidor: SDS/Pl;,)tn~ci::tt9'·n9 CPF sob
o nº. 310.523,634:.15 e o . INSTITUTO, DJ~. TÉCNIC~ ~ .@E~l7Ã_o/'ll4,0DERNA,
Organização Social, doravante denomiríadãf ©s ; sitlíÍaqal à 1W~tsiÍda das Américas
~34, bloco 4, sala 318, .Barr~ da Tijuca,
22;640\_~~~~~rí\~ f~.~NPJ sob o
numero 09.231.738/0001-34, ·neste ato repr$sentado g.e lor sem Presidente, o Sr.
ANDRÉ RIBEIRO DALTRO-SANTOS, brasilêrrp, ~.ngewfíêlrl?( portàdor da cédula de
identidaden. 05820645-9 IFP/RJ e inscrito ri$1j.!:(~f sób ó n. 8_
70.389.78!,~7,~:~.,_,.,·
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CONSIDERANDO.a existência de ~m contrato d e .gestão ,célêbrado éntre-~s
.
.
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. ~ ::-.. . .,''
acima descritas, em 01 de setembro de 2021, cor:n o objeto ·de operacion~lizaçã_Q ~:~"
-gestão do SAMU consorciado da · Ili Macrorregião . de ·saúde ·cio , :Estadci\:·ctê:~t
Pernambuco;
'
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CONSIDERANDO o teor das cláusulas contratuais, mais precisamente 'subci'ãu,; ulà ·,
Segunda; da CLÁUSULA QUINTA, que aduz que "Ós recursos serão propo~ionais •::,
às .fases de implementação do serviço( ... )";
CONSIDERANDO a saída de vários municípios do SAMU consorciado, reduzindo o
,l número da população atendida;
é
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_~_~_~_º_:s_:-p-art_e_s_a_d_i:-:-tiv"'.""a"'.""r-:o~co-n-tr~a-to_D_E_G_E_S-TA_-_º_º_º_1_,2_0_2_1_,c_lM_P_A_J_E_u_·_•-no_s_s_e_g_u-in_t_e•

i=_,:
e

,

Núcleo lDtenauakipal de Saúde d,o ClMllAJEU - NIS/Cl~AJEU
Consórcio de latep-açiodm Muicípim do Pajeü,- ClMPAJEÚ - CNPJ QS.91 ~0001-38
Ru~ Llldano Barbosa de Araüjo~o"'?S- Bairro~ Mantida Valadares.. AfogadQ-1 da luga,zeú'a - l'E
CEP: 56800--000 - Foaelfu: (81) 3838 l l <t?~ &-auill: cimpajeu20l1@gmait.com.
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Núeleo lntermunicipal d.e Saúde do· CIMPAJEÚ - NlS/ClM:PAJEÚ
Consó,eio de Integração dos M;unieipios d€> Pajeú - C1MPAJEÚ

CLÁUSULA PRIMEIRA DO VALOR: O valor mensal do contrato será de R$
1.179.000,00 (um milhão cento e setenta e nove mil reais), para os meses de
fevereiro e março de 2022, tendo em vista o valor da per capta municipal em R$ 2,80

(dois reais e oitenta centavos).
Parágrafo primeiro: O valor em evidência é até 12 bases descentralizadas,
considerando o número de habitantes que estão sendo beneficiados.
Parágrafo segundo: Fica acordado entre as partes que o valor será repactuado
quando houver o repasse do Governo Federal, assim como, se tiverem novas
alterações na formatação do projeto, como a saída ou entrada de outros municípios.

CLÁUSULA SEGUNDA-.DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam ratificadas

todas as demais cláusulas do contrato firmado originalmente.
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. ·, :-õr es!areni assim .justos e acertado.s, firm
·. am. o prese·n.t~ .gQ~ .:.
~.:ttfado em
duas vias de igual teor, s~b .~ presença de_,~~as}19~~emu;h~ ; ( ( ~,-:._;;-
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Afogados alingazet~P,.{ 01):il teygreiro de 2022.
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1un"l'.:l"lftES MARTINS ·

Presidente do Consórcio de lnte ação dos Mu_nicípios ·c10.'Pajeú - CIMPAJÉQ ·
Prefeito do Município de lngazeira - PE.
·· ·

HILANA PRIClm BEZERRA SANTANA
Gerente Geral do Consórcio de Integração dos Municípios do Pajeú - CIMPAJEÚ
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. ANDRE RIBEIRO DALTRO-SANTOS

INSTITUTO TÉCNICA E GESTÃO MODERNA
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Núdeo lntermuaicipa) de Saúde do CIMPAJEtJ - NlS/ClMPAJEU
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Couórti'o de lateançio dos Muicipios do Pajeü- CIMPAJEÚ- CNPJ 08.91!Jl80/0001.J8
Rua: Ludano Barbosa de Araú,io. n"?S.- Baino~ M-.oe1a Valadares, Afogados da hgueh-a - PE
CEP: 56800-000- Foadw: (81) 383& 3142 - E-mail: cimpajea20l "1@gmail.com
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Núcleo lntermu111icipal de Saúde do CJMPAJEÚ - NlS/CIM:PAJEÚ

Consó, ei0, d'e lnteg,ação dos M1miciplos do Pajeú - CJMPAJEÚ

Testemunha 1

Testemunha 2

Bruna Maria Leite do Nascimento
RG: nº 8.724.020 SDS/PE

João Victor Pinheiro Guimarães
RG: nº 9.543.157 SDS/PE
CPF: nº 101 .066.354-25

CPF: nº 065.896.884-00
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M ' · ··os do Pajeu - '· ._,,,.,.,,
Consórcio de Integração dos umc1p1 .
M --•· Valadares, Afogados da Jngazeira - PE
Bvbosa de Araújo nº'15 - B8U'l'o: an.,.,.a
,.
Rua: Luciano
· ··
• . (...,) 3838 3142 _ E-mail: cimpajeu2017ía1gmail.eom
, .
CEP: 5680()-000-Fone/fu. '" ·
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