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ADITIVO 003/2021 

Núcleo lntermunlcipal de Saúde do CIMPAJEÚ - NJS/QMPAJEÚ 
Consórcio, ele Irttegraç~ dos Mun~iplos do Pajetl - CJMPAJEÚ 

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 L~ciano Barbosa De Araújo, nº. 75, Bairro Mano~., Valadares, 
Afogados d~ lngaze1ra - PE, CEP: 56800-000, neste ato repr~ ntadq_por seu 
Presidente, o Sr. LUCIANO TORRES MARTINS, prefeito, brasilej r~; câ's~do,,,,ifortador 
da Cédula de Identidade nº. 2487576 Órgão Expedidor: SDS/PÉ:fín\çr.i(Õ'·Oo CPF sob 
o nº. 310.523.634-15 e o INSTITUTO DE TÉCNIC~ S~GE,S"PÃO;-lfODERNA, 
Organização Social, · doravante den~minad~f q s, situ,qi à _À~~fda ~as Américas 
3434, bloco 4, sala 318, Barra da T1Juca, CEI? 22.640.:~JD?, m1cr:1fotno CNPJ sob o 
número 09.231.738/0001-34, neste ato repre.sentado pefé'.ífi eu 'Presidente, o Sr. 
ANDRÉ RIBEIRO DAL TRO-SANTOS, brasi,lei(o, ~Q,Q~liéfí-ô': portador dà cédula de 
identidade n. 05820645-9 IFP/RJ e inscrito no.OP.r!f0Frsob o n. 870.389.787-72. ·/ tY . .L ·.,.,.s -' · . 

"' ,<-:+' 

·" CONSIDERANDO a existência de um contrato de gestão .celebrado entre' as pàrtes 
acima descritas, em 01- de setembro de 2021, com o objeto de operacionalização :~\., 
gestão do SAMU consorciado da Ili Macrorregião de Sàúde do Estado: di ·· 
Pernambuco; 

CONSIDERANDO o teor das cláusulas contratuais, mais precisamente Subclá.us~·1a . 
Segunda, da CLÁUSULA QUINTA, que aduz que "Os recursos serão proporcionais'· 
às fases de implementação do serviço( ... )"; 

, CONSIDERANDO a saída de vários municípios do SAMU consorciado, reduzindo o 
i número da população atendida; 

f 1 Vem as partes aditivar o contrato DE GESTÃO 001/2021/CIMPAJEÚ, nos seguintes 
f termos: 
~: 

~i: 
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8mpajeú Núcleo interrnulllcipal de Saúde do CIMPAJEÚ - NJS/ O MPAJEÚ 
Consórcio de lntegra~le €/'Qs Muni(fpt.os eto, Pajeú - CJMPAJEÚ 

CLÁUSULA PRIMEIRA DO VALOR: O valor mensal do contrato será de R$ 
1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais), para os meses de abril de 2022 em 
diante, tendo em vista o valor da per capta municipal em R$ 2,52 (dois reais e 
cinquenta e dois centavos), mais o repasse do Governo do Estado de Pernambuco. 

Parágrafo primeiro: O valor em evidência é referente as 09 (nove) bases 
descentralizadas que estão operando no momento, porém o valor abarca a entrada 
das bases de Custódia/PE, e Arcoverde/PE (sem USA), 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, saída ou entrada de municípios. 

CLÁUSULA SEGUNDA -. - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam 
ratificadas todas as demais cláusulas do contrato firmado originalment~.J_ ·•·'· 

.. ..A j ."'l .t.·:-. ' ' .. · ', ' . . . ' ~:,; '.• <'f7 
Ppr estarem assinÍ ju~.tos e acertados, firm~rn o present{~~y(i~~~i~ado em 

dua~'vias de igual teor,, sob â presença _pe d , · tàstern.unrrfs':( f · ·"i:"'1 •.• ~ 
· · · ·' .. 1 ·1} '.. ,, . '.~"-'f 'e 

da. 1r{~J · f?:ft; .. 1P~ abril de 2022. 
- ti,;,/•·, ·:,. ·, ·-

ES:MARTINS .. ,, . , .. . 'n:,.t, 
Presidente do Consórcio de lnte ação dos ~unicípids do Pàje4 ..,..·c1MPAJEÚ 1Yt:? 

Prefeito do Município de lngázeira- PE .. >'. ·. . ' : ,,,t 
' ,, 

Gerente Geral do Consórcio de Integração dos Municípios do Pajeú-CIMPAJEÚ 

/4.!-Yk~L-
. ANDRE RIBEIRO DAL TRO-SANTOS 

INSTITUTO TÉCNICA E GESTÃO MODERNA 

N~ lnterm~ deSaúde do CIMfAJEU - NIS/ClMPAJJm 
Consórào de hltegraçio das Muicípiaa do Pajri- CIMPAJEÚ- ÇNPJ 08.915.88-010001-38 

.ba! Luduo Barbosa de Araújo., a"'lS.- :e.irro: Maoela Valadan:s. Af@gados da 1.-gaieira = PE 
CEP: S6800-000 - F~: (87) 3838 3142-E,.mail: dmpajeu20l"l~gmail.g 
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em . , m0paJCU Núcleo lntermunlcipal de Saúde do C/MPAJEÚ - NIS/CJMPAJEÚ 
Consôreio de Intet:Jta~âo dQs Mu,niclptos f'J() Pajetl - QMPAJEÚ 

=~ 

! 
f, 

Testemunha 1 

Bruna Maria Leite do Nascimento 
RG: nº 8.724.020 SDS/PE 
CPF: nº 065.896.884-00 

Testemunha 2 

João Victor Pinheiro Guimarães 
RG: nº 9.543.157 SDS/PE 
CPF: nº 101.066.354-25 
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