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Berço Bilitron Bed, Painel de Incubadora, Aspiradora Dia-Pump, 
por meio da empresa Equipomed-Comércio e Assistência Técnica 
Hospitalar Ltda.-Me, CNPJ 64.504.038.0001-84, com fundamen-
to no artigo 25, caput, inciso I, da Lei Federal 8.666/93 e suas 
atualizações posteriores e, em conformidade com o artigo 26 
dos diplomas legais citados.

 Despacho do Coordenador, de 20-8-2019
SPDOC: 3847218/2019
Interessado: Hospital Geral de São Mateus – Dr. Manoel 

Bifulco
Assunto: Análise de Recurso Administrativo – Inadimple-

mento Contratual
Despacho CSS: 3546/2019
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Administrativo 

interposto pela empresa Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda, contra 
multa de R$ 4.305,00 que lhe foi aplicada pelo Hospital Geral de 
São Mateus – Dr. Manoel Bifulco, por inadimplemento contratual 
pela não entrega de materiais hospitalares adquiridos por meio 
da Ata de Registro de Preços 187/2017.

 GRUPO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO

 NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO 
PATRIMONIAL E ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES
 Extrato de Termo de Permissão de Uso
Processo: 1570997/2019
Interessado: Coordenadoria de Serviços de Saúde
Permitente: Secretaria de Estado da Saúde
Permissionário: Ambulatório Médico de Especialidades de 

Itapevi - Ame Itapevi, gerenciado pela Fundação do ABC, quali-
ficada como Organização Social de Saúde.

 COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE 
SAÚDE

 Despacho do Coordenador, de 27-8-2019
Despacho CSS: 3713/2019
Interessado: Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Processo: 1081017/2019
Assunto: Serviços Contínuos de Manutenção Predial, Pre-

ventiva, Corretiva, Emergencial e de Assistência Técnica
Diante do exposto nos autos, ratifico a decisão que indeferiu 

o recurso, e homologo a licitação realizada por meio do Pregão 
Eletrônico 044/2019 – Processo 1081017/2019 –, adjudicando 
seu objeto – serviços contínuos de manutenção predial, pre-
ventiva, corretiva, emergencial e de assistência técnica – para 
o âmbito do Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto à empresa 
In-Haus Industrial e Serviços de Logística Ltda, pelo valor mensal 
de R$ 121.946,67, totalizando a despesa na importância de R$ 
1.829.200,00, para o período contratual de 15 (quinze) meses, 
podendo o contrato ser prorrogado por sucessivos períodos, 
iguais ou inferiores, até o máximo de 60 (sessenta) meses, 
mediante termo aditivo, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei 
Federal 8666/93 e alterações posteriores.

 Despacho do Coordenador, de 28-8-2019
Processo: SPDOC-SES/583271/2019
Interessado: Hospital Regional de Assis
Assunto: Contratação de serviços de manutenção corretiva, 

com substituição de peças em equipamentos hospitalares – Pas-
teurizador, Berço Bilitron Bed, Painel de Incubadora, Aspiradora 
Dia-Pump.

Ratifico a inexigibilidade de licitação declarada pelo Diretor 
Técnico de Saúde III do Hospital Regional de Assis, objetivando 
a contratação de serviços de manutenção corretiva, com substi-
tuição de peças em equipamentos hospitalares – Pasteurizador, 

indeferida a solicitação protocolada sob 003378/2019-n01 
spdoc 1372887 de 23-05-2019 avaliação de recurso de defesa 
exposto, referente o auto de infração aif 033097 de 15-05-
2019 em nome da empresa: cresco comércio de alimentos 
ltda cnpj 18.303.320/0004-29 atividade: supermercado esta-
belecido à avenida sumaré, 721 – cep 05016-090 – perdizes 
são paulo – sp. protocolo inicial 003324/2019-n01 processo 
001.0711.000445/2019 – spdoc 1350107/2019.

indeferida a solicitação protocolada sob 004432/2019-n01 
spdoc 1829904 de 05-07-2019 avaliação de recurso de defesa 
exposto, referente o auto de imposição de penalidade aip 
026833 de 06-06-2019. em nome da empresa: associação hospi-
talar santana cnpj 15.186.359/0001-72 atividade: hospital geral 
com maternidade estabelecido à avenida voluntários da patria, 
2.786 – cep 02402-100 – santana – são paulo – sp. protocolo 
inicial 001398/2019-n01 processo 001.0711.000204/2019 – 
spdoc 643489/2019.

indeferida a solicitação protocolada sob 004804/2019-
n01 spdoc 1974089 de 19-07-2019 avaliação de recurso de 
defesa exposto, referente o auto de imposição de penalidade 
de advertência aipa 026186 de 19-02-2019, tendo em vista 
que não há previsão na lei. 10.083/98 de defesa em auto de 
imposição de penalidade de advertência em nome da empresa: 
hospital municipal professor doutor waldomiro de paula cnpj 
46.392.148/0027-59 atividade: atendimento hospitlar estabe-
lecido à rua augusto carlos baumann, 1.074 – cep 08210-590 
– itaquera – são paulo – sp. protocolo inicial 007918/2018-n01 
processo 001.0711.001053/2018 – spdoc 1914421/2018.

indeferida a solicitação protocolada sob 004917/2019-n01 
spdoc 2028347 de 24-07-2019 avaliação de recurso de defesa 
exposto, referente o auto de imposição de penalidade aip 
026889 de 19-06-2019 em nome da empresa: api assistência 
psiquiatrica integrada ltda cnpj 55.047.633/0001-47 atividade: 
hospital psiquiatrico estabelecido à avenida indianopolis, 1.903 
– cep 04063-003 – planalto paulista – são paulo – sp. protocolo 
inicial 008749/2019-n01 processo 001.0711.001159/2019 – 
spdoc 2153772/2018.

indeferida a solicitação protocolada sob 002440/20119-n01 
spdoc 1097099 de 25-04-2019 avaliação de recurso de defesa 
exposto, referente o auto de infração aif 033098 de 17-04-2019 
em nome da empresa: bar e lanches joia da vilela ltda me cnpj 
25.196.818/0001-52 atividade: bar e lanches estabelecido à rua 
vilela, 949 – cep 03314-000 – tatuapé – são paulo – sp. proto-
colo inicial 002398/2019-n01 processo 001.0711.000359/2019 
– spdoc 1025205/2019.

indeferida a solicitação protocolada sob 003254/2019-n01 
spdoc 1330942 de 20-05-2019 avaliação de recurso de defesa 
exposto, referente o auto de infração aif 033082 de 09-05-2019 
em nome da empresa: dias pastorinho s/a comércio e indústria 
cnpj 61.192.795/0022-04 atividade: supermercado estabelecido 
à rua joão ramalho, 586 – cep 05008-001 – perdizes

são paulo- sp. protocolo inicial 003179/2019 –n01 processo 
001.0711.000427/2019 spodc 1311664/2019.

indeferida a solicitação protocolada sob 004067/2019-n01 
spdoc 1666449 de 19-06-2019 avaliação de recurso de defesa 
exposto, referente o auto de infração aif 033288 de 10-06-2019 
em nome da empresa: concessiónaria da linha 4 – metrô de 
são paulo – s/a cnpj 07.682.638/0001-07 atividade: transporte 
coletivo metroviário estabelecido à rua heitor dos prazeres, 320 
– cep 05522-000 – vila sonia – são paulo – sp. protocolo inicial 
004009/2019-n01 processo 001.0711.000529/2019 – spdoc 
1658087/2019.

indeferida a solicitação protocolada sob 003615/2019-n01 
spdoc 1479241 de 03/06/201 avaliação de recurso de defesa 
exposto, referente o auto de infração aif 033287 de 22-05-2019 
em nome da empresa: companhia do metropolitano de são 
paulo cnpj 62.070.362/0004-59 atividade: transporte estabeleci-
do à avenida antonio estevão de carvalho, 1.990 – cep 03540-
100 – jabaquara – são paulo – sp.

protocolo inicial 003449/2019-n01 processo 
001.0711.000463/2019 – spdoc 1397108/2019.

indeferida a solicitação protocolada sob 003921/2019-n01 
spdoc 1617069 de 14-06-2019 avaliação de recurso de defesa 
exposto, referente o auto de infração aif 033272 de 07-06-
2019 em nome da empresa: lanchonete agapito ltda me cnpj 
16.755.759/0001-14 atividade: bar e lanchonete estabelecido à 
alameda dos maracatins, 1.320 – cep 04089-003

indianopolis – são paulo – sp. protocolo inicial 004015/2019-
n01 processo 001.0711.000535/2019 – spdoc 1658022/2019.

indeferida a solicitação protocolada sob 004967/2019-n01 
spdoc 2053522 de 26-07-2019 avaliação de recurso de defesa 
exposto, referente o auto de infração aif 028820 de 18-07-2019 
em nome da empresa: rede d’or são luiz s/a – unidade anália 
franco cnpj 06.047.087/0001-39 atividade: hospital geral com 
maternidade estabelecido à rua francisco marengo, 1.312 – 
cep 03313-000 tatuapé – são paulo – sp. protocolo inicial 
004811/2019-n01 processo 001.0711.000620/2018 – spdoc 
1989855/2019.

recolhimento de multa sanitária referente ao auto de 
imposição de penalidade de multa aip 025943 de 05-07-2018, 
comprovada através do despacho cgof/gcf 482/2019 de 06-08-
2019 e subsequentemente arquivamento do protocolo inicial 
002560/2018-n01- processo 001.0711.000345/2018 – spdoc 
2123632/2018. em nome da empresa: lanchonete e pastelaria 
hung sheng ltda cnpj 01.159.827/0001-05 atividade: lanchonete 
estabelecido à rua doze de outubro, 469 – cep 05073-001 - lapa 
são paulo – sp.

recolhimento de multa sanitária referente ao auto de 
imposição de penalidade de multa aip 025565 de 11-07-2018, 
comprovada através do despacho cgof/gcf 484/2019 de 08-08-
2019 e subsequentemente arquivamento do protocolo inicial 
001193/2018-n01 - processo 001.0711.000162/2018 – spdoc 
2123501/2018. em nome da empresa: leozinho bar e restau-
rante ltda me cnpj 07.814.567/0001-40 atividade: restaurante 
estabelecido à rua antonio carlos, 588 – cep 01309-010 – bela 
vista – são paulo – sp.

recolhimento de multa sanitária referente ao auto de 
imposição de penalidade de multa aip 026104 de 18-01-
2019, comprovada através do protocolo 002986/2019-n01 
spdoc 1236651/2019 de 10-05-2019 e subsequentemente 
arquivamento do protocolo inicial 004773/2018-n01 proces-
so 001.0711.000599/2018 – spdoc 1988854/2018. em nome 
da empresa: vanz & arias restaurante e galeria ltda cnpj 
20.064.949/0001-62

atividade: bar e restaurante estabelecido à rua joão moura, 
613 – cep 05412-001 – pinheiros são paulo – sp.

cancelamento da notificação para recolhimento de multa 
nrm 022686 em virtude da lavratura ser posterior ao recolhi-
mento da multa sanitária.

cancelamento do auto de infração aif 033668, por vício 
de lavratura.

cancelamento do auto de imposição de penalidade aip 
026884, por vício de lavratura.

cancelamento do auto de imposição de penalidade aip 
026918, por vício de lavratura.

cancelamento da notificação para recolhimento de multa 
nrm 022668, por vício de lavratura.

 GRUPO DE VIGILÂNCIA VIII - MOGI DAS 
CRUZES
 Despacho do Diretor Técnico de Saúde II, de 28-8-

2019
Comunicado de Processo Arquivado por Abandono (Aprova-

ção de Projetos e Emissão de LTA)
219132/19 - Wurthmann Odontologia e Saúde Ltda - Mogi 

das Cruzes

“de acordo com a legislação vigente, a multa não recolhida 
dentro do prazo previsto será encaminhada para cobrança 
executiva”.

lavratura de notificação para recolhimento de multa nrm 
022683 de 13-06-2019, no valor de 750(setecentas e cinquenta) 
ufesp ‘ s, correspondente ao auto de imposição de penalidade de 
multa aip 025990 de 21-11-2018, referente auto de infração aif 
032387 de 19-06-2018. em nome da empresa: cia brasileira de 
distribuição – loja 5.077 cnpj 47.508.411/2035-02

atividade: mercado estabelecida à rua joão moura, 509 – 
cep 05412-001 – loja 02 pinheiros - são paulo – sp. protocolo 
inicial 004153/2018-n01 - processo 001.0711.000513/2018 – 
spdoc 368078/2019.

“de acordo com a legislação vigente, a multa não recolhida 
dentro do prazo previsto será encaminhada para cobrança 
executiva”.

indeferida a solicitação protocolada sob 002149/2019-n01 
spdoc 922546 de 10-04-2019 avaliação de recurso de defesa 
exposto, referente o auto de infração aif 035637 de 31-03-2018 
em nome da empresa: centro cultural de musica instrumental 
ltda cnpj 24.229.243/0001-64 atividade: escola de musica/ casa 
noturna estabelecido à rua cardeal arcoverde

protocolo inicial 02194/2019-n01 processo 
001.0711.000328/2019 – spdoc 952230/2019.

indeferida a solicitação protocolada sob 004605/2019-n01 
spdoc 1886201/2019 de 12-07-2019 avaliação de recurso de 
defesa exposto, referente o auto de infração aif 028821 de 
03-07-2019 em nome da empresa: notre dame intermédica 
saúde s.a – hospital e maternidade nossa senhora do rosário

cnpj 44.649.812/0071-40 atividade: hospital geral e mater-
nidade

estabelecido à rua doutor edson de melo, 357 – cep 
02122-080

vila maria alta – são paulo – sp. protocolo inicial 
004500/2019-n01 processo 001.0711.000593/2019 – spdoc 
1832548/2019.

indeferida a solicitação protocolada sob 002417/2019-n01 
spdoc 1035891/2019 de 22-04-2019 avaliação de recurso de 
defesa exposto, referente o auto de infração aif 035612 de 
13-04-2019 em nome da empresa: cowboys bar e restaurante 
ltda epp cnpj 28.102.328/0001-38 atividade: restaurante esta-
belecido à avenida francisco matarazzo,811 – cep 05001-000 
– água branca – são paulo – sp. protocolo inicial 002392/2019-
n01 processo 001.0711.000353/2019 – spdoc 1025173/2019.

indeferida a solicitação protocolada sob 004038/2019-
n01 spdoc 1661014 de 19-06-2019 avaliação de recurso de 
defesa exposto, referente o auto de infração aif 033301 de 
07-06-2019 em nome da empresa: victor sacolito cortas cnpj 
09.116.663/0001-40 atividade: bar estabelecido à avenida 
professor afonso bovero, 554 loja 5 cep 01254-000 – perdi-
zes – são paulo protocolo inicial 004014-2019-n01 processo 
001.0711.000534/2019 – spdoc 1658027/2019.

indeferida a solicitação protocolada sob 002445/2019-n01 
spdoc 1097046/2019 de 25-04-2019 avaliação de recurso de 
defesa exposto, referente o auto de infração aif 033096 de 
17-04-2019 em nome da empresa: dia brasil sociedade ltda 
cnpj 03.476.811/0183-60 atividade: supermercado estabelecido 
à rua teodoro sampaio, 599 – cep 05406-150 – pinheiros – 
são paulo – sp. protocolo inicial 002397/2019-n01 processo 
001.0711.000358/2019 – spdoc 1025201/2019.

indeferida a solicitação protocolada sob 00004824/2019-
n01 spdoc 1995133/2019 de 22-07-2019 avaliação de recurso 
de defesa exposto, referente o auto de infração aif 028829 de 
11-07-2019 em nome da empresa: firesp fisioterapia respiratória 
ltda cnpj 66.515.982/0001-62 atividade: serviço de fisioterapia 
estabelecido à rua doutor alceu de campos rodrigues, 229 – cep 
04544-000 – vila nova conceição – são paulo – sp. protocolo 
inicial 004654/2019-n01 processo 001.0711.000603/2019 – 
spdoc 1891882/2019.

indeferida a solicitação protocolada sob 005306/2019-
n01 spdoc 2212144 de 09-08-2019 avaliação de recurso de 
defesa exposto, referente o auto de imposição de penalidade 
aip 026881 de 28-06-2019 em nome da empresa: spdm – 
associação paulista para o desenvolvimento da medicina cnpj 
61.699.567/0001-92 atividade: hospital geral estabelecido à 
rua napoleão de barros, 715 – cep 04024-002 – vila clementino 
– são paulo – sp. protocolo inicial 001090/2019-n01 processo 
001.0711.000158/2019 – spdoc 505309/2019.

indeferida a solicitação protocolada sob 005064/2019-n01 
spdoc 2100034 de 31-07-2019 avaliação de recurso de defesa 
exposto, referente o auto de infração aif 028824 de 10-07-2019 
em nome da empresa: green line sistema de saúde s/s ltda cnpj 
61.849.980/0005-10 atividade: pronto socorro estabelecido à 
avenida rebouças, 2.274/2.258 – cep 05402-300 – jardim améri-
ca – são paulo – sp. protocolo inicial 004497/2019-n01 processo 
001.0711.000591/2019 – spdoc 1864652/2019.

indeferida a solicitação protocolada sob 003343/2019-n01 
spdoc 1356974 de 22-05-2019 avaliação de recurso de defesa 
exposto, referente o auto de infração aif 035627 de 28-04-2019 
em nome da empresa: cia brasileira de distribuição - mini extra 
cnpj 47.508.411/1712-01 atividade: hipermercado estabelecido 
à avenida amador bueno da veiga, 4.352 – cep 03652-000 – jar-
dim popular – são paulo – sp. protocolo inicial 003009/2019-n01 
processo 001.0711.000414/2019 – spdoc 1248089/2019.

indeferida a solicitação protocolada sob 003017/2019-
n01 spdoc 1234432 de 13-05-2019 avaliação de recurso de 
defesa exposto, referente o auto de infração aif 033076 de 
29-03-2019 em nome da empresa: lucas ganzaroli rodrigues 
cnpj 28.988.155/0001-05 atividade: cabelereiro estabelecido 
à rua alberto lohnhoff, 287 – cep 02443-010 lauzane paulista 
– são paulo – sp. protocolo inicial 002195/2019-n01 processo 
001.0711.000329/2019 – spdoc 952316/2019.

indeferida a solicitação protocolada sob 002471/2019-n01 
spdoc 1110644 de 26-04-2019 avaliação de recurso de defesa 
exposto, referente o auto de infração aif 028781 de 17-04-2019 
em nome da empresa: ses – hospital geral de pedreira cnpj 
46.374.500/0140-63 atividade: hospital geral estabelecido à rua 
joão francisco de moura, 251 – cep 04455-170 – vila campo 
grande – são paulo – sp. protocolo inicial 002394/2019-n01 
processo 001.0711.000355/2019 – spdoc 1025188/2019.

indeferida a solicitação protocolada sob 004483/2019-n01 
spdoc 1832523 de 10-07-2019 avaliação de recurso de defesa 
exposto, referente o auto de infração aif 028755 de 26-06-
2019 em nome da empresa: hospital alemão oswaldo cruz cnpj 
60.726.502/0001-26 atividade: hospital geral estabelecido à rua 
joão julião, 331 – cep 01323-903 – bela vista

protocolo inicial 004312/2019-n01 processo 
001.0711.000573/2019 – spdoc 1733795/2019.

indeferida a solicitação protocolada sob 002696/2019-n01 
spdoc 1157635 de 03-05-2019 avaliação de recurso de defesa 
exposto, referente o auto de infração aif 028753 de 23-04-2019 
em nome da empresa: hospital e pronto socorro comunitário vila 
iolanda ltda cnpj 53.636.015/0001-07 atividade: atendimento 
hospitalar estabelecido à rua cabo josé teixeira, 189 – cep 
08451-010 – guaianazes – são paulo – sp.

protocolo inicial 002772/2019-n01 processo 
001.0711.000394/2019 – spdoc 1124132/2019.

indeferida a solicitação protocolada sob 002430/2019-
n01 spdoc 1042051 de 23-04-2019 avaliação de recurso de 
defesa exposto, referente o auto de infração aif 033094 de 
12-04-2019 em nome da empresa: camões restaurante eireli 
cnpj 31.475.938/0001-91 atividade: panificadora estabelecido 
à rua conselhiero carrão, 448 – cep 01328-000 – bela vista – 
são paulo – sp. protocolo inicial 002389/2019-n01 processo 
001.0711.000352/2019 – spdoc 1025169/2019.

 COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
 Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão
Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão: 05/2019
Processo: 2044531/2018
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: OSS Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, gerenciadora do Ambulatório Médico de Espe-

cialidades “Durval Mantovaninni” – Ame Atibaia.
CNPJ: 53.221.255/0001-40
Objeto: Readequação de metas assistenciais a partir de agosto do presente exercício, alterando o Anexo Técnico I – Item II.1 

Atendimento Ambulatorial no Ano de 2019 (Especialidades Médicas) e II.3. Cirurgias Ambulatoriais Maiores no Ano de 2019, do 
presente Contrato de Gestão assinado em 01-12-2017, conforme segue abaixo:

Anexo Técnico I
Descrição de Serviços
II – Estrutura e Volume de Atividades Contratadas
II.1 Atendimento Ambulatorial no Ano de 2019 (Especialidades Médicas)

Consulta Médica 1º semestre 2º semestre Total
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Primeira Consulta 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 37.800
Interconsulta 800 800 800 800 800 800 800 600 600 600 600 600 8.600
Consulta Subsequente 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 56.800
Total 8.850 8.850 8.850 8.850 8.850 8.850 8.850 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 103.200

II.3. Cirurgias Ambulatoriais Maiores no Ano de 2019
Cirurgia Ambulatorial Maior 1º semestre 2º semestre Total

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
CMA 80 80 80 80 80 80 80 140 140 140 140 140 1.260

Que onerará:
UGE: 090192
Função Programática: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 33 90 39
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde - Lei: 141/12
Data da Assinatura: 28-08-2019
Vigência: O prazo de vigência do presente Termo de Retirratificação vigorará a partir de sua assinatura a 31-12-2019.
 Termo de Retirratificação
Termo de Retirratificação: 02/19
Processo: SES/2018460/2018
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
Contratada: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - AFIP – gerenciadora do Centro Estadual de Análises Clínicas da Zona 

Norte
CNPJ: 47.673.793/0004-16
Objeto: O presente Termo de Retirratificação tem por objeto a inclusão de exames anatomopatológicos no Hospital Guilherme 

Álvaro em Santos no Centro Estadual de Análises Clínicas da Zona Norte – Ceac Norte a partir do mês de setembro do presente 
exercício em conformidade como os Anexos Técnicos I – Descrição dos Serviços Laboratoriais e Anexo Técnico II – Sistema de Paga-
mento, ficando revogada a redação anterior.

Quantidade mensal estimada 1.073.873 (hum milhão, setenta e três mil, oitocentos e setenta e três) exames laboratoriais.
Valor: O montante do orçamento econômico-financeiro para 2019 fica alterado para R$61.439.366,04, alterando as parcelas 

estimadas nos meses de setembro a dezembro para R$5.135.513,17, em conformidade com o orçamento-programa da Secretaria.
UGE 090192
Atividade 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa 33 90 39 - 75
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde - Lei 141/12
Data da assinatura: 28-08-2019
Vigência: até 31-12-2019
 Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão
Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão: 05/2019
Processo: 2050565/2018
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, gerenciadora do Ambulatório Médico de Espe-

cialidades Maria Zélia – Ame Maria Zélia.
CNPJ: 61.699.567/0001-92
Objeto: Desconto de recurso de custeio em virtude do descumprimento da atividade assistencial - consulta médica no primeiro 

semestre de 2019.
Valor: Será descontada a importância de 1.029.796,44 (um milhão, vinte e nove mil, setecentos e noventa e seis reais e quarenta 

e quatro centavos) em 04 (quatro) parcelas correspondente ao período de setembro a dezembro do presente exercício.
Que onerará:
UGE: 090192
Função Programática: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 33 90 39
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde - Lei: 141/12
Data da Assinatura: 28-08-2019
Vigência: O prazo de vigência do presente Termo de Retirratificação vigorará a partir de sua assinatura até 31-12-2019.
 Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão
Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão: 04/2019
Processo: 2050650/2018
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: OSS SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, gerenciadora do Ambulatório Médico de 

Especialidades de Mogi das Cruzes - Ame Mogi das Cruzes
CNPJ: 61.699.567/0001-92
Objeto: Readequação de metas assistenciais a partir de agosto de 2019, alterando o Anexo Técnico I nos itens II.3 – Cirurgia 

Ambulatorial Maior e II.4 Cirurgia Ambulatorial Menor, do presente Contrato de Gestão assinado em 30-09-2016, conforme segue 
abaixo:

Anexo Técnico I
Descrição de Serviços
II – Estrutura e Volume de Atividades Contratadas
II.3. Cirurgias Ambulatoriais Maiores no Ano de 2019

Cirurgia Ambulatorial Maior 1º semestre 2º semestre Total
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

CMA 120 120 120 120 120 120 120 80 80 80 80 80 1.240

II.4. Cirurgias Ambulatoriais Menores no Ano de 2019
Cirurgia Ambulatorial Menor 1º semestre 2º semestre Total

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
cma 110 110 110 110 110 110 110 150 150 150 150 150 1.520

Que onerará:
UGE: 090192
Função Programática: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 33 90 39
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde - Lei: 141/12
Data da Assinatura: 28-08-2019
Vigência: O prazo de vigência do presente Termo de Retirratificação vigorará a partir de sua assinatura a 31-12-2019.
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