
TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO N° 001/2013

 

Com base nos arts. 3º, parágrafo 2º, e 9º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 425, de 25 de março de 2020, a
Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, fundamentada na Nota Técnica nº 81/2021, da Diretoria Geral de
Modernização e Monitoramento de Assistência à Saúde, id. nº 17119833, resolve prorrogar de o�cio a vigência dos
serviços elencados no 13º Termo Adi�vo do Contrato de Gestão nº 001/2013, celebrado com o Ins�tuto de
Medicina Integral Professor Fernando Figueira - IMIP, para operacionalizar a gestão e executar ações e serviços de
saúde na UPAE PETROLINA, tendo em vista a situação de enfrentamento da emergência em saúde pública
decorrente do novo coronavírus (COVID-19), ficando a prestação dos referidos serviços prorrogada automa�camente
por mais 06 (seis) meses, a par�r de 21/06/2021 até 20/12/2021, ou enquanto durar a situação emergencial
provocada pela pandemia COVID - 19, man�do o valor de repasse mensal de custeio no quantum de R$1.706.506,04
(um milhão, setecentos e seis mil, quinhentos e seis reais e quatro centavos), através das Solicitações
Orçamentárias e Financeiras e das Notas de Empenho, (ids. nºs 17051722, 17051719 e 17188488) discriminadas
abaixo, a qual garante o pagamento da quan�a de R$5.119.518,12  (cinco milhões, cento e dezenove mil,
quinhentos e dezoito reais e doze centavos),  devendo o valor remanescente ser complementado através de nota de
empenho a ser emi�da pelo setor competente, e, posteriormente, ser registrada por simples apos�lamento,
conforme disposição do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93, sob pena de rescisão antecipada do contrato:

 

 

Fonte: 0144530002

Código UG: 530401

Programa de Trabalho: 10.302.0410.4610.1028

Natureza da Despesa: 3.3.50.43              

Nota de Empenho: 2021NE009887, de 19/08/2021

Valor Empenhado: R$2.880.000,00

 

Fonte: 0101000000

Código UG: 530401

Programa de Trabalho: 10.302.0410.4610.1028

Natureza da Despesa: 3.3.50.43

Nota de Empenho: 2021NE010147, de 02/08/2021

Valor Empenhado: R$799.518,12

 

Fonte: 0144530002

Código UG: 530401

Programa de Trabalho: 10.302.0410.4610.1028

Natureza da Despesa: 3.3.50.43              

Nota de Empenho: 2021NE010832, de 20/09/2021

Valor Empenhado: R$1.440.000,00

 



Recife, data da assinatura digital.

 

 

 

ANDRÉ LONGO ARAÚJO DE MELO

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE – SES/PE

CONCEDENTE

Documento assinado eletronicamente por Taciano Floren�no da Silva, em 28/09/2021, às 12:41, conforme
horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 17319787 e o código
CRC 156D99AD.
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http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

