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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10.191/21 

PROCESSO Nº 149.076/20 

 

 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10.191/21, QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BAURU, ATRAVÉS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A ASSOCIAÇÃO DE 

PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU – APAE. 

 

 

 Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, nesta cidade de Bauru, Estado de São Paulo, de 

um lado o MUNICÍPIO DE BAURU, doravante denominado “CONTRATANTE”, neste ato representado pela Dra. ALANA 

TRABULSI BURGO, Secretária Municipal de Saúde, e de outro lado a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 

EXCEPCIONAIS DE BAURU – APAE, doravante denominada simplesmente “CONTRATADA” neste ato representada por sua 

presidente, Sra. GISELE APARECIDA DE CAMARGO TAVARES, , ambas as partes já devidamente qualificadas no instrumento 

original, resolvem, de comum acordo, ADITAR o contrato nº 10.191/21, na forma e condições seguintes: 

 

1. As partes, considerando a destinação de recursos oriundo de Emenda Parlamentar Individual nº 37170001, aprovado 

o Plano de Trabalho pela Secretaria Municipal de Saúde, que visa ampliar o atendimento aos usuários do Centro Especializado em 

Reabilitação – CER -, resolvem acrescer ao valor do contrato R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), passando o repasse de R$ 

1.373.318,64 (um milhão, trezentos e setenta e três mil, trezentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos) para R$ 1.573.318,64 (um 

milhão, quinhentos e setenta e três mil, trezentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos), com valor médio mensal de R$ 

131.109,89 (cento e trinta e um mil, cento e nove reais e oitenta e nove centavos) razão pela qual o item 4.1 do contrato original passa a 

ter a seguinte redação: 

 

“4.1. O CONTRATANTE destinará repasse de recurso anual variável, determinado pela produção mensal, tendo 

como valor máximo anual a ser considerado para o financiamento do contrato R$ 1.573.318,64 (um milhão, 

quinhentos e setenta e três mil, trezentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos), com valor médio mensal de R$ 

131.109,89 (cento e trinta e um mil, cento e nove reais e oitenta e nove centavos).” 

 

2. As demais cláusulas do contrato nº 10.191, formalizado em 25 de fevereiro de 2.021, não modificadas por esse ou 

por outro Termo Aditivo, continuam em pleno vigor. 

 

 E por estarem os partícipes de comum acordo, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e 

validade, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 

Bauru, 11 de fevereiro de 2.022. 

 

 

 

 

ALANA TRABULSI BURGO 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 

 

GISELE APARECIDA DE CAMARGO TAVARES 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU – APAE  

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

              

NOME:      NOME: 

RG:       RG: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU - APAE 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 10.191/21 

 

 

OBJETO: As partes, considerando a destinação de recursos oriundo de Emenda Parlamentar Individual nº 37170001, aprovado o Plano 

de Trabalho pela Secretaria Municipal de Saúde, que visa ampliar o atendimento aos usuários do Centro Especializado em Reabilitação – 

CER -, resolvem acrescer ao valor do contrato R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), passando o repasse de R$ 1.373.318,64 (um milhão, 

trezentos e setenta e três mil, trezentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos) para R$ 1.573.318,64 (um milhão, quinhentos e 

setenta e três mil, trezentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos), com valor médio mensal de R$ 131.109,89 (cento e trinta e um 

mil, cento e nove reais e oitenta e nove centavos) razão pela qual o item 4.1 do contrato original passa a ter a seguinte redação: “4.1. O 

CONTRATANTE destinará repasse de recurso anual variável, determinado pela produção mensal, tendo como valor máximo anual a ser 

considerado para o financiamento do contrato R$ 1.573.318,64 (um milhão, quinhentos e setenta e três mil, trezentos e dezoito reais e 

sessenta e quatro centavos), com valor médio mensal de R$ 131.109,89 (cento e trinta e um mil, cento e nove reais e oitenta e nove 

centavos).” 

 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

 

1. Estamos CIENTES de que: 

 

a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise 

e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

 

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, 

mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do 

TCESP; 

 

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao 

aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a 

contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

 

d) As informações pessoais dos responsáveis pela CONTRATANTE estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro 

Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de 

Atualização Cadastral” anexa (s); 

 

e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e 

o que mais couber. 

 

Bauru, 11 de fevereiro de 2.022. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

 

Nome: Suéllen Silva Rosim 

Cargo: Prefeita Municipal 

CPF: 017.712.851-84  

 

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO: 

 

Nome: Orlando Costa Dias 

Cargo:Secretário Municipal de Saúde 

CPF: 920.608.548-49  

 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

 

PELO CONTRATANTE: 

Nome: Alana Trabulsi Burgo  

Cargo: Secretária Municipal de Saúde 

CPF: 310.997.908-08 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

PELA CONTRATADA: 

Nome: Gisele Aparecida de Camargo Tavares 

Cargo: Diretora/Presidente 

CPF: 094.782.598-30  

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DO CONTRATANTE: 

Nome: Alana Trabulsi Burgo  

Cargo: Secretária Municipal de Saúde 

CPF: 310.997.908-08 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU CONTRATO OU ATO JURÍDICO ANÁLOGO E/OU TERMO ADITIVO, 

MODIFICATIVO OU COMPLEMENTAR 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

ÓRGÃO OU ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU - APAE 

 

 

CONTRATO (Nº DE ORIGEM): 10.191/21 

 

 

OBJETO: As partes, considerando a destinação de recursos oriundo de Emenda Parlamentar Individual nº 37170001, aprovado o Plano 

de Trabalho pela Secretaria Municipal de Saúde, que visa ampliar o atendimento aos usuários do Centro Especializado em Reabilitação – 

CER -, resolvem acrescer ao valor do contrato R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), passando o repasse de R$ 1.373.318,64 (um milhão, 

trezentos e setenta e três mil, trezentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos) para R$ 1.573.318,64 (um milhão, quinhentos e 

setenta e três mil, trezentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos), com valor médio mensal de R$ 131.109,89 (cento e trinta e um 

mil, cento e nove reais e oitenta e nove centavos) razão pela qual o item 4.1 do contrato original passa a ter a seguinte redação: “4.1. O 

CONTRATANTE destinará repasse de recurso anual variável, determinado pela produção mensal, tendo como valor máximo anual a ser 

considerado para o financiamento do contrato R$ 1.573.318,64 (um milhão, quinhentos e setenta e três mil, trezentos e dezoito reais e 

sessenta e quatro centavos), com valor médio mensal de R$ 131.109,89 (cento e trinta e um mil, cento e nove reais e oitenta e nove 

centavos).” 

 

 

NOME: Alana Trabulsi Burgo  

CARGO: Secretária Municipal de Saúde 

RG Nº: 44.018.919-6 

CPF: 310.997.908-08  

DATA DE NASCIMENTO: 09/06/1954 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Avenida José Vicente Aiello, n° 100-50 / Vila Lobos – CEP: 17.053-013 

ENDEREÇO COMERCIAL: Gerson França, n° 7-49 

E-MAIL PROFISSIONAL: saude@bauru.sp.gov.br 

E-MAIL PESSOAL: saude@bauru.sp.gov.br 

TELEFONE: (14) 3104-1478 

PERÍODO DE GESTÃO: 2021 à 2024 

 

(*) Não deve ser o endereço do Órgão/Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado, caso não esteja mais exercendo o 

mandato ou cargo 

 

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS DO TCESP 

 

NOME: Gustavo Russignoli Bugalho  

CARGO: Secretário Municipal de Negócios Jurídicos  

ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO / SETOR: Rua Araújo Leite nº 32-70 - Vila Aeroporto 

TELEFONE E FAX: (14) 3235-1017 

E-MAIL: juridico@bauru.sp.gov.br 
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