
Secretaria de Estado da Saúde 
Coordenadoria De Serviços De Saúde 

Gabinete do Coordenador 

TERMO DE PERMISSÃO DE USO 

Termo de Permissão de Uso que entre si celebram o Estado de São Paulo, 

por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde e Instituto de Responsabilidade 

Social Sirio Libanês, visando a utilização dos bens móveis e equipamentos 

alocados no Serviço de Reabilitação Lucy Montara de Mogi Mirim, gerenciado 

através de Contrato de Gestão anteriormente firmado. 

Pelo presente instrumento, o Estado de São Paulo, por intermédio da 

Secretaria de Estado da Saúde, com sede nesta cidade na Av. Dr. Enéas de 

Carvalho Aguiar, nº 188, neste ato representada pelo seu Secretário de Estado da 

Saúde, Prof. Dr. David Everson Uip, brasileiro, casado, médico (CAM nº 25.876), 

portador da Cédula de Identidade RG. nº 4.509.000-2 e CPF. 791.037.668-53, 

doravante denominada PERMITENTE, e de outro lado a Instituto de 

Responsabilidade Social Sirio Libanês, inscrita no Cadastro Geral de Pessoas 

Jurídica - CNPJ, sob n2 09.538.688/0001-32, inscrita no CREMESP sob n11 

945841, com endereço à Rua Peixoto Gomide, n11 316, Jardim Paulista, São 

Paulo-SP, e com Estatuto Arquivado no 2º Cartório Oficial de Registro de Títulos e 

Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, sob nº 102.298, neste ato 

representado(a) por seu Diretor Executivo, Clebio Aparecido Campos Garcia, RG 

nº 20.663.680-5 e CPF nº 150. 737.208-65, doravante denominada 

PERMISSIONÁRIA, tendo em vista o que dispõe o Contrato de Gestão celebrado 

em 28/04/2017, Processo nº 001.0500.000.009/2017, para gerenciar o Serviço de 

Reabilitação Lucy Montoro de Mogi Mirim, localizado na Rua Pedro Simoso, 

249 - Saúde - Mogi Mirim-SP CEP 13800-496, de propriedade da PERMITENTE 

e, por este, completamente equipado para o seu regular funcionamento, 

RESOLVEM celebrar o presente Termo de Permissão de Uso, tudo mediante as 

cláusulas e condições a seguir estipuladas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
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O presente instrumento tem como objeto a permissão de uso dos bens 

móveis, equipamentos médico-hospitalares e equipamentos de informática 

relacionados no ANEXO 111, de propriedade da PERMITENTE, com exclusiva 

finalidade de sua utilização pela PERMISSIONÁRIA na atividades e serviços de 

saúde, desenvolvidas no Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de Mogi 

Mirim, conforme consta do Contrato de Gestão firmado entre a PERMITENTE e a 

PERMISSIONÁRIA. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

A Permissão de Uso de que trata este Termo no que se refere à utilização 

dos bens, será a título gratuito, ficando a cargo da PERMISSIONÁRIA todas as 

despesas referentes à manutenção, insumos e eventual apólice de seguro dos 

bens e equipamentos relacionados no ANEXO Ili. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA REVERSÃO 

A PERMISSIONÁRIA se compromete a reverter à PERMITENTE os bens 

que lhe estão sendo cedidos, nos termos da Cláusula Primeira deste Termo, em 

estado normal de uso, a partir da data da rescisão do Contrato de Gestão, 

qualquer que tenha sido o motivo para tal ocorrência. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

A reversão dos bens de que trata esta Cláusula será formalizada mediante 

TERMO DE RECEBIMENTO, após realizada a devida conferência e inspeção dos 

bens para verificação de seu estado de conservação pela PERMITENTE. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA DEVOLUÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DOS BENS 
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Os bens móveis permitidos para uso através deste Termo poderão ser 

devolvidos à PERMITENTE e/ou substituídos por outros de igual ou maior valor, 

mediante requerimento de autorização prévia, dirigido à PERMITENTE, o qual 

será analisado, condicionado a que os novos bens adquiridos integrem o 

patrimônio do Estado. 

CLÁUSULA QUARTA- DA CONSERVAÇÃO DOS BENS E SEU USO 

A PERMISSIONÁRIA obriga-se a manter em perfeito estado de 

conservação os bens cedidos e usá-los exclusivamente para os fins estabelecidos 

na Cláusula Primeira deste Termo. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Fica estabelecido que todas as despesas concernentes ao uso e à 

conservação dos bens, inclusive aquelas decorrentes de eventual acidente 

causado a terceiros, correrão por conta da PERMISSIONÁRIA, como também as 

de recuperação dos mesmos por danos que porventura venham a ocorrer na 

vigência deste Termo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

É vedado à PERMISSIONÁRIA fazer qualquer alteração estrutural nos bens 

cedidos sem prévia e expressa autorização da PERMITENTE, sob pena de ser 

obrigada a repor, por sua conta, o citado bem, em seu estado anterior. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Na eventualidade da necessidade de recolhimento e de baixa patrimonial 

do bem cedido, a PERMISSIONÁRIA deve comunicar o fato à PERMITENTE, a 

qual procederá à análise da possibilidade de recuperação do mesmo, conforme 
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estabelecidos no Parágrafo Primeiro desta Cláusula. Definida a baixa patrimonial, 

a mesma será providenciada pela PERMITENTE, mediante celebração de Termo 

de Aditamento ao presente Termo. 

PARÁGRAFO QUARTO 

É da inteira e total responsabilidade da PERMISSIONÁRIA a apuração de 

responsabilidade no eventual desaparecimento ou perda de qualquer bem cedido 

por este Termo, a qual deve ser realizada num prazo máximo de 30 (trinta) dias 

contados a partir da constatação do fato. 

PARÁGRAFO QUINTO 

Apurada a responsabilidade pela perda e/ou desaparecimento do bem, 

conforme o disposto no parágrafo anterior, seja ou não indicado nominalmente o 

responsável, cabe à PERMISSIONÁRIA a reposição do bem à PERMITENTE, por 

outro idêntico, de igual especificação técnica e valor, no prazo máximo de 90 

(noventa) dias contados a partir do encerramento das apurações descritas no 

parágrafo quarto. 

CLÁUSULA QUINTA- DAS NOVAS AQUISIÇÕES 

Ocorrendo novas aquisições de bens destinadas ao Unidade gerido pela 

PERMISSIONÁRIA, sejam estes efetuados pela PERMITENTE ou pela 

PERMISSIONÁRIA, com recursos oriundos dos repasses financeiros efetuados 

como disposto no Contrato de Gestão, os mesmos serão patrimoniados e 

integrarão o patrimônio do Estado, sendo seu uso cedido mediante celebração de 

Termo de Aditamento ao presente Termo. 

CLÁUSULA SEXTA- DA VIGÊNCIA 
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Este Termo vigorará a partir da data de sua assinatura até a rescisão do 

Contrato de Gestão firmado entre as partes em 28/04/2017 ao qual está vinculado. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

O presente Termo poderá ser revogado pelo descumprimento de qualquer 

de suas obrigações ou condições pactuadas, pela superveniência de norma legal 

ou fato administrativo que torne formal ou materialmente inexeqüível, ou ainda, por 

ato unilateral dos signatários, mediante aviso prévio daquele que se desinteressar, 

com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, prazo durante o qual deverão 

ser restituídos os bens constantes no ANEXO 111, observado o disposto na 

Cláusula Segunda deste Termo. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Em caso de revogação pela PERMITENTE, não será devida indenização de 

qualquer espécie à PERMISSIONÁRIA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A revogação independente da iniciativa, não exonera a PERMISSIONÁRIA 

das obrigações assumidas, em especial com relação aos procedimentos e prazos 

previstos nos parágrafos quarto e quinto da Cláusula Quarta deste Termo. 

CLÁUSULA OITAVA- DA PUBLICAÇÃO 

O presente instrumento deverá ser publicado, por extrato, no Diário Oficial do 

Estado, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data de sua assinatura. 

Av. Dr. Arnaldo, n2 351, 4º andar - Cerqueira César - São Paulo - SP 
Tel.: (11) 3066-8196 - 3066-8903 e-mail : napcss@saude.sp.gov.br 

5 



Secretaria de Estado da Saúde 
Coordenadoria De Serviços De Saúde 

Gabinete do Coordenador 

CLÁUSULA NONA-DO FORO 

O Foro para dirimir as questões oriundas da execução ou interpretação 

deste Termo é o da Capital do Estado podendo, os casos omissos, serem 

resolvidos por comum acordo pelos signatários. 

E, assim, por estarem de pleno acordo e ajustados, depois de lido e 

achado, o presente instrumento vai assinado pelos representantes das partes, na 

presença de 02 (duas) testemunhas abaixo firmadas, para publicação e execução. 

São Paulo, ffi de 'vl//_a de 2.018. 

Clebio Aparecido 
RG nº 20.663.680-
Diretor Executivo 

Testemunhas: 

ProJ(Dr. David Everson Uip:(eP·•-
R(3. nº 4.509.000-2 

~ ecretário de Estado da Saúde 

Dr. A:ntonia Jorge Martins 
RG. nº 10.622.186 
Coordenado de Saúde 
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TERMO DE RECEBIMENTO 

BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 

Atestamos que recebemos os Bens Móveis e Equipamentos, 

do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Saúde 

relacionados no ANEXO Ili, às tis. e--- / - , e que os mesmos fazem parte 

integrante do Termo de Permissão de Uso. 

Diretor Executivo 

Testemunhas 

Sabah 
RG. nºJ 04. 754-9 
Diretor TecJI ico Ili 

Msob 

São Paulo, Ó1 de ·n.\cvic,' de 2.018. 

Pro!,,,õr. David Everson Ui l?e~,-i\0 l'" • 

RCà".' nQ 4.509.000-2 ",e(, 

/5ecretário de Estado da Saúde 

Dr. Antonio Jorge Martins 
RG. nº 10.622.186 
Coordenador de Saúde 
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RMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

PERMITENTE: SECR TARIA DE ESTADO DE SAÚDE 

PERMISSIONÁRIA: ln tituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês 

TERMO DE PERMISS O DE USO 

OBJETO: O presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO tem por objeto a 

permissão de uso d s bens móveis, equipamentos médico-hospitalares e 

equipamentos de infor ática, relacionados no ANEXO Ili, ao Contrato de Gestão 

celebrado em 28/04/20 7, de propriedade da Permitente, com exclusiva finalidade 

de sua utilização pe Permissionária na atividades e serviços de saúde, 

desenvolvidas no Ser iço de Reabilitação Lucy Montoro de Mogi Mirim, em 

conformidade com o C ntrato de Gestão firmado entre as partes. 

Na qualidade d Permitente e Permissionária, respectivamente, no termo 

acima identificado e, ci ntes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ESTADO, para ti de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e 

NOTIFICADOS para ompanhar todos os atos da tramitação processual, até 

julgamento final, e sua ublicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos 

prazos e nas formas le ais e regimentais, exercerem o direito de defesa, interpor 

recursos e o mais que ouber. 

Outrossim, decl ramos estar cientes, doravante, de que todos os 

despachos e decisõe vierem a ser tomados, relativamente ao aludido 
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processo, serão publi ados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder 

Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 

conformidade com o a igo 90 da Lei Complementar n2 709, de 14 de janeiro de 

1993, iniciando-se a pa ir de então, a contagem dos prazos processuais. 

São Paul , C,: e--... , de de 2018 . 

. , 
:-(" v-

.. . .., (/1 ~y;· . .:: _, \1'' 
< Lq, I " ----+------------~-,__ ______ """""..:,·O-.•· ~., J: 

Pr f. Dr. David verson Uip 
R . nº 4.509'.'Ô00-2 

retári,o-'áe Estado da Saúde 

,•1.) 

,-..,;-~:~~ •:.:"· 
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RMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

PERMITENTE: SECR TARIA DE ESTADO DE SAÚDE 

PERMISSIONÁRIA: ln tituto de Responsabilidade Social Sirio Libanês 

TERMO DE PERMISS O DE USO 

OBJETO: O presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO tem por objeto a 

permissão de uso os bens móveis, equipamentos médico-hospitalares e 

equipamentos de infor ática, relacionados no ANEXO Ili, ao Contrato de Gestão 

celebrado em 28/04/2 17, de propriedade da Permitente, com exclusiva finalidade 

de sua utilização p a Permissionária na atividades e serviços de saúde, 

desenvolvidas no Ser iço de Reabilitação Lucy Montoro de Mogi Mirim, em 

conformidade com o C ntrato de Gestão firmado entre as partes. 

Na qualidade d Permitente e Permissionária, respectivamente, no termo 

acima identificado e, ci ntes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ESTADO, para fi s de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e 

NOTIFICADOS para companhar todos os atos da tramitação processual, até 

julgamento final, e sua ublicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos 

prazos e nas formas I ais e regimentais, exercerem o direito de defesa, interpor 

recursos e o mais que ouber. 

Outrossim, dec aramos estar cientes, doravante, de que todos os 

despachos e decisõe que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido 
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processo, serão no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder 

Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 

conformidade com o a tigo 90 da Lei Complementar nQ 709, de 14 de janeiro de 

1993, iniciando-se a p rtir de então, a contagem dos prazos processuais. 

de 2018. 

,· 

Garcia 
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,ea.lrzaçiiod.ll1at1YidadeseserviçosdeQUCH! deas51s!l!ooa 
amoola1on .. 1 desenvolvidas pelo Umdadt- de Reab1htJ~áo lucy 
Monto· ::> de f"-ern.llldopoh$. conforme const.1 do Conttalo de 
Ges1ao f1rm.lGO entre a PennrlMte e a ~1ss,onána 

VigênC1a A partir de 09-03-2018 atê a. rescrs.âo do Cor:tr3IO 
de G~tJo lirmado enlfe as pari~ em 01 -07•2017, ao i;ual está 
... mcula.10 

CENTRO DE REFER(NCIA DE ALCOOL, TABACO E 
OUTRAS DROGAS 

Com..:mcado 
Co,;,1, n1Co ao(s} fomecf"dor (es) aOa1•0 Ql,I(! 1\e encontram 

rt"P"•11 11PI (,\ f para il re t11ada(sl a(s) Nola(s) de Empenho em 
t'plgrafr nJ Sc(.lo de Compras dcs1e Centro de HeterJnc1a, s,to 
.i !h1c1 Pr,M s, 16S • 2° and:tr - Bom Retiro - SP. O pra10 para 
,, ,.-11,.id,, dos mt'~mos I' d!' 3 d1.Js conforme PfP"tsto na Lei • 
~ 666/9J !! ~uas a1 .. .1h~.1~õe-. 

Ptc<M~O 1l81(}~8Jl018 hta 4Zf2018 
7018NEO;J1ll) - Melh'lt Sabor Se111 Catenr,g ltda Mt EPP 
Cc:ncnrc.:do 
Comunico aoh) fomecedor(e-s) abar-o qut se enconuam 

d1svomvel (rs) para a retuadaí~) a{s) Nota(s) de Empenho em 
eplGrale, na S~iio de Compras deste Centro de Relerênc1a, sito 
d Rua Pra!P~ l6S • 2• andar - Bom Ret iro - SP O j)fa?o pa1a 
a rc:uada dos mesmo\ ~ de 3 dias conforme pre11 1sto na ler -
!l6btf93ewas arua l12a~ôes; 

Proce)so· 148/0S0/2018 • Ata 11/2018 
}01 5Nf00121 - Porf.: l lltb 
l>roce-;s.:i ld8JOS2/2 018 · Ata 13/2018 
}018NE001 22 • farmacc lndústna Oulm.co-Farmacklt1c.a 

Cearén~e Ltda. 
2018NE00123 - Cristàlra Produtos Químicos e formacéu-

ucos Lcda 
Pr0<esso 148/06Sl201 8 · Ata· 24J2018 
201811[0011•1- Somal~P Produtos Hospil<'!lares Uda. 
Processo· 148/07812018 • Ata 32n018, 
7018Nf00125 -lnovamcó Comemo llt> MC01camcnh:i, l 11Jil , 
l' õOChrn· 148/084/2018 - Ata• 36'2018. 
20! 8t~EOtJ l 26 · lnterlab Farmac!'IJ!tea l td.l 
PrnceH:1 1.!18f08612018 - Ata: 3812018. 
2C1SNE00127 - Comercial Cirúrgica lbocl;irense ltda 
Procmo 148./0761201R - Ata· nno1a. 

'2018NE0v1 2a (omf'rC/al 3 Albe l tdJ 
PTocuso 1r.eto l71?.018 • Ata 31/2018 
2018NE00129 • Ctr Fernandes Com. Mat CirU,g e Hosp. 

So<.,OOat.eltda 
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COMPLEXO HOSPIT LAR DO JUQUERY • FRANCO 
DA ROCHA 

Extrato 1t! Cor.trat /'Hola de empenho 
Coovrte 06/2018 

&tratos de N as de E.~per:h.J 
Ptotruo. 001 ,0 3600'J711l17 
Ob/tto Aquisiç· de papel sdfit~ 
Mod.alldacl .. D1 ns.a de L1C1taç.ão,llK 
Oferta de Comp .,. 0901 540000120180C00013 
Conl7atante H pila! Geral de Vila Nova Cachoeirinha 
ContJatada St! Suµrrmentas tufa - EPP 
CNPI· '190197 010 7 
Nola dP. Empen o; 2018NEOCl07 
Valm da Nota: 7 395,00 
Oata daEm1ssã ; 12/0312018 
f',uode E:.,trog • 5.il:t( 

Programa de Trabalho· 101220940621 50000 
31~03CMO - fonte· O 1001 14! - ,rTRE~: og()6{;2 

P;rocesso: 001.0 36.000711/17 
Obteto: Aqu1)1 de papel sulfite 
Modâlrd.lde, e, ensa de Uoraçlo/Bec 
Oferta de Com a, 0901S40000120180C00023 
Cootratar.lf'. H plta1 Geral de \>í la ~ova Cõtehoeirinha 
Contratada lana Magistral Ltda - EPP 
CNPJ· 615859S 197 

Ccwnun.::.ado 
Aaavês ~ te c:imun,cado, tomamo~ pub~ca a(s) segui:ue(s) 

1 Nota(,) de Empenho 
Processo Not:I 1t E"Tipenho EmprC)a 
C0 1.C133 00516/17 20i8NC:000l!NI • 1Vt1 Sefviço~ em 

lnforma:1ca 
Ccmi.micado 
AtJavés dfflc cc rr.umcado. t0f7lclmos l)Ubhcc1 ;,(s) sesu1nte(\) 

Nota(sl de Empenho 
Pro.::es!>O - Nota dl! Empenho • Em~rer..a 
001.01J3.00S l6/1 7 - l 'J l 8N! 0002~ TW Erv,ço~ cm !nl. 

lida Me 

UNIDADE DE GESTÃO ASSISTENCIAL li/ 
HOSPITAL E MATERN IDADE LEONOR MENDES DE 
8ARROS 

Contrato 001/1 8 
Conl7at.da ctf.E - Centto de Integração E~ew--b<ola 
Ol)l!i0 : P'rest3(ao ile Sl'f'IIÇDS p:lu 0 1;1; ~ Awmn,i~ic 

t.k! 13 boi~ de est.,giârio, com carga horária de 6 horas. a 
estudantM "9Ul,:mnfflte matnrulados de ntvel scpeno,. 

D.tia da ~natu:a. 3oroa/2017 
Vigêt,cia· t2 meses, prorrogável até o hrm".e Je 60 meses 
\/aklr. RS 149.379.35 para o presente eurdcio 
Fontr. 001001 1.:1 
'-i0 · 33903M9 


