
Aos OjS dias do mês de MARÇO do ano de
2019 (dois mil e dezenove), nesta cidade de São Caetano do Sul,

no Departamento de Licitações e Contratos, situado na Rua Eduardo
Prado n. 201, Bairro Cerâmica, Cidade de São Caetano do Sul,
Estado de São Paulo, compareceram as partes entre si justas e

pactuadas, a saber: de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO

CAETANO DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno,

inscrita no CNPJ/MF sob o n. 59.307.595/0001-75, neste ato
representado pela Secretária Municipal da Saúde, REGINA MAURA

ZETONE GRESPAN, brasileira, viúva, médica, portadora da Cédula

de Identidade RG n 11.909.873-8 e inscrita no CPF/MF sob o n

032.7 97.338-20, doravante denominado simplesmente
"CONTRATANTE", e, de outro lado, a empresa NUCLEMED INSTITUTO DE

MEDICINA NUCLEAR DO ABC LTDA, com sede na Rua Padre Manoel de

Paiva, n. 140, Bairro Jardim, Santo André/SP, inscrita no

CNPJ/MF sob o n. 44.354.918/0001-04, neste ato representada por
seu sócio diretor ADRIANO VALENTE, brasileiro, casado, médico,

portador da Cédula de Identidade RG n. 9.740.257-6, inscrito no

CPF/MF n. 163.528.868-17, doravante denominada simplesmente
"CONTRATADA", as quais, na presença das testemunhas adiante
nomeadas e assinadas, resolvem PRORROGAR o contrato PARA

REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSE POR MEDICINA NUCLEAR IN VIVO

(CINTILOGRAFIA) - SESAUD, firmado entre as partes em 04 de março
de 2015, conforme cópias anexadas ao processo administrativo n

13037/2013, de acordo com manifestação da Secretaria Municipal

de Saúde (fls.793), a concordância da contratada (fls.825), as
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5o TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO

PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSE POR

MEDICINA NUCLEAR IN VIVO (CINTILOGRAFIA) ,

QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO CAETANO DO SUL E A EMPRESA NUCLEMED
INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DO ABC LTDA.
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DO EMBASAMENTO LEGAL.
CLÁUSULA TERCEIRA - 0 presente termo foi elaborado com fulcro

nos termos do art.57, II, da Lei n 8.666/93, ficando ratificadas

todas as cláusulas do contrato originário as quais não foram

alteradas por este aditamento contratual.

DO GESTOR.
CLÁUSULA QUARTA - 0 gestor da presente contratação será a

Auxiliar Administrativa, Eliane de Almeida, inscrita no CPF/MF

sob n 140.352.588-90 e na sua ausência a Secretária Municipal
da Saúde, nos termos do Decreto Municipal n 11.093/2017 e da
Lei de Licitações em seu artigo 67 e parágrafos, o qual será
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do

termo contratual objeto do presente certame, procedendo ao

registro das ocorrências e adotando as providências necessárias

ao fiel cumprimento do ajuste, bem como, responsabilizar-se-á
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Parágrafo Único - As despesas decorrentes da presente
prorrogação correrão por conta da verba n.:

02.12.01.10.301.0550.2.013.3.3.90.3 9.00.

DO VALOR E RECURSOS.
CLÁUSULA SEGUNDA - 0 valor para a presente prorrogação é de R$

54.449,33 (cinqüenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e

nove reais e trinta e três centavos).

DO OBJETO DO CONTRATO.
CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica prorrogado o contrato supra descrito

por mais 12 (doze) meses, a partir de 11 de março de 2019.

Processo n. 13.037/20135o TERMO ADITIVO
Contrato n 41/2015

certidões negativas atualizadas (fls.826/829), a manifestação da
Procuradora Municipal e Autorização da Secretária de Saúde

(fls.850/851), a nota de empenho (fls.7856), bem como o, mediante

cláusulas e condições que seguem:
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E assim, por estarem de acordo com as cláusulas e condições

pactuadas, foi lavrado o presente termo, na presença de duas

testemunhas, para produção de seus efeitos legais.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
CLÁUSULA QUINTA - Fica eleito o Foro da Comarca de São Caetano

do Sul, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer

dúvidas ou controvérsias oriundas do presente contrato.

pela vigência, com o conseqüente controle dos prazos de inicio

e término contratual, aditamentos e instauração de novo processo
de licitação, caso seja deliberado pela continuidade dos

serviços ou fornecimento.
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