
CLÁUSULA SEGUNDA
2.1 O valor do aditamento é de R$ 312.495,00 (trezentos e doze mil

quatrocentos e noventa e cinco reais), passando o contrato em tela a ter o
valor total estimado para a presente prorrogação e aditamento é de R$

1.562.475,00 (um milhão, quinhentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e

setenta e cinco reais).
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(vinte e cinco por cento), o contrato supra1.2    Fica aditado em 25i

mencionado.

rèjjgr^ ;^•<-> do ano de 2019,  (dois mil e

dezenove), nesta cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, no

gabinete do Senhor Prefeito Municipal, situado no Palácio da Cerâmica, que

se localiza na rua Eduardo Prado, n 201, bairro A PREFEITURA MUNICIPAL DE

SÃO CAETANO DO SUL, pessoa juridica de direito público interno, inscrita no

CNPJ/MF sob o n 59.307.595/0001 75, com sede na Rua Eduardo Prado n 201,

Bairro Cerâmica, cidade de São Caetano do Sul, através da SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato representada por sua Secretária, REGINA MAURA

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

RG n 11.909.873 e inscrita no CPF/MF sob o n 032.7 97.338-2, adiante

denominada simplesmente "CONTRATANTE", e, do outro lado, e, do outro lado, a

CLÍNICA CARDIOLÓGICA JÚLIO A. CALIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n

67.179.598/0001-07, com sede na Rua Manoel Coelho n 500, conjs. 1501 a

1507, Centro, São Caetano do Sul, SP, neste ato representada por seu sócio,

JÚLIO A. CALIL, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade

RG n 6.874.488, inscrito no CPF/MF sob o n 010.862.338-67 e no CRM sob o

n 33.97 9, as quais, na presença das testemunhas adiante nomeadas e

assinadas, resolvem PRORROGAR e ADITAR o contrato 011/2015, de acordo com a

solicitação da Secretaria Municipal da Saúde (fls. 646), a concordância da

empresa contratada (fls 562), as certidões negativas atualizadas (fls.

648/651), a nota de empenho (fls.693), o despacho autorizatório (fls.668),

mediante as cláusulas e condições que mutuamente aceitam e outorgam, que

seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA
1.1 Fica prorrogado o contrato supra descrito por 12 (doze) meses, a partir

de 04 de fevereiro de 2019.

dias do mês deAos

4 o TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E ACRÉSCIMO AO

CONTRATO N 011/2015 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E A CLÍNICA
CARDIOLÓGICA JÚLIO ABDALA CALIL LTDA. PARA

REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE EXAMES

CARDIOLÓGICOS

4o TERMO ADITIVO
Contrato n 011/2015

Processo n 15.827/2013
P.P.n 94/2014

(Prefeitura íMunicipaCde São Caetano do Sut
Estado de São Paulo



Rosana Ap.Domingues,
RGn* 27.614.189-1

CPF nf 172.436.168-60

CPF:
.453.319-4

CPFn"3C3.4&4.:,bt^^i1

Gestora do Contrato

IL

Clinica^Cardiológica Júlio A. Calil Ltda

^i''
REGINA MAURA ZETONE GRESPAN
Secretária Municipal de Saúde

CLÁUSULA TERCEIRA
3.1 As despesas decorrentes da presente prorrogação correrão por conta da

verba n 02.12.1.10.301.0550.2.013.3.3.90.39.00.

CLÁUSULA QUARTA
4.1 O instrumento foi elaborado com fulcro no artigo 57, II da Lei Federal

n 8.666/93, bem como no Decreto n 11.092/2017, artigo Io, inciso I e

artigo 65,  Io, devidamente atualizados, ficando ratificadas todas as

demais cláusulas do contrato originário não alteradas por este termo.

CLÁUSULA QUINTA
5.1 O foro competente para dirimir qualquer dúvida ou ação decorrente do

presente instrumento é o Foro da Comarca de São Caetano do Sul, com renúncia

expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem de comum acordo, foi lavrado o presente instrumento,

que lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelas testemunhas, a

todos presentes para que o mesmo produza seus efeitos de lei e de direito

4o TERMO ADITIVO
Contrato n 011/2015

Processo n 15.827/2013
P.P.n 94/2014

(prefeitura íMunicipaCde São Caetano do Sut
Estado de São Paulo




