
Aos 30 dias do mês de abril 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

representada por sua Secretária Municipal de 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

"LOCATÁRIA", e, de outro lado, os proprietários, CLÁUDIO

GERALDINI, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula

de identidade RG n 7.594.396, inscrito no CPF/MF sob o n

608.348.038-87, e ANTÔNIO AUGUSTO GERALDINI, brasileiro,

solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG n

7.713.871-5, inscrito no CPF/MF sob o n 709.400.618-72,

doravante denominado simplesmente "LOCADORES", os quais, na

presença das testemunhas adiante nomeadas e assinadas, resolvem

"PRORROGAR" o contrato de locação firmado entre as partes em 31

de Outubro de 2005 (fls. 034/037), conforme peças do processo

15 TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO

ANTÔNIO N 117, PARA INSTALAÇÃO DO CAPS-AD,

QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL

DE SÃO CAETANO DO SUL E CLÁUDIO GERALDINI E

ANTÔNIO AUGUSTO GERALDINI.
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DO EMBASAMENTO LEGAL.

CLÁUSULA QUARTA - 0 presente instrumento foi elaborado com

fulcro no artigo 51 da Lei 8.245/91, devidamente atualizada,

ficando ratificadas todas as demais cláusulas do contrato

originário não alteradas por este termo.

CLÁUSULA QUINTA - 0 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 qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA  TERCEIRA  -  As  despesas  decorrentes  da  presente

prorrogação    correrão    por    conta    da    verba    n

02.12.01.10.302.0550.2.014.3.3.90.39.00.
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administrativo n 6853/2005, de acordo com a manifestação da

Secretaria Municipal da Saúde (fls.767), concordância dos

locadores (fls.769), as certidões atualizadas (fls.737/740), o

parecer da Procuradora Municipal (fls.770/775) , mediante as

cláusulas e condições que mutuamente aceitam e outorgam, a

saber.

DO PRAZO.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica prorrogado o prazo de vigência do

contrato supra descrito por mais 06 (seis) meses, a partir de

01 de maio de 2019.

DO VALOR E RECURSOS.

CLÁUSULA SEGUNDA — O valor para a presente prorrogação é de R$

63.963,00 (sessenta e três mil, novecentos e sessenta e três

reais) .
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E assim, por estarem de acordo com as cláusulas e

condições pactuadas, foi lavrado o presente instrumento, na

presença de duas testemunhas, para produção de seus efeitos

legais.
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