
Aos QL_ dias do mês de^críldo 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 (doravante denominada "CONTRATANTE"), pessoa
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o
n. 59.307.595/0001-75, por sua SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,

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 0 32.797.338-20, e, de outro lado, a COLSAN -
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE (doravante denominada

"CONTRATADA") , com sede na Avenida Jandira, n 1260, Bairro

Indianópolis, São Paulo, SP, CEP - 04080-006, inscrita no

CNPJ/MF sob o n 61.047.007/0001-53, neste ato representada por
seu Diretor Vice-Presidente, Prof. Dr. MANOEL JOÃO BATISTA

CASTELLO GIRÃO, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG

n 12.959.475 e inscrito no CPF/MF sob o n 0 6 6.169.308-23, as

quais, na presença das testemunhas adiante nomeadas e assinadas,
resolvem PRORROGAR o Contrato n 61/2017 de prestação de

serviços especializados em coleta de sangue, objetivando o

gerenciamento e a execução das atividades relativas ao serviço
de hemoterapia, constante no Processo Administrativo 1545/2017 e

firmado entre as partes em 07 de abril de 2017 (fls.102/108 ) ,

de  acordo  com manifestação  da  Secretaria  Municipal  da  Saúde

(fls.216v/217 ) , a concordância da contratada (fls.219), as

certidões atualizadas (fls.220/224 ) , a manifestação da
Procuradora   Municipal    (fls.226),   despacho   autorizatório

(fls.226), a nota de empenho (fls.232), mediante as cláusulas e

condições que mutuamente aceitam e outorgam que seguem:
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E  assim,  por  estarem  de  acordo  com  as
condições  pactuadas,   foi  lavrado  o  presentecláusulas

CLÁUSULA SEGUNDA
2.1.0 valor para apresente prorrogação é de R$ 1.319.454,36

(um milhão, trezentose dezenove mil, quatrocentos e cinqüenta e

quatro reais e trintae seis centavos).

2.2.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.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. 0 presente termo foi elaborado com fulcro nos termos do

art.57, II, da Lei n 8.666/93, devidamente atualizada, ficando
ratificadas todas as cláusulas do contrato originário as quais

não foram alteradas por este aditamento contratual.

CLÁUSULA QUARTA
4.1. 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.
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CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Fica prorrogado o contrato supra descrito pelo prazo de

(doze) meses, a partir de 07 de abril de 2019.
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