
CLÁUSULA TERCEIRA: o valor para a presente prorrogação é de R$ 463.844,78

(quatrocentos e sessenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta e

oito centavos).

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, através da SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede na Rua São Paulo n 1.840, 4 andar, Bairro Santa Paula,

neste ato representada pela sua Secretária, REGINA MAURA ZETONE GRESPAN, brasileira,

médica, portadora da Cédula de Identidade RG n 11.909.873 e inscrita no CPF/MF sob

o n 032.797.338-2, doravante denominados simplesmente "CONVENENTE", e, de outro lado,

a FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC, entidade sem fins lucrativos, com personalidade jurídica

de direito privado, estatuto aprovado pelo Decreto n 12.914 de 31 de dezembro de

1991, registrado no Io Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de Santo André

sob o n 52771, em 26 de outubro de 2018, no livro A-l, fls. 22, sediada na Avenida

Lauro Gomes n 2000, Vila Sacadura Cabral, na cidade de Santo André, Estado de São

Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n 57.571.275/0001-00, neste ato representada por

seu Presidente, LUIZ MARIO PEREIRA DE SOUZA GOMES, brasileiro, casado, advogado,

portador da Cédula de Identidade RG n 15.355.900-7 e inscrito no CPF/MF sob o n

080.134.348-85, doravante denominada simplesmente "CONVENIADA", as quais, na presença

das testemunhas adiante nomeadas e assinadas, e na melhor forma de direito, declaram

firmar, como firmado tem, o presente termo aditivo, mediante as cláusulas a seguir

estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o convênio supra descrito pelo prazo de mais 12

(doze) meses, a partir de 28 de Julho de 2019.

CLÁUSULA SEGUNDA: fica fazendo parte integrante do presente termo o plano de trabalho

para o próximo período, conforme descrito nas fls. 285/289 do processo administrativo

n 2259/2015.

"TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONVÊNIO
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E A
FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC, PARA EXECUÇÃO DO
PLANO DE GESTÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE
AÇÕES E METAS DST/AIDS."
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São Caetano do Sul,26 de julho de 2019.

CLÁUSULA QUARTA: as despesas decorrentes da presente avença correrão por conta da

verba n 02.12.01.10.302.550.2.147.3.3.90.34 do exercício de 2019.

CLÁUSULA QUINTA: o presente termo foi firmado com fulcro nos artigos 57, inciso II e

116, todos da Lei Federal n 8.666/93 com redação atualizada e demais normas de

regência do SUS;

CLÁUSULA SEXTA: ficam ratificadas todas as demais cláusulas do convênio originário e

demais termos não alterados pelo presente instrumento;

CLÁUSULA SÉTIMA: o foro da Comarca de São Caetano do Sul é o competente para dirimir

quaisquer dúvidas, pendências ou controvérsias oriundas deste instrumento.

E, assim, por estarem justas e pactuadas as partes, eu, lavrei o presente termo, que

lido e achado conforme vai devidamente assinado pelas partes e pelas testemunhas "a"

e "b", a tudo presentes e de tudo cientes, para que produza os regulares efeitos de

Lei e de Direito.
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