
DO OBJETO.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica acrescido 49,52% (quarenta e nove virgula
cinqüenta e dois por cento) ao valor inicial atualizado do Contrato n
335/2018, perfazendo o valor total atualizado de R$ 664.355,23 (seiscentos
e sessenta e quatro mil, trezentos e cinqüenta e cinco reais e vinte e

três centavos).

PARÁGRAFO ÚNICO - A contratada apresentará o comprovante do depósito

da garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato de acordo
com a Cláusula Trigésima Primeira do Contrato n 335/2018, no valor
de R$ 33.217,76 (trinta e três mil, duzentos e dezessete reais e
setenta e seis centavos), em até 5 dias úteis da assinatura do

contrato.
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nesta cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, no Palácio

da Cerâmica, situado na Rua Eduardo Prado n 201, no Gabinete do

Senhor Prefeito, compareceram as partes entre si, justas e
convencionadas, a saber: de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO

CAETANO DO SUL, entidade de direito público interno, inscrito 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 032.797.338-20,
doravante denominado simplesmente "CONTRATANTE", e, de outro lado,
a empresa NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP, com sede
na Rua Antônio de Andrade, 70, Bairro São José, São Caetano do

Sul/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 11.517.376/0001-94, Inscrição
Estadual n 636.320.890.115, neste ato representada por seu sócio,
ANTÔNIO BRAGA NOBRE CORREIA, brasileiro, solteiro, engenheiro

civil, portador da Cédula de Identidade de RG n. 35.334.610-X9 e
inscrito no CPF/MF sob o n 363.932.108-18, doravante denominada
simplesmente "CONTRATADA" e, na presença das testemunhas adiante

nomeadas, pelas partes contratantes me foi dito que haviam

convencionados firmar, como firmado tem, o presente 2 TERMO
ADITIVO DE ACRÉSCIMO da contratação em epígrafe, mediante cláusulas

e condições que mutuamente aceitam e outorgam a saber:

de 2019 (dois mil e dezenove),

2 TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E
ADEQUAÇÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
DOLORES MASSEI, SITUADA À RUA SENADOR
FLÁQUER 134, BAIRRO SÃO JOSÉ E UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE MOACIR GALLINA, SITUADA Á
RUA CASEMIRO DE ABREU, 560, BAIRRO
CERÂMICA, NESTE MUNICÍPIO.
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DO FORO.

CLÁUSULA QUARTA - 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 qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

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.

DO EMBASAMENTO LEGAL.

CLÁUSULA TERCEIRA - O presente instrumento foi elaborado com fulcro do

artigo 65, "b", c/c  Io da Lei de Licitações n 8.666/93, bem como no
Decreto n 11.092/2017, artigo Io, inciso I, devidamente atualizados,
ficando ratificadas todas as demais cláusulas do contrato originário não
alteradas por este termo.

DOS RECURSOS.

CLÁUSULA  SEGUNDA  -  As  despesas  decorrentes  da  presente  prorrogação

correrão por conta das verbas n.os

02.12.01.10.302.0550.2.117.4.4.90.51.00 (6134-000),

02.12. 01.10.302. 0550.2.117.4.4.90.51.00 (6135-000) .

Processo n 16.171/20172 TERMO ADITIVO

Contrato n 335/2018

(Prefeitura ^unicipaíde São Caetano cio SuC
Estado de São Paulo




