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de 2018 (dois mil e dezoito) , nesta cida^e de São Caetano

do Sul, no Departamento de Licitações, Pregões e Contratos

da SEPLAG-4, 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. 5 9.307.595/0001-75, neste ato

representada pela Secretária Municipal da 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 0 32.797.338-20, doravante denominada

simplesmente "CONTRATANTE", e, de outro lado, a empresa IBG

INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, com sede na Av.

Antonieta Piva Barranqueiros, 150 - Bloco A - Distrito

Industrial - Jundiai, Estado de São Paulo, inscrita no

CNPJ/MF sob o n 67.423.152/0001-78, Inscrição Estadual n

407.160.902.118, neste ato representada por ARTUR PINTO DO
NASCIMENTO JÚNIOR, brasileiro, casado, engenheiro químico,

portador da Cédula de Identidade RG n 1 3 . 449.068-X,

inscrito no CPF/MF n 0 7 9.994.228-60, doravante denominada

simplesmente "CONTRATADA", as quais, na presença das

testemunhas adiante nomeadas e assinadas, resolvem

PRORROGAR o contrato prestação de serviços de fornecimento

continuado de gases e abastecimento dos equipamentos de

armazenamento, ao comodato de tanques estacionarios

criogênicos,  centrais de suprimentos e bateria reserva de

1

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE
FORNECIMENTO CONTINUADO DE GASES E ABASTECIMENTO
DOS EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO, COMODATO DE
TANQUES ESTACIONÁRIOS CRIOGÊNICOS, CENTRAIS DE

SUPRIMENTOS E BATERIA RESERVA DE CILINDROS E SUAS
RESPECTIVAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS
PARA OS HOSPITAIS MÁRCIA E MARIA BRAIDO,

EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI E HOSPITAL DE
EMERGÊNCIA "ALBERT SABIN", QUE ENTRE SI CELEBRAM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E A
EMPRESA IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.
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DO EMBASAMENTO LEGAL.
CLÁUSULA TERCEIRA - 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.

DO VALOR E RECURSOS.
CLÁUSULA SEGUNDA - O valor para a presente prorrogação é de

R$ 554.549,60 (quinhentos e cinqüenta e quatro mil,

quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos) ,

valor este obtido pela aplicação do Índice IGPM apurado em

4,2712% no período, conforme cláusula décima oitava do

contrato principal.

Parágrafo Único - As despesas decorrentes da presente

prorrogação correrão por conta da verba n.:

02.12.01.10.302.0550.2.014.3.3.90.30.00.

DO OBJETO.
CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica prorrogado o contrato supra

descrito pelo prazo 12 (doze) meses, a partir de 06 de

julho de 2018, sem prejuízo da rescisão antecipada, sem

ônus para a Municipalidade, na hipótese de conclusão de

novo procedimento licitatório a ser instaurado para o mesmo

obj eto.
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cilindros e suas respectivas manutenções preventivas e

corretivas para os hospitais Márcia e Maria Braido,

Euryclides de Jesus Zerbini e hospital de emergência

"Albert Sabin", firmado entre as partes em 06 de julho de

2014, conforme cópias anexadas ao processo administrativo

n 100008/2013, de acordo com manifestação da Secretaria

Municipal da Saúde (f1s.1398/1399), a concordância da
contratada (fls.1402), as certidões atualizadas

(f1s.1407/1409) , a manifestação da Procuradora Municipal

(fls.1410/1411 ), o cálculo de reajuste (fls.1447), a nota
de empenho (fls.1'159), mediante as cláusulas e condições

que mutuamente aceitam e outorgam que seguem:
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ases Ltda

PINTO DOt NASCIMEN
Indústri-ac BrasileiraIBG -

REGINA MA^RAECGRESPAN
SecretáriaVJMunicipal da Saúde

E assim, por estarem de acordo com as
cláusulas e condições pactuadas, foi lavrado o presente

contrato, na presença de duas testemunhas, para produção de

seus efeitos legais.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
CLÁUSULA QUARTA - 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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