
Aos J<f  () dias do mês de QL/fü^rp de 2019 (dois mil e dezenove) ,

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,  EP

EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELLI EPP, com sede na Rua Guia Lopes, 57 -

Bairro Oswaldo Cruz - São Caetano do Sul, inscrita no CNPJ/MF sob o n

10.810.332/0001-95, neste ato representada por sua sócia administradora,

LOURDES  APARECIDA DADI  BOLGHERONI,  brasileira,  divorciada,  empresária,

portadora da Cédula de Identidade de RG n 15.417.080-X, inscrita no CPF/MF

sob o n 032.477.538-50, 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

TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO E ACRÉSCIMO da contratação em epigrafe, mediante

cláusulas e condições que mutuamente aceitam e outorgam a saber:

DA ALTERAÇÃO.
CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica alterado o gestor contratual indicado em fls. 789,

que passa a ser o Sr.  RENATO ROCHA FERREIRA,  inscrito no CPF sob n

178.206.258-05.

DO ACRÉSCIMO.
CLÁUSULA SEGUNDA - Fica acrescido 43,80% (quarenta e três virgula oitenta

por cento) - fls.878 - ao valor inicial atualizado do Contrato n 32/2019,

correspondente a R$ 136.426,32 (cento e trinta e seis mil, quatrocentos e
vinte e seis reais e trinta e dois centavos), perfazendo um total de R$

447.882,25 (quatrocentos e quarenta e sete mil, oitocentos e oitenta e doi

reais e vinte e cinco centavos).

Io TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO E

ACRÉSCIMO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA REFORMA DO CENTRO DE
ESPECIALIDADES MÉDICAS, SITO A RUA

HELOÍSA PAMPLONA, N 269, BAIRRO

FUNDAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO.
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Nome:
RG: <4S) <j  •?!<? -^RG:

TESTEMUNHAS

LOURDES APARECIDA DADI BOLGHERONI

EP EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELLI EPP

RENATO ROCHA FERREIRA

GESTOR DO CONTRATO

I
REGINA MAUHA ZETO8^^\(tRESPAN

SECRETÁRIA^UNICIPAIT DE SAÚDE

DO RECURSO.
CLÁUSULA  TERCEURA  -  As  despesas  decorrentes  da  presente  prorrogação

correrão por conta das verbas ns: 02.12.01.10.302.0550.2.117.3.3.90.51.00.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
CLÁUSULA QUARTA - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato

não alteradas pelo presente aditivo.

DO EMBASAMENTO LEGAL.
CLÁUSULA QUINTA - O presente termo foi elaborado com fulcro no artigo 65,

alinea "b", c/c 1 da Lei 8.666/93.

DO FORO.
CLÁUSULA SEXTA - Fica eleito o Foro da Comarca de São Caetano do Sul, com

renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para

deslinde de qualquer questão que eventualmente surja por força do ajuste

ora firmado.

Nada mais havendo a ser declarado, vai assinada pelas partes e testemunhas

a tudo presente e de tudo cientes, para que produza os regulares efeitos de

Lei e de Direito.
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