
DO ACRÉSCIMO.
CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica acrescido aproximadamente 5,13% (cinco vírgula treze

por cento) ao valor inicial atualizado do Contrato n 109/2019 - fls.338 -,

correspondente a R$ 15.990,94 (quinze mil, novecentos e noventa reais e

noventa e quatro centavos), perfazendo um total de R$ 327.466,38 (trezentos

e vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e oito

centavos).

DOS RECURSOS.
CLÁUSULA SEGUNDA - As despesas decorrentes da presente prorrogação correrão

por conta das verbas n.os 02.12.01.10.302.0550.2.117.3.3.90.51.00.

cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, no Palácio da Cerâmica,

situado na Rua Eduardo Prado n 201, 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 CHPJ/MF sob o nc

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, DRY WORK COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA, com sede na Rua Flórida, n. 717,

Bairro Barcelona, São Caetano do Sul/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o ri. 
03.64 9.441/0001-07, neste ato representada por seu(sua) procurador(a) , JOÃO

GERALDO DA SILVA, portador (a) da cédula de identidade de RG n. 12.4 87. 61"'-

X, inscrito (a) no CPF/MF sob o n 008.929.368-19, 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 ACRÉSCIMO a contratação em epígrafe,

mediante cláusulas e condições que mutuamente aceitam e outorgam a saber:

de 2019 (dois mil e dezoito), nestaggfjp.ra.ofOdias do mês deAos

"2 o TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO À

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

REFORÇO ESTRUTURAL E SERVIÇOS
COMPLEMENTARES NO PRÉDIO DO CENTRO

ADMINISTRATIVO DA SESAUD, SITO A RUA

PRUDENTE DE MORAES, n 81, BAIRRO SANTA
PAULA, NESTE MUNICÍPIO ORIUNDO DO PROCESSO

ADMINISTRATIVO N 591/2019 - CONVITE

N04/2019".
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Testemunhas:

JOÃO GERALDO DA SILVA
DRY WORK COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA

RENATO ROCHA FERREIRA
Gestor do Contrato

REGINA ^AURA ZETÒN^) GRESPAN
Secretária Municipal da Saúde

v̂
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DO EMBASAMENTO LEGAL.
CLÁUSULA TERCEIRA - O presente instrumento foi elaborado com fulcro do artigo

65 da Lei de Licitações n 8.666/93, devidamente atualizada, ficando

ratificadas todas as demais cláusulas do contrato originário não alteradas

por este termo.

DO FORO.
CLÁUSULA QUARTA - O Foro competente para dirimir gualquer 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.
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