
7o TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO, ALTERAÇÃO E

PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E A EMPRESA

CASA DA ESPERANÇA.

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, com sede

na Rua Eduardo Prado n 201, Bairro Cerâmica, cidade de São Caetano do Sul,

através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato representada por sua

Secretária, REGINA MAURA ZETONE GRESPAN, brasileira, viúva, médica, portadora

da Cédula de Identidade RG n 11.909.873 e inscrita no CPF/MF sob o n

032.797.338-2, adiante denominada simplesmente ^CONTRATANTE", e, do outro

lado, a entidade de assistência social sem fins lucrativos CASA DA ESPERANÇA

DE SANTO ANDRÉ inscrita no CNPJ/MF sob o n 57.596.645/0001-56, constituída

em 16 de setembro de 1954, devidamente registrada em 22 de junho de 1955 no

Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Io Cartório de Documentos de Santo

André, Estado de São Paulo, sob o n 035, reconhecida de utilidade Pública

Municipal pela Lei Municipal n 1.648 de Io de março de 1.961 e de Utilidade

Pública Federal pelo decreto n 88.103 de 10 de fevereiro de 1983-através do

processo MJ n 13.374, protocolado em 1973, entidade beneficente certificada

desde 1970, mantendo sua Certificação de Assistência Social/ CEBAS - junto

ao Ministério da Saúde, gozando de imunidade tributária, conforme artigos

rl50, VI, alínea "c" e 195, parágrafo 7 , ambos da CF/88 e Lei n 12.101/99,

neste ato, representada por seu diretor presidente PAULO ANTÔNIO, brasileiro,

casado, economista, portador da cédula de identidade RG n 51.79625-9,

inscrito no CPF/MF n 638.094.518-00, doravante denominada simplesmente

"CONTRATADA", resolvem prorrogar e alterar o contrato para a realização de

serviço de assistência à saúde para a inclusão de exame otoneurológico

completo, firmado entre as partes inicialmente em 09 de janeiro de 2015 e

prorrogado anualmente, de acordo com a manifestação da Procuradora Municipal

de fls. 606/607, conforme as cláusulas e condições seguintes:
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CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o contrato supra descrito por até 10 (dez)

meses, com cláusula resolutiva, podendo ser rescindido antecipadamente caso

a nova licitação seja encerrada nesse periodo;

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica acrescido o contrato supra descrito em aproximadamente

de 25%.

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica retificado a cláusula segunda do 6o termo aditivo

para constar que o valor daquele termo é de R$ 28.7 93,90 (vinte e oito mil

setecentos e noventa e três reais e noventa centavos);

r

CLÁUSULA QUARTA: O valor total do presente termo é de R$ 179.860,00 (cento e

setenta e nove mil, oitocentos e sessenta reais);

CLÁUSULA QUINTA: As despesas decorrentes do presente termo correrão por conta

da verba 02.12.01.10.301.0550.2.013.3.3.90.39.00 (1920-000);

02.12.01.10.301.0550.2.013.3.3.90.39.00 (1921-000);

CLÁUSULA QUINTA: O presente termo foi elaborado com fulcro no artigo 65,

inciso I, alinea ^b" c/c  Io, e artigo 57,  4o da Lei Federal n 8.666/93,

devidamente atualizada.

CLÁUSULA SEXTA: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato

originário e demais termos, não alteradas pelo presente.

CLÁUSULA SÉTIMA: O Foro competente para dirimir qualquer dúvida ou ação

decorrente do presente instrumento é o da Comarca de São Caetano do Sul, com

renuncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem de comum acordo foi lavrado o presente termo, que lido

e achado conforme, vai devidamente assinado por duas testemunhas a tudo

presentes para que o mesmo produza seus efeitos de lei e de direito.

São Caetano do Sul, 06 de MARÇO de 2020.
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