
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL (doravante
denominada ^CONTRATANTE"), 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, e, do outro lado, a empresa PPA PROJETO
PRÓ AUTISTA LTDA. EPP. (doravante denominada "CONTRATADA"), inscrita no CNPJ/MF

sob o n 16.959.972/0001-48, com sede na Estrada Municipal Toshio Furuya s/n,
Sítio São Jorge, Bairro Ponte Alta, Atibaia, SP, CEP 12952-826, neste ato
representado por seu sócio, COSMO MIGUEL GIURANNO FILHO, brasileiro, casado,
comerciante, portador da Cédula de Identidade RG n 3.465.677-7 (SSP-SP), inscrito
no CPF/MF sob o n 285.585.508-08, resolvem PRORROGAR o Contrato n 85/2014 que
tem como objeto a prestação de serviço de vaga destinada à internação de Gabriela
Dotta, para que receba tratamento psiquiátrico e acompanhamento terapêutico, em
ambiente fechado e monitorado, constante no Processo Administrativo 4 603/2014 e
firmado entre as partes em 24 de abril de 2014, de acordo com manifestação da
Secretaria Municipal da Saúde (fls.459,460 e 462), a concordância da contratada
(fls.463), as certidões atualizadas (fls.464/467), a manifestação da Procuradora

Municipal (fls.479/481), a nota de empenho (fls.4607), bem como a autorização da
Secretária Municipal de Saúde, mediante as cláusulas e condições que mutuamente
aceitam e outorgam que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato supra descrito,
excepcionalmente, por 12 (doze) meses, a partir de 17 de abril de 2020.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. O valor para a presente prorrogação é de R$ 137.816,40 (cento e trinta e sete
mil, oitocentos e dezesseis reais e quarenta centavos).

Parágrafo Único - As despesas decorrentes da presente prorrogação correrão por

conta da verba n 02.12.01.10.302.0550.2.017.3.3.90.39.00, ficando o restante para
2020.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. O presente termo foi elaborado com fulcro nos termos do art.57,  4o, 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.

6 TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO
CONTRATO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
CAETANO DO SUL E A EMPRESA PPA PROJETO PRÓ AUTISTA
LTDA. EPP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTOS
PSIQUIÁTRICO E ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO.
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CLÁUSULA QUARTA
4.1. 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 acordo com as  cláusulas e
condições pactuadas, foi lavrado o presente contrato, na presença de duas
testemunhas, para produção de seus efeitos legais.
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