
TERMO DE ADITAMENTO nº 02/2016 AO CONTRATO Nº05/2014  

 

 

Na Sede do Poder Legislativo do município de Itapira, sito a Rua 

João de Moraes, 404, Itapira - SP, nas dependências da Secretaria 

Administrativa, presentes, de um lado, a CÂMARA MUNICIPAL DE 

ITAPIRA, inscrita no CNPJ sob n° 01.109.369/0001-08, neste ato representada 

pela MESA DIRETORA, Presidente: DÉCIO DA ROCHA CARVALHO, 1º 

Secretário: PEDRO TADEU STRINGUETTI e 2º Secretário: JOILSON 

BATISTA MILITÃO DA SILVA, doravante denominada simplesmente 

CONTRATANTE, e de outro, UNIMED REGIONAL DA BAIXA 

MOGIANA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO C.N.P.J. n.º 

49.210.966/0001-42, com sede na Avenida Mogi Mirim, nº 2679, Jardim Guaçu 

Mirim I, na cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, representada na forma 

de seu estatuto social pelo seu Presidente, Dr. RAJI REZEK AJUB, brasileiro, 

médico, casado, portador do RG nº 3.704.935 e do CPF nº 907.572.038-68, 

residente à Alameda Vital Brasil, nº 284, em Mogi Mirim, Estado de São Paulo, 

na qualidade de vencedora da CONCORRÊNCIA nº. 01/2014 – Processo n.º 

69/2014, nos termos do artigo 23, II, “c”, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de 

junho de 1993, e alterações posteriores, doravante denominada como 

CONTRATADA, firmam o presente Termo Aditivo ao contrato, com as 

seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA 1ª – OBJETO DO CONTRATO: 
 

1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa 

para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E 

HOSPITALAR, consistente em consultas médicas, procedimentos médicos 

ambulatoriais, exames complementares para diagnósticos e internações clínicas, 

em apartamentos com acompanhantes e cirúrgicas dos servidores efetivos, 

aposentados, pensionistas, comissionados e seus dependentes e agregados 

inscritos na Câmara Municipal de Itapira, tudo de conformidade com as 

disposições legais vigentes e também, nos termos do Memorial Descritivo do 

Edital (Anexo II). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA:  PRORROGAÇÃO  
   

2.1 - Fica o Contrato de Prestação de Serviços nº 05/2014, 

prorrogado pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir de 1º de junho de 2016, 

findando-se em 31 de maio de 2017, por mútuo consentimento entre a 

Contratante e a Contratada, nos termos da Cláusula 2ª – Do Prazo e Condições;  

Cláusula 4ª  e 4.2– Do Reajuste Contratual, que em caso de prorrogação 

contratual, os preços contratados serão reajustados pelo índice oficial da ANS – 

Agência Nacional de Saúde. 

 



CLÁUSULA TERCEIRA: PREÇO E FORMA DE 

PAGAMENTO : 
 

3.1 –  Em contraprestação aos serviços licitados pelo presente 

instrumento aditivo, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total 

de R$ 194.621,44 (cento e noventa e quatro mil seiscentos e vinte um reais e 

quarenta e quatro centavos) dividido em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e 

consecutivas de R$ 16.218,45 (dezesseis mil duzentos e dezoito reais e quarenta 

e cinco centavos), atualizado pelo índice oficial da ANS – Agência Nacional de 

Saúde. 

 

3.2 - - No valor acima, estão incluídas todas as despesas direta e 

indiretas, tais como custos sociais, tributários, etc, ficando claro que à 

CONTRATANTE nenhum ônus caberá além do pagamento proposto. 

 

CLÁUSULA QUARTA: 

 
4.1 – Ficam mantidas todas as demais cláusulas do Contrato nº 

05/2014.                              

 

4.2 - E, para firmeza do que aqui estipulado e, por estarem as 

partes justas e contratadas, nas pessoas de seus representantes legais, assim 

juntamente com 02 (duas) testemunhas o presente TERMO DE ADITAMENTO, 

em 3 (três) vias de igual teor e para um único efeito de direito, como assim 

disseram e acertaram, lavrou-se o presente Termo de Aditamento que, lido e 

achado conforme aceitam e assinam para um só efeito, na presença de 

testemunhas do rol abaixo. 

 

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA, em 1º de 

junho de 2016. 

 

DÉCIO DA ROCHA CARVALHO 

PRESIDENTE 

 

 
 PEDRO TADEU STRINGUETTI              JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA 

   1º SECRETÁRIO                                              2º SECRETÁRIO 

 

                   

 

 

UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO 

 

 

Dr. RAJI REZEK AJUB, 

DIRETOR-PRESIDENTE 



 

 

TESTEMUNHAS: 

 
ANDRE AUGUSTO CAVENAGHI  

RG: 26.667.490-2       

 

PAULO PEREIRA DE GODOY 

RG: 17.244.223 

 
 


