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PRIN'IEIRO ADITAN,'LENTO Ao CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRANI A

PREFEITURA DO N'lUNICIP10 DE JAGUARIÜNA E A EMPRESA LUMIAR
lIEALTH BUll,DER KQuip.INTENTOS HOSPITALARES LTDA

/\. PREFEll'URA DO NTUNICIPIO DE JAGUARIUNA. com sede a Rua Alfredo Bucno.
rl" 1235 -- Bairro: Centro. inscrita no CNPJ/MF n'. 46.410.866/0001-71 neste ato representado
pela Ilustríssima Secretária de Gabinete Senhora N'faria Emília Peçanha de Oliveira Sirva,
tlrasileira. casada. portadora da Cédula de Identidade RG Do 22.552.439-9 e inscrita no
CPF/MF sob n" 120.339.598-13. residente e domiciliada na Rua Custódia. n' 127. Jardim
Zcni. CEP. 13.820-000: neste mtulicípio de Jaguariúna, Estado de São Paulo. doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a Empresa LUMIAR
lIE.ALTA BUILDER EQIJIPANIENTOS HOSPITALARES LTDA. inscrita ilo CNPJ n'
05.652.247/0001-06. com sede na Avenida Guido AÍiberti, n' 3005, Jardim São Caetano, no
b.município cle São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, neste ato representada pelo Senhor
Ale\sangra Ciotta Alani. brasileira, gerente de licitações, portadora da Cédula dc Identidade
RG n' 34.971.91 1-1 SSP/SP e inscrita no CPF sob n' 222.421.438-32. residente e domiciliada
níl Rua Napolcão Lato'eani. n' 124. Apto 01. Marapé, CEP. 11.070-141, no Município de
Santos. Estado de São Paulo, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, pelo
presente instrumento, decidem ADITAR, o Contrato n' 135/2016, oriundo do Pregão
Presencial n' 055/2016 -- Processo Administrativo n' 3.954/2016, para conthluidade na
locação de cilindros de oxigénio, locação de carrinho para transporte de cilindro de oxigénio e
fornecimento de oxigénio medicinal, ficando entre si, justo e aditado o que segue:

CLÁUSULA Prol\LEIRA Fica prorrogada renovada por mais 180 (cento e oitenta) dias a
gência do presente contrato, a partir de 08 dejunho de 2017;

CLAI.JSULA SEGUNDA -- Para o período. a quantidade estimada a ser adquirida é: Item 01
1 80 Locaçõcs dc cilindro clc oxigénio medicinal; Item 02 -- 120 Legações dc oxigénio com

carrinho para transportes c Item 03 -- 1.500 Fornecimento/recarga de oxigênio medicinal em
cilindro

CLAt.JSULA TERCEIRA -- Fica autorizado o reajuste de 3,3678%, correspondente ao IGPM
FG\'' ílndice Geral de Picços c fvtercado Fundação Getúlio Vargas), referente ao mês dç

It)ril,'20 1 7

CLAUSUL.\ QUARTA Diante do reajuste citado acima, o Item 01 passa de R$ 3.32 (três
l Cais e trinta e dois centavos) para R$ 3.43 (três reais e quarenta e três centavosl, totalizando o
valor dc R$ 617.40 (seiscentos c dczcssete reais c quarenta centavos); o Item 02 passa de R$
5.00 (cinco reais) para R$ 5,16 (cinco reais c dezasseis centavos), totalizando o valor de RS
619.20 {seiscentos e dezanove reais e vinte centavos) e o Item 03 passa de-B$ 13.00 (treze
reais) para RS t3.43 (treze reais e quarenta e três conta\os), totalizando (Üvalor de R$
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20.145.00 í\ inte mil. cento e quarenta e cinco reais), dando a esse aditamento o valor de RS
2 1 .38 1 .60 (vinte e ujn míl. trezentos e oitenta e um reais e sessenta centavos);

CLÁUSULA QUINTA O valor global estimado para o período é de R$ 2
um mil. trezentos c oitenta c um reais c sessenta ccntaxos)

38 1,60 {vinte e

CLÁUSULA SEXTA -- Ratificam-se neste ato todas as cláusulas do referido Contrato. as
quais permanecem inalteradas para todos os efeitos legais.

em 0.
E por estarem justas e contratadas, as partes assmam o presente Termo de Aditamento
Iduas) vias de igual teor e para o nlesnlo Hiin na presença das testemunhas abaixo.

Jaguariúna, 08 de junho de 2017

PREFElruliA DO NTUNICÍplo DE JACUAKitnA
Ataria Emília Peçonha de Oliveira Silvo
Secretária de Gabinete

X Á .,Ú . ;,r7 ,Ck

~!;UiJ].K nEllTH BUILDER EQU#'ANiENTOS
HOSPITALARES LTDA. ' /'
\lcxsandra Ciotta Nlani L .,/
RG n' 34.971.91 1-1 SSP/SP
CPF n' 222.421.438-32
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Testemunhas
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Prefeitura do iülufltc:pi: de
Esther Larga Vieira

Assistente de Gestão Pública
Prefeitura do Município de Jaguariúna
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Pregão n' 055/2016
Contrato n' 1 55/2016 -- 1' Aditamento
Objeto: Locação de cilindros de oxigénio, locação de carrinho para transporte de
cilindro de oxigênio e fornecimento de oxigênio medicinal
Contratante: PREFEITO.JRA DO NIUNICIPIO DE JAGUARluNA
Contratada: LUl\lIAR HEALTH BUILDER EQUiPASiZNTOS HOSPITALARES
LTDA.

Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA respectivamente, do Termo acima
dentificado, e. cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
para fins de instrução e julgamento, dama-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para
acompanhar todos os fitos da tramitação processual, até julgamento amai e sua publicação e, se
üor o caso e de nosso interesse. para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito da defesa. interpor recursos e o mais que couber

Outrossim, declaralllos estar ciente, dará\'ante, de que todos os despachos e decisões quc
vierem a scr tomada, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. de
conformidade com o artigo 90 da Lei Comp]ementar n' 709, de ]4 de janeiro de 1993:
iniciando-se. a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Jaguariúna, 08 de junho de 2017

\A,cOt..,--
PREFEITURA DO NtUXiCiPiO DE JAGUARjtiNA
l\'larga Emitia Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete
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Alcxsandra Ciotta N'lani
RG n" 34.971.911-1 SSP/SP
CPF n' 222.421.438-32
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