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SEGUNDO ADITAMENTO AO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA E A EMPRESA LUMIAR

HEALTH BUILDER EQUiPANiENTOS HOSPITALARES LTDA

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA, com sede a Rua Alfredo Bueno.
n' 1 235 Bairro: Centro, inscrita no CNPJ/MF n'. 46.410.866/0001 -71 neste ato representado
pela Ilustríssima Secretária de Gabinete Senhora Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva,
brasileira, casada, portadora da Cédula dc Identidade RG n' 22.552.439-9 e inscrita no
CPF/MF sob n' 120.339.598-13, residente e domiciliada na Rua Custódia, n' 127, Jardim
Zeni, CEP. 13.820-000, neste município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a Empresa LUN'lIAR
HEALTH BUILDER EQIJTPAMIENTOS HOSPITALARES LTDA., inscrita no CNPJ n'
05.652.247/0001-06, com sede na Avenida Guido Aliberti, n' 3005, Jardim São Caetano, no
Município de São Caetallo do Sul, Estado de São Pauta, neste ato representada pelo Senhor
Alcxsandra Ciotta l\'lani, brasileira, gerente de licitações, portadora da Cédula de Identidade
RG n' 34.971.91 1-1 SSP/SP e inscrita no CPF sob n' 222.42 1 .438-32, residente e doiniciliada
na Rua Napoleão Laureani, 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 continuidade na
locação de cilindros de oxigênio, locação de carrinho para transporte de cilindro dc oxigénio e
fornecimento de oxigênio medicinal, ficando entre si, justo e aditado o que segue:

CLÁUSULA PRIN'LEIRA Fica pronogada/renovada por mais 90 (noventa) dias a vigência
do presente contrato, a partir de 08 de dezembro de 2017;

CLAUSIJLA SEGUNDA -- Para o período, a quantidade estimada a ser adquirida é: Item 01
até 90 Locações de cilindro de oxigênio medicinal; Item 02 até 60 Locações de oxigênio

com carrinho para transportes e Item 03 até 750 m' Fol-necimento/recarga de oxigênio
medicinal cm cilindro;

CLÁUSULA TERCEIRA Diante do exposto citado acima, o Item 01 com o valor unitário
de R$ 3,43 (três reais e quarenta e três centavos), totalizando o valor de R$ 308,70 (Trezentos
c oito reais c setenta centavos); o Item 02 com o valor unitário dc R$ 5,16 (cinco reais c
dezesscis centavos), totalizando o valor dc RS 309,60 (Trezentos e nove reais e sessenta
centavos) e o Item 03 com o valor unitário RS 13,43 (treze reais e quarenta e três centavos),
totalizando o valor de R$ 10.072,50 (Dez mil, setenta e dois reais e cinquenta centavos),
dando a esse aditamento o valor de R$ 1 0.690,80 (Dez mil, seiscentos e noventa reais e oitenta
centavos);
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CLÁUSULA QUARTA O valor global estimado para o período é de R$ 10.690,80 (Dez
mil, seiscentos e noventa reais e oitenta centavos);

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

E por estarem justas e contratadas, as partes assinatn o presente Tendo de Aditamento
em 02 (duas) vias dc igual teor c para o mesmo fim na presença das testemunhas abaixo.

Jaguariúna, 07 de dezembro de 2017

Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Secretária de Gabinete
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TERÁ'lO DECIÊNCIAENOTIFICAÇÃO

Pregão n' 055/2016
Contrato Ho 135/2016 -- 2" Aditamento
Objeto: Locação de cilindros de oxigênio, locação de carrinho para transporte
cilindro de oxigênio e fornecimento de oxigênio medicinal
Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGI.JARIUNA
Contratada: LUMIAR HEALTH BUILDER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
IJ l l/fl

de

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

Outrossim, declaramos estar ciente, doravante, de que todos os despachos e decisões que
vierem a ser tomada. relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do
Estado, Cadcmo do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado dc São Paulo, de
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n' 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Jaguariúna, 07 de dezembro de 2017

Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Secretária de Gabinete
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