
Prefeitura Municipal de Echaporâ
ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ: 44.470.300/0001-00

SEGUNDO (2«) TERMO ADITIVO

CHAMAMENTO PÚBLICO N" 01/2017

PARCERIA: TERMO DE FOMENTO N" 01/2018

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O

MUNICÍPIO DE ECHAPORÂ E A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL
UNTVESITÁRIO - ABHU, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado. o MUNICÍPIO DE ECHAPORÂ, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n° 44.470.300/0001-00. representado neste ato por
seu Prefeito, o Senhor LUIS GUSTAVO EVANGELISTA, com endereço à Praça Riodante Fontana,
n" 10, centro, Fxhaporã/SP e. de outro lado a Entidade ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
HOSPITAL UNIVESITÁRIO - ABHU, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob
iC 09.528.436/0001-22, representada neste ato por sua superintendente Senhora REGINA LÚCIA
OTTAIANO LOSSANO SERVA, estabelecida na Rua Dr. Próspero Cecílio Coimbra, n" 80, Jardim
São Gabriel. Marília/SP, resolvem de comum acordo celebrar TERMO DE ADITAMENTO ao
TERMO DE FOMENTO N" 01/2018, oriundo da parceria no Município prevista na Lei n°
13.019/2014, com subsídio na Licitação\f 8.666/93, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente termo de aditamento, de acordo com a solicitação da Diretoria Municipal de Saúde,
tem como objeto:

a) PRORROGAR a vigência do Termo de Fomento n° 001/2018, pelo período de mais 12 (doze)
meses, ou seja, de 26 de Março de 2019 até 26 de Março de 2020, nos termos previstos no
inciso IV do artigo 57 da Lei n° 8.666/93. Ou art.65. Inciso I, alínea 'b', da lei n'' 8.666/93.

b) a CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS FERISTAS para os cargos de Enfermeiro,
Técnico de Enfermagem, Recepção e Auxiliar de Serviços Gerais e de MEDICO
ULTRASSONOGRAFISTA, para realização de 50 exames de Ultrassom por mês. para o
Pronto Atendimento do Município de Echaporã/SP.

c) PROMOVER O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO TERMO
FOMENTO, apto a viabilizar a contratação de tais profissionais, tendo em vista a prorrogação
contratual que será realizada, fixando o valor do repasse no montante de R$16.408,72
(dezesseis mil, quatrocentos e oito reais e setenta e dois centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA

2.1 - Da prorrogação contratual, justifica-se a celebração do presente aditivo em face da
prorrogação contratual, pois a referida entidade vem exercendo o atendimento na área da saúde do
Município de modo eficiente e satisfatório.

2.2 - Do reajuste de preço - equilíbrio econômico-financeiro, justifica-se a celebração do presente
aditivo em face do reajuste de preço, em decorrência da prorrogação contratual, gerou o direito de
gozar férias aos funcionários da ABFIU - ano concessivo e, consequentemente, a necessidade de
contratação de profissionais feristas para cobertura e manutenção dos serviços de saúde disponíveis
para a população. Outrossim, tendo em vista que o município adquiriu aparelho de ultrassom, justifica-
se a contratação de Médico Ultrassonografista para operar referido aparelho, disponibilizando mais
este serviço aos munícipes.
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2.3 - O presente termo aditivo é celebrado com subsídio legal no art. 65, Inciso I, alínea "b", da Lei n°
8.666/93 a alterações posteriores, conforme previsto no Edital de Chamamento Público n° 001/2017 -
Termo de Fomento n° 001/2018.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3.1 - Segundo cotações realizadas, o menor valor permaneceu sendo da Entidade ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE HOSPITAL UNIVESITÁRIO - ABHU, comprovando assim que o preço está de
acordo com o valor de mercado, ficando fixado em R$ 16.408,72 (dezesseis mil quatrocentos e oito
reais e setenta e dois centavos) mensais, o que corresponde a um reajuste abaixo da margem limite de
25% (vinte e cinco por cento) prevista no § 1° do art. 65 da Lei if 8.666/93. Fica, portanto, aditado o
Termo de Fomento no valor de R$ 16.408,72 (dezesseis mil quatrocentos e oito reais e setenta e dois
centavos).

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO

4.1 - O prazo de execução dos serviços pactuados neste Termo de Aditamento seguirá o prazo
prorrogado do Termo de Fomento, com seus aditamentos posteriores.

4.2 - Fica ajustado que o prazo da execução dos serviços especificamente pactuados neste Termo de
Aditamento poderá se findar antes do prazo final do Termo de Fomento, se houver o exaurimento da
demanda hoje existente, ou se houver qualquer causa superveniente que também supra a necessidade
dos serviços médicos.

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO

5.1 - As demais cláusulas do Tenno de Fomento 001/2018 permanecem inalteradas.

CLÁUSULA SEXTA-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 - E por estarem justos e contratados, firmam o presente Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e
forma, juntamente com as testemunhas abai ko.

Prefeitura Municipal de Echaporã. Estado d arço de 2019.
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TESTEMUNHAS:

1. Nome: Iara Marques
RO: n°33.I28.27l-9

2. Nbmê: RonáíHo Gazeta"^
RO: n° 29.405.212-4
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