TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 110/2015
Que fazem entre si, de um lado o MUNICÍPIO DE AGUDO, inscrito no CNPJ/MF
87.531.976/0001-79, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Senhor VALÉRIO VILÍ
TREBIEN, doravante simplesmente denominado de CONTRATANTE e de outro lado a
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL AGUDO, inscrita no CNPJ/MF sob nº 87.068.094/0003-80,
estabelecida Avenida Euclides Kliemann nº 300, Município de AGUDO/RS, neste ato representada
pelo seu Presidente Sr. PAULO AUGUSTO WILHELM, CPF nº 271.000.570-00, denominada
CONTRATADA, têm entre si certo e ajustado as cláusulas e condições a seguir estipuladas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas firmaram, em data de 22 de
outubro de 2015, o Contrato nº. 110/2015 e T. A. nº 01 em 10 de outubro de 2016, em decorrência do
Processo nº 13/2015 – Inexigibilidade de Licitação com base no Artigo 25, “caput” da Lei Federal
8.666/93 e posteriores alterações, levado a efeito pelo Município de Agudo denominado de
CONTRATANTE, com a empresa ASSOCIAÇÃO HOSPITAL AGUDO, denominada de
CONTRATADA.
O objeto do Contrato tem por finalidade o gerenciamento e execução de serviços para
uma ambulância de suporte básico, tendo por sede o Município de AGUDO/RS, com plantão 24
horas, composta por técnico de enfermagem e motorista, com qualificação específica em
urgência/emergência, bem como a área física para a equipe e base do veículo, conforme Cláusula
Primeira do referido Contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por mais
12 (doze) meses, a contar de 16 de outubro de 2017, alterando o prazo original constante na Cláusula
Sétima do Contrato n° 110/2015.
CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas do Contrato 110/2015, não afetadas
pelo presente Termo Aditivo permanecem inalteradas.
E, assim, por estarem de perfeito acordo no teor do presente, assinam-o as partes, em
vias de igual valor e forma na presença de duas testemunhas.
Agudo, 29 de setembro de 2017.
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