
 
 
 
 
PRORROGAÇÃO Nº 05/2018 

1º TERMO DE PRORROGAÇÃO QUE 
FAZEM ENTRE SI A CÂMARA 
MUNICIPAL DE MATÃO E A EMPRESA 
E A EMPRESA UNIMED DE 
ARARAQUARA COOPERATIVA DE 
TRABALHO MÉDICO. 

 
 

 
Aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro de 2018, nesta cidade de Matão, Estado de 
São Paulo, no Gabinete do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Matão, 
compareceram  as  partes  entre  si justas e contratadas, a saber: de um lado a  
CÂMARA  MUNICIPAL DE MATÃO  com  sede  nesta cidade de Matão-SP, à Avenida 
Padre Nelson, nº  859,  inscrita no CNPJ. sob nº 64.925.092/0001-01,  neste  ato  
legalmente representada pelo Presidente Sr. VALTER LUIZ TREVIZANELI,  brasileiro,  
solteiro,  portador do RG nº 16.137.410 SSP/SP  e CPF nº 071.856.098-10, daqui   por   
diante   denominada   simplesmente "CONTRATANTE"  e, de outro lado a empresa 
UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO , estabelecida  
na  cidade  de  Araraquara, à Rua Carlos Gomes, 1943, Centro, inscrita no CNPJ. nº 
45.272.366/0001-58, com registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS 
sob o nº 364312, neste ato representada legalmente pelos diretores Dr. Silvio Garcia 
Cardoso, Diretor Presidente, RG. 3.802.017-8, CPF 201.385.398-04, residente e 
domiciliado à Rua Gonçalves Dias, 898, Apto. 72, Centro, Araraquara – SP e Renato 
Chediek, Diretor de Mercado, RG. 22.499.217-X, CPF. 270.704.078-90, residente e 
domiciliado à Rua das Magnólias, 150, Casa 53, Jd. Marivan, Araraquara – SP, daqui   
por   diante   denominada   simplesmente "CONTRATADA”, na  presença  de  duas  
testemunhas no  final qualificadas e assinadas, ficou justo e contratado o seguinte: 
 
 
 
Cláusula 1ª)  - Fica, segundo este termo, prorrogado o contrato original nº 15/2017, 
Pregão Presencial nº 02/2017, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
para a prestação de assistência médica para a prestação/cobertura de serviços médicos-
hospitalares na segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, exames 
laboratoriais e demais serviços de apoio e diagnóstico aos servidores da Câmara 
Municipal de Matão (beneficiários principais e dependentes legais), com cobertura 
mínima estabelecida pela Lei Federal nº 9.656/98 e alterações e rol de procedimentos da 
ANS e suas atualizações, conforme as especificações elencadas no Anexo I do Edital - 
Termo de Referência, parte integrante deste contrato. 
 
Parágrafo único. O presente termo de prorrogação terá vigência no período 
compreendido entre 20/12/2018 à 19/12/2019, podendo ser prorrogado nos termos da 
Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
Cláusula 2ª)  - Os encargos   financeiros   decorrentes   do presente termo de 
prorrogação, serão atendidos pelas dotações próprias dos orçamentos correspondentes, 
classificadas e   codificadas sob   nº 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros  - 
Pessoa Jurídica, desta Edilidade. 
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Cláusula 3ª) - Pela execução dos serviços de que trata o presente Termo, a 
CONTRATANTE  pagará a CONTRATADA  a importância mensal estimada de R$ 
11.143,28 (onze mil cento e quarenta e três reais e vinte e oito centavos) mensais 
perfazendo um valor global de R$ 133.719,36 (cento e trinta e três mil setecentos e 
dezenove reais e trinta e seis centavos),  
 
Cláusula 4ª)  - Permanecem em plena vigência as demais cláusulas, condições e 
sanções do Contrato Original nº 15/2017 referente ao Pregão Presencial nº 02, de 27 de 
outubro de 2017. 

 
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente TERMO DE 
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL , perante as testemunhas abaixo. 
 
 
 

Matão, aos 18 de dezembro de 2018. 
 
 
 
 

 
 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO 

VALTER LUIZ TREVIZANELLI 
PRESIDENTE  

CONTRATANTE 

UNIMED DE ARARAQUARA - 
COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO. 
CONTRATADA 

  
  

  
ANDREA BORELA SILVA 

CALDEIRA  
 CRISTIAN DOUGLAS SIQUITELLI  

RG nº 18.986.265SSP/SP  RG nº 30.738.249-7 
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