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II ADITIVO DO CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 10/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4305/2020

CONTRATADA; K&C SERVIÇOS DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ: 35.742.639/0001-27

OBJETO: prestação de serviços de natureza temporária na área Assístendal. conforme Anexo I
do Termo de Referência, para atuar na rede de saúde do município de Bertioga, de forma
complementar pelo período de 90 dias renováveis por mais 90 dias, de acordo com as
necessidades da Administração, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO
CORONAVÍRUS.

1. PREÂMBULO

1.1 A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA com sede à Rua Luiz Pereira de
Campos. 901, Bertioga - SP, inscrito no CNPJ sob n°. 68.020,916/0001-47, a seguir
denominado simplesmente CONTRATANTE, representada pelo Secretário de Saúde Dr.
Vaiter de Almeida Campoi, portador do RG n° 5.652.207-1 e CPF/MF sob n° 725.902.468-20
e a empresa K&C SERVIÇOS DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ:
35.742.639/0001-27, estabelecida à Rua Shigueru Takebe, n° 20, Centro, Biritiba Mirim, SP,
CEP: 08940-000, neste ato representada pelo Sr. Kíander do Nascimento, portador da cédula
de identidade sob. n.° 23.973.614-X, inscrito no CPF/MF sob n.° 276.965.658-93, e pela Sra.
Caroline Martinelli, portadora da cédula de identidade sob. n.° 48000563-1, inscrito no
CPF/MF sob n.® 414.481.858-66, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA,
considerando o que ficou decidido no processo administrativo, nos termos da Lei Federal n®
13.979/2020, Decreto Municipal 3321/2020, celebram o presente termo mediante as cláusulas
e condições abaixo e às cláusulas contratuais que permanecem inalteradas.

1.2 FUNDAMENTO - Este termo decorre de deliberação da autoridade competente, que se
acha juntada ao Processo Administrativo acima identificado às fis. 168/169, e parecer do
Procurador Geral às fis. 170 a 174, com fundamento no Art. 4® - H da Lei 13979/2020.

1.3 FINALIDADE - Prorrogação do Contrato Emergencial n® 10/2020, por mais 90 (noventa)
dias, com acréscimo de aproximadamente 28,61% do valor do contrato originário, devido ao
aumento da rotatividade de funcionários (reposição para afastamento COVID-19), atualização
sindical, cesta básica, dissidio, lanche noturno, aumento do valor da alimentação, alto índice
inflação e aumento do quadro dos colaboradores (Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem),
conforme manifestação da empresa as fis. 159 e autorização do Secretário de Saúde as fis.
163/169.

2. PRAZOS

2.1 PRAZO DE VIGÊNCIA - Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado por mais 90
(noventa) dias, a partir de 02/01/2021.

3. VALORE RECURSOS
















































