SETEC - Serviços Técnicos Gerais
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS
PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO N° 11/2017
OBJETO: Prestação de serviços de Exames Necroscópicos, Exames Anatomopatológicos,
expedindo as respectivas Declarações de Óbitos (DO), assim como fiscalizar e acompanhar os
procedimentos de conservação de cadáveres (Formolizações e Embalsamamentos), de acordo com
a Lei Estadual n.? 5.452, de 22 de dezembro de 1986 e, Resolução SS-28, de 25 de fevereiro de
2013, junto ao SVO (Serviço de Verificação de Óbitos) de Campinas, tanto dos cadáveres
encaminhados para Exame Necroscópico no respectivo serviço, como dos cadáveres que tiveram a
Declaração de Óbito (DO) expedida por outros serviços como: Hospitais, Clínicas, IML etc. e/ou dos
Óbitos Domiciliares que tiveram assistência médica e que "não" foram encaminhados para exame
necroscópico no SVO (Serviço de Verificação de Óbitos) de Campinas, assinando as respectivas
Atas e Livre Trânsito, conforme especificado no Termo de Referência· Anexo I, com prazo de
vigência de 12(doze) meses, podendo ser prorrogado de acordo com o disposto no artigo 57, da Lei
8666/93, e em atendimento ao protocolo nO75062017.
ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS UM PERíODO DE 12 (DOZE) MESES
COM REAJUSTE.
CONTRATANTE: SETEC - SERViÇOS TÉCNICOS GERAIS
CONTRATADA: TATUILAB ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA LTDA - EPP
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N° 22/2017
PROTOCOLO N,o 7506/2017
VALOR TOTAL ESTIMADO DO ADITAMENTO: R$ 1.024.656,55 (um milhão, vinte e quatro mil,
seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos)
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(dezessete
) dias do mês de dezembro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), n~ ta
cidade de Campinas/SP, na Praça Voluntários de 32, s/no, Bairro Ponte Preta, a SETEC
SERViÇOS TÉCNICOS GERAIS, Autarquia Municipal, criada pela Lei n° 4.369/1974, inscrita n
CNPJ/MF sob n.? 49.413.800/0001-23, inscrição estadual isenta, neste ato representada por seu
Presidente Sr. Arnaldo Salvetti Palacio Junior, inscrito no CPF nO137.938.468-06, assistido pela
Diretora Adm. Financeiro Sra. Janaina de Souza Brito Novaes, inscrita no CPF nO188.182.318-04
e Diretor Téc. Operacional Sr. Orlando Marotta Filho, inscrito no CPF nO168.354.018-26, a seguir
designada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa TATUILAB ANATOMIA!
PATOLÓGICA E CITOLOGIA LTDA • EPP, com sede na cidade de Tatuí-SP, na Rua Cônego
Demétrio, 719, Centro, Cep: 18270-160, Inscrita no CNPJ/MF sob n. 05.093.755/0001-00, NIRE n.
Praça Voluntário
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SETEC - Serviços Técnicos Gerais
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS
35218376196, Inscrição Municipal n. 2596900 Tatuí-SP, representada neste ato por sua Sócia,
Srta. Raquel Silva Araújo, brasileira, solteira, médica devidamente inscrita no CRM/SP sob n.
94.586-SP, portadora do RG n. 23.506.603-5 SSP/SP, inscrita no CPF n. 141.636.128-66, residente
e domiciliada na Rua Quim Quevedo n. 285, Jardim Junqueira no município de Tatuí/SP, Cep:
18271-200, doravante designada CONTRATADA, resolvem promover o presente aditamento nos
seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica prorrogada a vigência do Contrato nO11/2017, por mais um período
de 12 (doze) meses, com inicio em 01.01.2019 e término em 31.12.2019.
Parágrafo Único - O prazo de vigência estipulado no presente Aditamento poderá ser
denunciado a qualquer tempo, unilateralmente, mediante a comunicação escrita, com 30
(trinta) dias de antecedência.

CLÁUSULA SEGUNDA - A partir de 01.01.2019, fica alterado o Caput da Cláusula Terceira do
Contrato nO 11/2017, em relação aos valores, devido ao reajuste na porcentagem de 4,5568%
(índice IPCA), acumulado nos últimos doze meses (período divulgado de novembro/2017 à
outubro/2018), o qual foi aplicado no atual valor estimado do contrato de R$ 980.000,00
(novecentos e oitenta mil reais) e obtido o valor total anual estimado para o novo período, que é
R$1.024.656,55 (um milhão, vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e
cinquenta e cinco centavos), de conformidade com as informações fornecidas pela Divisão
Financeira às fls. 55/56 e o autorizo do Presidente da SETEC juntado à fI. 54, bem como os
despachos e demais informações constantes no protocolado nO8453/2018, os quais ficam fazendo
parte integrante deste Aditamento, independentemente da sua transcrição.

I

Parágrafo Primeiro - Altera-se o Parágrafo Segundo da Cláusula Terceira do contrato W
epígrafe, em relação aos recursos orçamentários e financeiros necessários ao atendimento CJo~
pagamento das obrigações decorrentes deste aditamento, os quais estão garantidos na forma da
lei, em dotação orçamentária própria, codificada sob nO03 23 692 2018 4109 33.90.39, conforme
informações da Divisão Financeira à fI. 25, do protocolo 8453/2018.
Parágrafo Segundo - Altera-se, por fim, o Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira do contrato,~
epígrafe, devido ao acréscimo da diferença da garantia contratual no valor de R$ 2.232,83 (doi~
duzentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos), a qual foi recolhida através da Guia d~
Arrecadação nO00295632, que passa ser de R$ 51.232,83 (cinquenta e um mil duzentos e trinta e
dois reais e oitenta e três centavos), para o próximo período de 12(doze) meses.
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protocolo n° 7506/2017, Pregão Eletrônico n° 22/2017.

Por estarem de pleno acordo com as Cláusulas aditadas ao contrato original, assinam as partes
inicialmente mencionadas, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas,
abaixo identificadas.
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JANAINA ~E'SOUZA BRltb NOVAES
Diretorá Adm, Financeiro-SETEC

Testemunhas:

rivelto.chacon@setec.sp.gov.br

Cargo: Médico
CPF: 264.623.948-38
E-mail: rodrigorosolen@yahoo.com.br

SETEC - Serviços Técnicos Gerais
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: SETEC - SERViÇOS TÉCNICOS GERAIS
CONTRATADA: TATUILAB ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA LTDA - EPP
PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO W 11/2017
OBJETO: Prestação de serviços de Exames Necroscópicos, Exames Anatomopatológicos, expedindo as respectivas Declarações
de Óbitos (DO), assim como fiscalizar e acompanhar os procedimentos de conservação de cadáveres (Formolizações e
Embalsamamentos), de acordo com a Lei Estadual n.? 5.452, de 22 de dezembro de 1986 e, Resolução SS-28, de 25 de fevereiro
de 2013, junto ao SVO (Serviço de Verificação de Óbitos) de Campinas, tanto dos cadáveres encaminhados para Exame
Necroscópico no respectivo serviço, como dos cadáveres que tiveram a Declaração de Óbito (DO) expedida por outros serviços
como: Hospitais, Clínicas, IML etc, e/ou dos Óbitos Domiciliares que tiveram assistência médica e que "não" foram encaminhados
para exame necroscópico no SVO (Serviço de Verificação de Óbitos) de Campinas, assinando as respectivas Atas e Livre
Trânsito, conforme especificado no Termo de Referência· Anexo I, com prazo de vigência de 12(doze) meses, podendo ser
prorrogado de acordo com o disposto no artigo 57, da Lei 8666/93, e em atendimento ao protocolo nO75062017.
ADITAMENTO: Prorrogação da vigência por mais um período de 12 (doze) meses com reajuste.
PROTOCOLO N° 7506/2017
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nO22/2017
Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para
acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse,
para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao
aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993,
precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.
Campinas, 17 de dezembro de 2018.
CONTRATANTE: SETEC - SERViÇOS TÉCNICOS GERAIS

Presidente
E-mail institucional:presidência@setec.sp.gov.br
E·mail pessoal: arnaldosalvetti@yahoo.com.br

E-mail institucional:orlando.marotta@setec.sp.gov.br
E-mail pessoal: o.marottafilho@gmaiLcom

Diretora Adm. Financeiro
janaina.novaes@setec.sp.gov.br
jana_brito@hotmail.com

CONTRATADA: TATUILAB ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA LTOA - EPP

Sócia
E-mail institucional: ta uila @gmaiLcom
E-mail pessoal: raqueLaraujo.foca@gmaiLcom
e de Notificação, conforme comunicado SDG nO27/2015 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,"
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