
TERMO DE RETIFICAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO 
CONTRATO Nº 08/2021 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2177/2021 

Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE IGUAPE, inscrito no CNPJ/MF sob 

o nº 45.550.167/0001-64, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. WILSON ALMEIDA LIMA, brasileiro, 

portador do RG. Nº 66.604.023-0 SSP/SP,  e inscrito no Cadastro de Pessoas 

Físicas CPF/MF sob nº 043.596.232-91, tendo em vista que a referida retificação 

não constitui alteração ideológica do contrato, por trata-se de erro material nas 

Cláusulas Primeira e  Terceira, para que se faça constar: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

 

Onde se lê: 

1.2. Discriminação do objeto 

- Uma equipe, de forma contínua no período de 24 horas, todos os dias da 

semana; 

Equipe Unidade Qte/mês  
Qte/3 
meses 

Valor Unitário Valor Total 

Médico*  Plantão  62 186 R$1.800,00 R$334.800,00 

... ... ... ... ... ... 

 R$609.373,20 
... ... ... ... ... ... 
VALOR GLOBAL PARA O PERÍODO DE 3 (TRÊS) 
MESES – EQUIPE + AVULSOS: 

       R$771.373,20 

 

 

 

 

 



Leia-se:  

1.2. Discriminação do objeto 

- Uma equipe, de forma contínua no período de 24 horas, todos os dias da 

semana; 

Equipe Unidade Qte/mês  
Qte/3 
meses 

Valor Unitário Valor Total 

Médico*  Plantão  93 279 R$1.800,00 R$502.200,00 

... ... ... ... ... ... 

 R$776.773,20 

 
 

... 
    

... ... ... ... ... ... 
VALOR GLOBAL PARA O PERÍODO DE 3 (TRÊS) 
MESES – EQUIPE + AVULSOS: 

              R$ 938.773,20 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS 

 Onde se lê: 

3.1. O valor global do presente Termo de Contrato é de R$771.373,20 (setecentos 

e setenta e um mil, trezentos e setenta e três reais e vinte centavos). 

Leia-se: 

3.1. O valor global do presente Termo de Contrato é de R$ 938.773,20 

(novecentos e trinta e oito mil, setecentos e setenta e três reais e vinte centavos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ficam mantidas as demais cláusulas constantes do mencionado Termo, como 

se aqui estivessem transcritas, desde que não contrariem as disposições 

constantes deste instrumento.  

Assim, assina o presente instrumento, em 03 (três) vias, para que se produzam 

os seus 

efeitos legais, extraindo-se as cópias necessárias para documento e controle, 

fazendo-se 

publicar na forma da Lei. 

Iguape, 19 de Julho de 2021. 

 


