
 
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

  
  
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA 
Termo aditivo nº 01 ao contrato 124/2017 
Objeto: finalidade prorrogar, por igual período. 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA  
Contratada: SEMPS SERVIÇOS DE EMERGENCIAIS EM PRONTO SOCORRO 
LTDA. 
  
 
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo Aditivo 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, declaramos estar 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 n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a 
contagem dos prazos processuais.  

  
 
Nova Aliança-SP, 11 de dezembro de 2017.  

  
   
  

Prefeitura Municipal de Nova Aliança 
Augusto Donizetti Fajan 

Prefeito Municipal 
E-mail institucional: licitação.pmna@gmail.com 

 
 
 

Semps Serviços De Emergenciais Em Pronto Socorro Ltda 
Newton Cesar Mathias 
Sócio Administrador 

newton@escalasmedicas.com.br 

 
 
 
 
 
 

TERMO DE ADITAMENTO N° 01/2017 AO CONTRATO Nº 124/2017 
FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA E A 
EMPRESA SEMPS SERVIÇOS DE EMERGENCIAIS EM PRONTO 
SOCORRO LTDA. 



 
 

 
Aos 11 dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezessete, o MUNICÍPIO DE 
NOVA ALIANÇA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 
45.094.232/0001-94, com sede na Rua Jaci, nº 10, Centro, Nova Aliança/SP,  
representado pelo Prefeito Municipal Sr. Augusto Donizetti Fajan, doravante 
denominado CONTRATANTE, e a empresa SEMPS SERVIÇOS DE EMERGENCIAIS 
EM PRONTO SOCORRO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, regularmente 
inscrita no CNPJ sob nº 26.009.552.0001-54, com sede na Rua Rodrigo Alves, n° 721, 
na cidade de Potirendaba, Estado de São Paulo, neste ato representada pelo Sr. 
Newton Cesar Mathias, portador da Cédula de Identidade nº. 17.403.532-9 e do CPF 
nº.093.193.168-13, doravante denominada CONTRATADA; resolvem celebrar o 
aditivo do presente contrato emergencial, que tem por finalidade estabelecer os 
direitos e obrigações das partes na execução contratual, tudo de acordo com a Lei nº 
8.666/93, em especial o seu art. 24, inciso IV, resultante de dispensa de licitação. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. O presente instrumento tem por objeto alterar os dispositivos abaixo 
especificados, do Contrato de Prestação de Serviços nº 124/2017, ratificando-se 
todas as demais cláusulas e condições previstas no ajuste. 
1.1.1. Prorrogar o contrato de prestação de serviços nº 124/2017, subscrito pelas 
partes em data de 11 de dezembro de 2017. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA  
2.1. O termo de Contrato Administrativo nº 124/2017, aditado pelos Termos Aditivos nº 
01/2017, a que se refere à cláusula primeira deste ajuste, fica prorrogado por 90 
(noventa) dias, a contar de 11 de dezembro de 2017, ocorrendo o seu término em 10 
de março de 2018, mantidos todos os demais direitos, obrigações, termos e condições 
constantes da avença objeto do presente aditamento. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E CONDIÇÕES 
 

3.1.    O valor estimado deste contrato é de R$ 129.600,00 (cento e vinte e nove mil e 
seiscentos reais), valor este que permanecerá irreajustável durante o prazo contratual. 
 
3.2. O pagamento do Município à Contratada pelos serviços prestados será 
efetuado pela Prefeitura de Nova Aliança após o atestado da efetiva prestação dos 
serviços, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contado da data de entrega da nota 
fiscal junto ao Setor de Contabilidade, mediante ordem bancária creditada em conta 
corrente do CONTRATADO ou outra forma previamente convencionada entre as 
partes. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos 
disponíveis constantes da dotação 02.08.00/10.301.0010.2033.0000/3.3.90.39.00. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
5.1. Ficam mantidas as demais condições e Cláusulas não alteradas pelo presente 
Aditivo, contidas no Contrato nº 124/2017. 

 



E por estarem assim acordadas, após lido e achado conforme, firmam as partes este 
contrato em 03 (três) vias de igual teor, perante 02 (duas) testemunhas 
instrumentárias.  
 
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA-SP, 11 de Dezembro de 2017. 
  
 

 
Augusto Donizetti Fajan 

Prefeito Municipal 
Contratante 

 
 

 
 

Semps Serviços De Emergenciais Em Pronto Socorro Ltda 
Newton Cesar Mathias 
Sócio Administrador 

Contratado 
 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
 
Ana Carolina Sperandéo França   Natalia Scarpetti Penteado Brentan 
RG n°: 26.819.033-1    RG n°: 42.822.629-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


