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II TERMO ADITIVO DO INSTRUMENTO DE 
CONVÊNIO  REALIZADO EM 04 DE FEVEREIRO DE 
2.009. 

 

O MUNICÍPIO DE ANDIRÁ , pessoa jurídica de direito público, com sede 
administrativa na cidade de Andirá-PR, na Rua Mauro Cardoso de Oliveira, nº190, 
inscrita no CGC sob o nº. 76.235.761.0001.94, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, JOSÉ RONALDO XAVIER , brasileiro, casado, médico, portador da 
CI/RG. nº. 1.438.146/PR e do CPF/MF sob o nº. 320.744.509-82, residente e 
domiciliado na Rua Said Abib, 115 – Bairro Nova Andirá, Rodovia PR 517, km 04, 
nesta cidade de Andirá – PR, de um lado, e de outro a SOCIEDADE HOSPITALAR 
BENEFICENTE DE ANDIRÁ – PARANÁ , pessoa jurídica regularmente inscrita no 
CNPJ sob o nº 78.038.144/0001-18, com sede administrativa na Avenida Major 
Barbosa Ferraz Jr., nº 980, neste Município de Andirá, Estado do Paraná, através de 
seu representante legal, o senhor WAGNER LUIZ CALIXTO , portador da CI/RG nº. 
1.453.469 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 135.849.719-34, promovem o I 
Termo Aditivo do Convênio nº. 002/2009 firmado em 04 de fevereiro de 2009, nos 
termos que seguem: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS VALORES 

 

1.1 - O valor do Convênio original é de R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil 
reais) e foi aditivado no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) na data de 
20/06/2009, totalizando R$ 860.000,00 (oitocentos e sessenta mil reais), sento este o 
segundo termo aditivado ao convenio 02/2009 no valor de R$ 248.982,00 (duzentos e 
Quarenta e oito mil e novecentos e oitenta e dois reais), totalizando este no valor de R$ 
1.108.982,00( hum milhão cento e oito mil, novecentos e oitenta e dois reais) 

 

1.2 - Do valor II aditivado  no mês de Setembro será  R$ 249.982,00(duzentos e 
Quarenta e oito reais e novecentos e oitenta e dois reais), sendo repassado o valor de 
R$ 1.000,00 (mil reais) no mês de Setembro e o restante conforme necessidade até o 
mês de dezembro. 
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CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do 
Convênio. 

E por acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste 
instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente convênio, 
assinando-o na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, em 03 (três) vias de mesmo 
teor e forma. 

 

Andirá, 08 de Setembro de 2009. 

 

 

 

__________________________ 

JOSÉ RONALDO XAVIER 

Prefeito Municipal 

 

 

 

___________________________ 

WAGNER LUIZ CALIXTO 

Provedor da Sociedade Hospitalar Beneficente 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1. _____________________ 

Nome: 

RG:                                                    
    

 


