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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE CAPELA 

DE FLUXO LAMINAR QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO DE 

COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS E JOÃO APARECIDO SILVA IND. COM. 

EQUIP. MÉDICOS-EPP.  

 

 

 

Pelo presente instrumento, ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS, 

associação sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 01.585.595/0001-57, com sede na 

Rua 239, nº 206, Setor Universitário, Goiânia- GO -CEP:74.605-070, neste ato representado 

por seu presidente, Jales Benevides Santana Filho, brasileiro, casado, médico, inscrito no CPF 

sob nº. 397.128.001-30, doravante denominado CONTRATANTE, e JOÃO APARECIDO 

SILVA IND. COM. EQUIP. MÉDICOS -EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº. 33.735.522/0001-90, sediada na Avenida Ivaí, nº.1695, Centro, Engenheiro 

Beltrão – Paraná- PR, neste ato representado por seu sócio administrador João Aparecida da 

Silva, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente termo aditivo ao contrato 

de aquisição de equipamentos, firmado entre as partes em 17/05/2021, mediante os seguintes 

termos e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente termo aditivo prorroga a vigência do contrato, referente a aquisição de capela de 

fluxo laminar, sem incidência de reajustes de seus valores, conforme prévia negociação entre 

as partes.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS  

As partes estão de acordo quanto a prorrogação do prazo para entrega do equipamento objeto 

do contrato pelo período certo e determinado de 90 (noventa) dias, tendo com data final 

30/11/2022, não se renovando novamente, senão mediante prévio acordo entre as partes.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO  

Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº. 008/2022. Estando as partes justas e 

acordadas quanto aos termos do presente neste aditivo, firmam-no em 02 (duas) vias, de igual 

teor e forma, na presença das testemunhas adiante indicadas.  

 

Goiânia, 18 de novembro de 2022.  
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Assinaturas

LEILINAY GIL

CPF: 788.364.091-72

Assinou como testemunha em 06 set 2022 às 10:12:37

JALES BENEVIDES SANTANA FILHO

CPF: 397.128.001-30

Assinou como contratante em 15 set 2022 às 10:11:50

Log

06 set 2022, 09:59:59 Operador com email controladoria@accg.org.br na Conta 61d74852-7263-4c28-b48e-

cdc8bb38683c criou este documento número 847c9a70-a1c0-4722-af7a-60993960ef3e. Data

limite para assinatura do documento: 06 de outubro de 2022 (09:57). Finalização automática

após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

06 set 2022, 10:00:01 Operador com email controladoria@accg.org.br na Conta 61d74852-7263-4c28-b48e-

cdc8bb38683c adicionou à Lista de Assinatura:

joao.asindustria@gmail.com para assinar como contratada, via E-mail, com os pontos de

autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo João Aparecido da Silva e CPF

745.981.559-49.

06 set 2022, 10:00:01 Operador com email controladoria@accg.org.br na Conta 61d74852-7263-4c28-b48e-

cdc8bb38683c adicionou à Lista de Assinatura:

compraslicitacao@accg.org.br para assinar como testemunha, via E-mail, com os pontos de

autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo LEILINAY GIL e CPF 788.364.091-72.

06 set 2022, 10:00:01 Operador com email controladoria@accg.org.br na Conta 61d74852-7263-4c28-b48e-

cdc8bb38683c adicionou à Lista de Assinatura:

presidente@accg.org.br para assinar como contratante, via E-mail, com os pontos de

autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo JALES BENEVIDES SANTANA FILHO e CPF

397.128.001-30.

06 set 2022, 10:12:37 LEILINAY GIL assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail

compraslicitacao@accg.org.br. CPF informado: 788.364.091-72. IP: 201.48.62.236. Componente

de assinatura versão 1.356.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 06 de outubro de 2022. Versão v1.15.0.
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15 set 2022, 10:11:50 JALES BENEVIDES SANTANA FILHO assinou como contratante. Pontos de autenticação: Token via

E-mail presidente@accg.org.br. CPF informado: 397.128.001-30. IP: 201.48.62.236. Componente

de assinatura versão 1.362.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

06 out 2022, 09:57:41 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: data limite para assinatura foi

atingida. Processo de assinatura concluído para o documento número 847c9a70-a1c0-4722-

af7a-60993960ef3e.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 847c9a70-a1c0-4722-af7a-60993960ef3e, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 06 de outubro de 2022. Versão v1.15.0.
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Assinaturas

João Aparecido da Silva

CPF: 745.981.559-49

Assinou como contratada em 27 out 2022 às 08:23:57

Log

27 out 2022, 08:16:31 Operador com email controladoria@accg.org.br na Conta 61d74852-7263-4c28-b48e-

cdc8bb38683c criou este documento número b45ee69c-a39c-476e-ba4e-1fa927e763ff. Data

limite para assinatura do documento: 26 de novembro de 2022 (08:16). Finalização automática

após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

27 out 2022, 08:17:24 Operador com email controladoria@accg.org.br na Conta 61d74852-7263-4c28-b48e-

cdc8bb38683c adicionou à Lista de Assinatura:

joao.asindustria@gmail.com para assinar como contratada, via E-mail, com os pontos de

autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo João Aparecido da Silva  e CPF

745.981.559-49.

27 out 2022, 08:17:28 Operador com email controladoria@accg.org.br na Conta 61d74852-7263-4c28-b48e-

cdc8bb38683c alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 26

de novembro de 2022 (08:16).

27 out 2022, 08:17:28 Remetente com email controladoria@accg.org.br na Conta 61d74852-7263-4c28-b48e-

cdc8bb38683c fez a seguinte alteração no processo de assinatura: optou por não pausar o

processo para quem ainda não assinou quando ocorrer uma recusa.

27 out 2022, 08:23:57 João Aparecido da Silva  assinou como contratada. Pontos de autenticação: Token via E-mail

joao.asindustria@gmail.com. CPF informado: 745.981.559-49. IP: 191.177.249.133. Componente

de assinatura versão 1.393.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

27 out 2022, 08:23:57 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

b45ee69c-a39c-476e-ba4e-1fa927e763ff.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 27 de outubro de 2022. Versão v1.15.0.
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