
Aos 27 dias do mês de maio de 2.020 (dois mil e vinte), nesta cidade de São

Caetano do Sul, Estado de São Paulo, no Palácio da Cerâmica, situado na Rua

Eduardo Prado n 201, no Gabinete do Senhor Prefeito, eompareeeraKi as partes

entre si, justas e convencionadas, a saber: de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL

DE SÃO CAETANO DO SUL, entidade de direito público interno, inscrito no

CNPJ/MF sob o n 59.307.595/0001-75, neste ato representada por seu

Responsável pelo Expediente da Secretaria de Educaç&o, FABRICIO COUTINHO DE

FARIA, bra^üeir^, portador da Carteira de Identidade n 32087908-2 e inscrito

no CPF/MF sob h 28046903850, doravante denominado simplesmente
^CONTRATANTE", e, de outro lado EP EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELLI EPP,

com sede na Rua Guia Lopes, 57 - Bairro Oswaldo Cruz - São Caetano do Sul,

inscrita no CNPJ/MF sob o n 10.810.332/0001-95, neste ato representada por

sua sócia administradora, LOURDES APARECIDA DADI BOLGHERONI, brasileira,

divorciada, empresária, portadora da Cédula de Identidade de RG n 15.417.080-

X, inscrita no CPF/MF sob o n 032.477.538-50, doravante denominada

simplesmente ^CONTRATADA" e, na presença das testemunhas adiante nomeadas,

pelas partes contratantes me foi dito que haviam convencionados firmar, como

firmado tem, o presente TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO do contrato
em epigrafe, mediante cláusulas e condições que mutuamente aceitam e outorgam

a saber:

DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO.
CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica prorrogado o prazo de execução contratual por mais
120 (cento e vinte) dias, a partir de 28/05/2020.

DOS RECURSOS.
CLÁUSULA SEGUNDA - As despesas decorrentes da presente prorrogação correrão
por conta das verbas n.os 02.09.07.12.365.0400.2.111.3.3.90.51.00.

DA ALTERAÇÃO
CLÁUSULA TERCEIRA - Ficam inseridas as cláusulas a seguir transcritas,
conforme solicitação formulada pela Responsável pelo Expediente da Seohab
(fls.2983), devidamente ratificada no parecer jurídico exarado pela Sra.
Procuradora da Seeduc (fls.2988):

1) O inadimplemento injustificável das obrigações decorrentes deste ajuste
contratual, dará ensejo a aplicação das seguintes penali
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CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA DE EDUCAÇÃO
INFANTIL, SITO À RUA GRAÇA ARANHA, N
80, BAIRRO FUNDAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO.

Processo n 7281/2018"   ..3 TERMO ADITIVO
.   .Contrato n 244/2019

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo

^^ ^ ^



TESTEMUNHAS:
Nome:     ,Nome:
RG:       !RG:

LOURDES APARECIDA DADI BOLGRERONI
EP EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELLI EPP

RENÁTCTá0CHÃ~FERREIRA

GESTOIUDO CONTRATO

FABRÍCiQ DE FARIA
RESP. PELO EXP. DAA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DO EMBASAMENTO LEGAL.
CLÁUSULA QUARTA - O presente termo foi elaborado com fulcro no artigo 57,
inciso ff e artigo 65, inciso ff, ambos da Lei de Licitações n 8.666/93,
bem como no Decreto n 11.092/2017, artigo Io, inciso I, devidamente
atualizados, ficando ratificadas todas as demais cláusulas do contrato

originário não alteradas por este termo.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
CLÁUSULA QUINTA - Fica eleito o Foro da Comarca de São Caetano do Sul, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias

oriundas do presente contrato.

• • . E assim, por estarem de acordo com as cláusulas e
condições pactuadas, foi lavrado o presente Termo, na presença de duas
testemunhas, para produção de seus efeitos legais.

1.1.11 . Advertência expressa por atraso no, cronagrama físico, financeiro;

1.1.1.1) Fica o contratado obrigado a restabelecer o proposto no
; cronograma físico financeiro até o próximo período de medição,

s sob pena de aplicação de multa.

1.1.2)  Multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor da obrigação
não cumprida do cronograma físico financeiro.
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