
DOS RECURSOS.
CLÁUSULA TERCEIRA - As despesas decorrentes da presente prorrogação correrão

por conta da verba n 02.06.01.15.542.0200.2.052.3.3.90.39.00.

CLÁUSULA SEGUNDA - 0 presente aditamento contratual tem como objeto o

acréscimo de aproximadamente 21,02% (vinte e um virgula zero dois por cento)

do valor inicial atualizado do contrato, ficando o montante co
avultado em R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais).

DO OBJETO DO CONTRATO.
CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica prorrogado o prazo de execução do contrato por 03

(três) meses, a contar de 19 de fevereiro de 2019.

Aos 18 dias do mês de fevereiro de 2019 (dois mil e dezenove), nesta cidade
de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, no Palácio da Cerâmica, situado
na Rua Eduardo Prado n 201, no Departamento de Licitações e Contratos,
compareceram 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 Secretário Municipal de Serviços Urbanos, ILIOMAR
DARRONQUI, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de
Identidade RG n 4.680.854-1 e inscrito no CPF/MF sob o n 080.145.588-04,
doravante denominado simplesmente "CONTRATANTE", e, de outro lado, AVATZ
GEOLOGIA E ENGENHARIA AMBIENTAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME, com sede
na Alameda Lucas Nogueira Garcez, n. 2647, Jardim Paulista - Atibaia/SP,
inscrita no CNPJ/MF sob o n 14.256.315/0001-09, neste ato representada por
sua procuradora GISELE MARIA DOS SANTOS MEDEIROS, portadora da cédula de
identidade n. 32.327.281-2 e inscrita no CPF/MF sob n. 277.659.448-86,
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 ALTERAÇÃO

da contratação em epigrafe, mediante cláusulas e condições que mutuamente
aceitam e outorgam a saber:

1 TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO E PRORROGAÇÃO DA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA
GERENCIAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS PARA
INVESTIGAÇÃO DETALHADA E AVALIAÇÃO DE RISCOS,
DA ÁREA DO CEMITÉRIO DAS LÁGRIMAS, SITO NA
ESTRADA DAS LÁGRIMAS S/N, BAIRRO MAUÁ, NO
MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL, PARA
ATENDIMENTO DA DECISÃO DE DIRETORIA DA CETESB,

DD 038/2017/C.
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2)
NOME:
RG:
CPF:

O LTDA - MEAVATZ GEOLOGIA

Nada mais havendo a ser declarado, vai assinada pelas partes e testemunhas a

tudo presente e de tudo cientes, para que produza os regulares efeitos de

Lei e de Direito

DO EMBASAMENTO LEGAL.
CLÁUSULA QUARTA - O presente termo foi elaborado com fulcro no artigo 57, 

1, inciso II c/c e artigo 65, inciso I, alinea "b", da Lei Federal n

8.666/93, bem como artigo Io, inciso I do Decreto n 11.092/2017, ficando

ratificadas todas as cláusulas do contrato originário as quais não foram
alteradas por este aditamento contratual.

DO FORO.
CLÁUSULA QUINTA - Fica eleito o Foro da Comarca de São Caetano do Sul, com

renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para

deslinde de qualquer questão que eventualmente surja por força do ajuste ora

firmado.
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