
CLÁUSULA PRIMEIRA
1.1.  Fica prorrogado o contrato supra descrito por 12 (doze) meses, a

partir de 04 de maio de 2019.
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2 TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO
FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO

CAETANO DO SUL E A EMPRESA AMS MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS EIRELI PARA

O FORNECIMENTO DE HIGIENIZADOR BACTERICIDA,
ORIUNDO DO PROCESSO N. 100.027/2017 -

PREGÃO PRESENCIAL N 09/2017.

Aos 0J3 dias do mês de maio do ano de 2019 (dois mil e dezenove), nesta

cidade de São Caetano do Sul, no Departamento de Licitações e

Contratos, situado na Rua Eduardo Prado n 201, Bairro Cerâmica, Cidade

de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, compareceram as partes

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

DE SÃO CAETANO DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno,

inscrita no CNPJ/MF sob o n. 59.307.595/0001-75, neste ato

representada pelo Responsável pelo Expediente da Secretaria de

Educação, FABRICIO COUTINHO DE FARIA, brasileiro, portador da Carteira

de Identidade n 32087908-2 e inscrito no CPF/MF sob n

28046903850,doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, do outro
lado, a empresa AMS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS EIRELI,

com sede à Alameda Araguaia, n. 403, Santa Maria, São Caetano do

Sul/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 10.752.045/0001-76, Inscrição

Estadual n. 636.313.574.116, neste ato representada por ALAN

FERNANDES VIVEIROS, portador da Cédula de Identidade RG n.

40.208.415-9, inscrito no CPF/MF n. 366.638.848-59, doravante

denominada simplesmente "CONTRATADA", as quais, na presença das

testemunhas adiante nomeadas e assinadas, resolvem PRORROGAR o

Contrato, firmado entre as partes em 04 de maio de 2017, conforme

peças do processo administrativo n 100.027/2017, a manifestação da

Responsável pela Merenda Escolar (fls.327), a concordância da empresa

(fls.328), as certidões atualizadas (fls.330/332), o parecer da

Procuradora Municipal (fls.353/355), bem como o despacho autorizatório

do Resp. Exp. da Secretaria Municipal de Educação (fls.356), mediante

as cláusulas e condições que mutuamente aceitam e outorgam que segue:
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CLÁUSULA SEGUNDA
2.1.0 valor para a presente prorrogação é de R$ R$ 67.350,00 (sessenta

e sete mil, trezentos e cinqüenta reais).

2.2.As despesas decorrentes do presente termo para o exercício de

2019      correrão     por      conta      das      verbas      ns

02.09.01.08.243.0400.2.041.3.3.90.30.00.

CLÁUSULA TERCEIRA
3.1. O presente instrumento foi elaborado com fulcro no artigo 57, II,

da Lei Federal n 8.666/93, bem como no Decreto n 11.092/2017, art.

Io, inciso I, ficando ratificadas todas as demais cláusulas do contrato

originário, não alteradas pelo presente.

A
CLÁUSULA QUARTA
4.1. O gestor da presente contratação será a SRA ROSE MAGDA FIOROTTI,

Nutricionista Responsável pelo Setor de Alimentação Escolar, RG n

15.619.309 e inscrita no CPF/MF sob n 119.584.688-60, e na sua '

ausência a Secretária Municipal de Educação, nos termos do Decreto

Municipal n 11.093/2017 e da Lei de Licitações em seu artigo 67 e

parágrafos, o qual será responsável pelo acompanhamento e fiscalização

da execução do termo contratual objeto do presente certame, procedendo

ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao

fiel cumprimento do ajuste, bem como, responsabilizar-se á pela

vigência, com o conseqüente controle dos prazos de inicio e término

contratual, aditamentos e instauração de novo processo de licitação,

caso seja deliberado pela continuidade dos serviços ou fornecimento.

CLÁUSULA QUINTA
5.1. 0 Gestor responderá administrativamente, civil e penalmente pelo

cumprimento do contrato ou instrumento equivalente, quando verificado

a não observância dos requisitos acima causando prejuizo à

Administração ou comprometimento das atividades procedimentais.

CLÁUSULA SEXTA
6.1. 0 Foro da Comarca de São Caetano do Sul é o competente para

dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas do ajuste ora

firmado.
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Rosana Ap.Domingues
RGn 27.614.189-1

CPF n 172.436.168-60
CPF:

RG:

CPF:

D

Testemunhas:

AMS Materiaisnicos Eireli

e EducaçãoResp. p/ Exp

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.
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