
Io TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E
ACRÉSCIMO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NAS
COBERTURAS, ESQUADRIAS EM GERAL,
ADAPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E
SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA EMEF 28 DE
JULHO, SITO A RUA ORIENTE, N 501,
BAIRRO BARCELONA, NESTE MUNICÍPIO

Aos I^ dias do mês de outubro de 2.019 (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 Gabinete do Senhor Prefeito, 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 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, de outro lado, a empresa KIN ENGENHARIA LTDA-EPP com sede
na Rua Tapajós, n. 882 - sala 13 no Bairro Barcelona em São Caetano do Sul/SP,
inscrita no CNPJ/MF sob o n 04.517.114/0001-64, , neste ato representada
por SÉRGIO LÚCIO DA SILVA, portador da Cédula de Identidade n 11.490.462-5,
inscrito no CPF/MF sob o n 038.051.098-73, 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 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E ACRÉSCIMO à contratação em epigrafe,

mediante cláusulas e condições que mutuamente aceitam e outorgam a saber:

DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo de execução do contrato por 30
(trinta) dias, a contar de 12 de outubro de 2018.

DO VALOR.
CLÁUSULA SEGUNDA - O percentual aproximado para o presente acréscimo é de
49,98% (quarenta e nove virgula noventa e oito cento) do valor inicial
atualizado do contrato, que corresponde a R$ 180.871,98 (cento e oitenta mil,
oitocentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos).

DOS RECURSOS.
CLÁUSULA TERCEIRA - As despesas decorrentes da presente prorrogação correrão
por conta da verba n 02.09.07.12.361.0400.2.112.4.4.90.51.00.

DO EMBASAMENTO LEGAL.
CLÁUSULA QUARTA - O presente termo foi elaborado com fulcro no artigo 57,
inciso II e 65, ambos da Lei Federal n 8.666/93, 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
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firmado.
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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