
Aos 2j7 dias do mês de Agosto 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 por seu Secretário Municipal de Assistência e Inclusão Social,

DANIEL FERNANDES BARBOSA, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n

28.830.055-5 e inscrito no CPF/MF sob o n 2 95.503.188-98, doravante
denominada simplesmente "LOCATÁRIA", e, do outro lado, JOSÉ ANTÔNIO

BENEDETTI, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade

RG n 1.798.713, inscrito no CPF/MF sob o n 066.2 95.128-04, residente e

domiciliado na Rua Maranhão n 230, apto. 101, São Caetano do Sul - SP e

ANTÔNIO CARLOS DOMINGUES BENEDETTI, brasileiro, casado, advogado, portador

do RG n 3.236.434 e inscrito no CPF/MF sob o n 000.943.288-4 6, residente

e domiciliado à Rua Rio Grande do Sul n 1030, São Caetano do Sul - SP,

doravante denomiaados simplesmente "LOCADORES", as quais na presença das

testemunhas adiante nomeadas e assinadas, resolvem PRORROGAR o contrato de

locação de imóveL para instalação do Lar Escola - Unidades I e II firmado

entre as partes em 21 de agosto de 2014, conforme cópia anexada no

processo administrativo n 7852/2014 (fls. 98/103), de acordo com a

manifestação  da  Secretária  Municipal  de Assistência e  Inclusão  Social

(fls.738/739), a concordância dos locadores (fls.734), as certidões

atualizadas   (fl3.735/737,  bem  como  parecer  do  Procurador  Municipal

(751/758)  e autorização do Secretário de Assistência e Inclusão Social

(fls.748), mediante as cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o contrato supra descrito pelo prazo de

12 (doze) meses, a partir de 26 de agosto de 2019, sem prejuízo da rescisão

antecipada, sem ônus para a Municipalidade

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE
IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DO LAR ESCOLA - UNIDADES I E

II, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO

CAETANO DO SUL E JOSÉ ANTÔNIO BENEDETTI E ANTÔNIO
CARLOS DOMINGUES BENEDETTI, NO VALOR DE R$ 141.192,34

(CENTO QUARENTA E UM MIL CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E

TRINTA E QUATRO CENTAVOS).
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

CLÁUSULA QUINTA: 0 Foro da Comarca de São Caetano do Sul é o competente

para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências oriundas deste contrato, com

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

E assim,  por estarem de acordo com as cláusulas e

condições pactuadas, foi lavrado o presente contrato, na presença de duas

testemunhas, para. produção de seus efeitos legais.

DO VALOR E RECURSOS.
CLÁUSULA SEGUNDA - O valor da presente prorrogação é R$ 120.000,00 (cento e

vinte mil reais , os quais serão pagos em 12(doze) parcelas mensais e

sucessivas no va^or de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

PARÁGRAFO ÚNICO - No exercício de 2019 será realizada a reforma da cozinha

e em 2020, o imóvel passará por reformas, tais como, pintura interna e

externa, manutenção parcial das calhas e telhados, dentre outros reparos.

CLÁUSULA  TERCEIRA  -  As  despesas  decorrentes  da  presenteprorrogação

correrão por comia do empenho 3051-0 com saldo suficiente paracomportar a

renovação do presente contrato, de acordo com determinação dasfls. 749 do

Secretário Municipal de Assistência e Inclusão Social.

DO EMBASAMENTO LEGAL.
CLÁUSULA QUARTA: 0 presente termo foi firmado com fulcro no artigo 62, 

3o, inciso I, da Lei Federal n 8.666/93, no artigo 51, da Lei 8.245/91 e

no Decreto n 11.092/2017, artigo Io, inciso I, ficando ratificadas todas

as cláusulas do contrato originário as quais não foram alteradas por este

aditamento contratual.
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