
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL
AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ORIENTAÇÃO, INFORMAÇÃO E ATENDIMENTO AOS
CIDADÃOS USUÁRIOS DO POSTO DE
ATENDIMENTO DA UNIDADE AVANÇADA DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO

CAETANO DO SUL E A EMPRESA PRO-JECTO
GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA, NO

VALOR DE R$ 3.427.820,00 (três milhões,

quatrocentos e vinte e sete mil,

oitocentos e vinte reais).

Aos 04 dias do mês de novembro de 2019 (dois

mil e dezenove) , nesta cidade de São Caetano do Sul, Estado de

São Paulo, compareceram as partes entre si justas e acordadas, a
saber: de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL,

pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF

sob o n 5 9.307.595/000 1-7 5, pela sua Secretária Municipal de

Planejamento e Gestão, SILVIA DE CAMPOS, brasileira, portadora

da Cédula de Identidade RG n 11.165.961-9 e inscrita no CPF/MF

sob o n 0 4 9.822.698-07, doravante denominada simplesmente
"CONTRATANTE", e, do outro lado, PRO-JECTO GESTÃO, ASSESSORIA E

SERVIÇOS EIRELI, com sede na Rua Lourdes, n 607, Bairro Nova

Gerty, São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, inscrita no

CNPJ/MF sob o n 4 3.316.033/0001-58, neste ato representada por

seu sócio diretor, OSMAR MARQUES, brasileiro, divorciado,

empresário, portador da Cédula de Identidade RG n 3.643.489.9,

SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o n 0 3 6.118.688-68, doravante

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

testemunhas adiante nomeadas e assinadas, resolvem "PRORROGAR" o

contrato firmado entre as partes em 11 de setembro de 2014

( f1s . 845 / 856) , conforme peças do processo administrativo n

614/2013, mediante as cláusulas e condições que mutuamente

aceitam e outorgam, a saber:

DO OBJETO.
CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica excepcionalmente prorrogado o contrato

supra descrito pelo prazo de 10 (dez) meses, a partir de 10 de

novembro de 2019, sem prejuízo da rescisão antecipada, sem ônus

para a Municipalidade, na hipótese de conclusão de novo

procedimento licitatório a ser instaurado para o mesmo objeto.

DO VALOR E RECURSOS.
CLÁUSULA SEGUNDA - O valor para a presente prorrogação é de R$

3.427.820,00 (três milhões, quatrocentos e vinte e sete mil,

oitocentos  e  vinte reais),  sendo  R$  580.000,00  (quinhentos  e
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E assim, por estarem de acordo com as cláusulas e condições

pactuadas, foi lavrado o present Je instrumento, na presença de
duas testemunhas, para produção /dl seus efeitos legais.

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

artigo 57,  4o, da Lei Federal n. 8.666/93, devidamente

atualizada, ficando ratificadas todas as demais cláusulas do

contrato originário e demais termos, não alteradas pelo

pre s ent e.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

CLÁUSULA QUNTA - Fica eleito o Foro da Comarca de São Caetano do

Sul, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer

dúvidas ou con^rovérsias oriundas do presente contrato.

despesas decorrentes da presente

prorrogação correrão por conta da verba n. :

02.02.01.04.12 2.0100.2.062.3.3.90.34.00.

AsCLÁUSULA  TERCEIRA

o  sal dooitenta  mil  reais)  para  o  presente  exercício  e

remanescente para o exercício de 2020 (oito meses).
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