
DO PRAZO.
CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica prorrogado excepcionalmente o cont
supra descrito até a data de 31/12/2019 ou pelo período

de  180  (cento  e  oitenta)  dias,  sem  prejuízo  da  re sfc r s ã o
antecipada,  sem ônus  para  a  Municipalidade,  na  hipótese  d\t

homologação  de  novo  certame  licitatório  ou  de  necess il d a d e:

administrativas supervenientes.N^^    ^^^^

Aos 02 dias do mês de agosto e 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 9.307.595/0001-75, pela seu 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 denominada simplesmente
^CONTRATANTE", e, do outro lado, GIESPP GESTÃO INTELIGENTE DE

EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob

o n . 11.042.997/0001-69, sediada na Rua Bogaert, n107, Vila

Vermelha, em São Paulo - SP, neste ato representada por seu
sócio, CARLOS HENRIQUE PEREIRA TRAVASSOS, brasileiro, sócio

administrador, portador da cédula de identidade RG: 17.427.602-3

- SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o n. 16 4.270.308-76 doravante

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

testemunhas adiante nomeadas e assinadas, resolvem "PRORROGAR

EXPECIONALMENTE E ALTERAR" o contrato firmado entre as partes em

27 de julho de 2015 (f1s . 576/593 ) , conforme peças do processo

administrativo n 10 0.153/2015, de acordo com a solicitação da

empresa contratada (fls.996), a manifestação da Secretaria

Municipal de Educação ( f1s . 997 / 998 ) , as certidões atualizadas

(fls.1018/1030 ) , o parecer da Procuradora Municipal

(f1s.1031/1036) , bem como despacho autorizatório da Secretaria

Municipal de Educação (fls.1037), mediante as cláusulas e

condições que mutuamente aceitam e outorgam, a saber.

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL E ALTERAÇÃO DA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO
DE SISTEMA WEB, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO E

TREINAMENTO, SUPORTE E INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA

ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -
SEEDUC, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PRFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO CAETANO DO SUL E A EMPRESA GIESPP GESTÃO
INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA LTDA.
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2)
Nome :
RG. :
CPF:

a e

Testemunhas:

CARLOS HEN
GIESPP - Gestão Inteli

LUIZ A
Ges

FABRICI
RESP./EXP.DA SEC

CLÁUSULA TERCEIRA - Fica alterada a cláusula nona do Contrato n
170/2015, firmado em 27 de julho de 2015, para alterar o GES^OR,
que passará a ser: "LUIZ ANTÔNIO FRANCO DA CRUZ, CPF N 251.408.918-

24" .

DO EMBASAMENTO LEGAL.
CLÁUSULA QUARTA - O presente instrumento foi elaborado com

fulcro na interpretação extensiva do 4, do artigo 57 da Lei

8.666/93, bem como no Decreto n 11.092/2017, artigo Io, inciso

I, devidamente atualizados, ficando ratificadas todas as demais

cláusulas do contrato originário não alteradas por este termo.

DO FORO.
CLÁUSULA QUINTA - 0 Foro competente para dirimir qualquer dúvida

ou ação decorrente do presente instrumento é o foro da comarca

de São Caetano do Sul, com renúncia expressa qualquer outro, por

mais privilegiado que seja.

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.

não trará
DO VALOR.
CLÁUSULA SEGUNDA - A presente prorrogação excepcional

ônus financeiro para Municipalidade.
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