
CLÁUSULA SEGUNDA - O valor para a presente prorrogação é de R$ 2.058.362,46
(dois milhões, cinqüenta e oito mil, trezentos e sessenta e dois reais e
quarenta e seis centavos).
As despesas decorrentes da presente prorrogação correrão por conta das

verbas n:
02.06.01.15.452.0200.2.211.3.3.90.34

CLÁUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA:
3.1. A contratada apresentará o comprovante do depósito da garantia de 3%
(três por cento) do valor do contrato, no valor de R$ 61.750,87 (sessenta e
um mil e setecentos e cinqüenta reais e oitenta e sete centavos), em até 5

dias úteis da publicação do contrato.

8 o TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO À CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO DE VIAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL,

CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO
ANEXO I DO EDITAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E A

EMPRESA TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A.

Aos 31^ dias de mês de janeiro de 2020 (dois mil e vinte), a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, pessoa juridica de direito público

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

representado por seu Secretário Municipal de Serviços Urbanos, ILIOMAR

DARRONQUI, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de

Identidade RG n 4.680.854-1 e inscrito no CPF/MF sob o n 080.145.588-04,
doravante denominados simplesmente "CONTRATANTE", e, de outro lado, a

empresa TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A, com sede na Praça Whitaker Penteado, n. 183, Bairro Jabaquara, Cidade

São Paulo, Estado São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 60.924.040/0001-

51, Inscrição Estadual n. 149.592.700.114, neste ato, representada por

NESTERSON DA SILVA GOMES, brasileiro, casado, engenheiro, portador da
Cédula de Identidade RG n 21.417.800-6, inscrito no CPF/MF sob o n

140.536.888-84, doravante denominada simplesmente "CONTRATADA", resolvem
PRORROGAR o contrato de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS, PRAÇAS

E LOGRADOUROS DA PREFEITURA, conforme contrato firmado entre as partes em
26 de janeiro de 2017, conforme as cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato supra

descrito exclusivamente quanto ao item Manutenção de Vias e Praças por 06

(seis) meses, a partir de 02 de fevereiro de 2020, sem prejuizo da rescisão

antecipada, sem ônus para a Municipalidade.

DO VALOR E RECURSOS.
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CLÁUSULA SÉTIMA: O Foro competente para dirimir qualquer dúvida ou ação

decorrente do presente instrumento é o da Comarca de São Caetano do Sul,
com renuncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem de comum acordo foi lavrado o p^esente termo, que lido
e achado conforme, vai devidamente assinado por duas tes^emunhas a tudo
presente^^ara que o mesmo produza seus efeitos deei e de Jdireito.

GESTOR CONTRATO.
CLÁUSULA QUARTA - o gestor do presente contrato ou instrumento equivalente

será o SR SANDRO FORTUNATO CASINI, inscrito no CPF/MF sob n 003.1636.028-

64 e na sua ausência o Senhor Secretário Municipal de Serviços Urbanos, nos
termos 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, eventual prorrogação,
aditamentos e instauração de novo processo de licitação, caso seja

deliberado pela continuidade dos serviços ou fornecimento.

DO EMBASAMENTO LEGAL.
CLÁUSULA QUINTA: O presente termo foi elaborado com fulcro no artigo 57,
inciso II da Lei Federal n 8.666/93, bem como no Decreto nll. 092/2017,

artigo 1, inciso I, devidamente atualizados.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
CLÁUSULA SEXTA:  Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato

originário e demais termos não alterados por este termo.
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