
DO PRAZO.
CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica prorrogado o prazo de execução do contrato

supra descrito por 60 (sessenta) dias, a partir de 15 de março de 2020.

cidade de São Caetano do S
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 por seu Secretário Municipal

de Esportes, Lazer e Juventude, ROBERTO LUIZ VIDOSKI, brasileiro,
casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n 26.828.397-7
e do CPF/MF sob o n 161.253.028-14, doravante denominado simplesmente

"CONTRATANTE", e, de outro lado, QUALITY LABOR - EMPREENDIMENTOS,
DILIGENCIAMENTOS E INSPEÇÕES LTDA., com sede na Rua Chipre, 99, Vila
Metalúrgica - Santo André/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n.
10.722.279/0001-70, neste ato representada por seu(sua) procurador (a),

MICHAL KRASZCZUK JÚNIOR, portador (a) da cédula de identidade de RG n.
36.062.278-1, inscrito(a) no CPF/MF sob o n 916.368.688-00, 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 TERMO ADITIVO DE
PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO da contratação em epígrafe, conforme
solicitação pela empresa contratada (fls.878), manifestação favorável à

prorrogação pelo Gestor do Contrato (fls.982), parecer jurídico
Seohab (fls.987/991), manifestação Selj (fls.994), Cota do Secretário
favorável à— prorrogação de prazo - Selj (fls.995), determinação da

Resp. pelo Exp. da SEOHAB para prorrogação de prazo (fls.995-verso),
mediante cláusulas e condições que mutuamente aceitam e outorgam a

saber:

de 2.020 (dois mil e vinte), nesta
Estado de São Paulo, no Palácio da

dias do mês deAos

Io TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE
EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS
PARA ACESSIBILIDADE NO CONJUNTO
AQUÁTICO LEONARDO SPERATTI, SITUADO
NA AVENIDA WALTER THOMÉ, 64, BAIRRO
OLÍMPICO, NESTE MUNICÍPIO.

Io TERMO ADITIVO
CONTRATO n 238/2019

Processo n 5332/2016

(prefeitura Municipal de São Ccietano do Sut
Estado de São Paulo



Nome:

Nome

TESTEMUNHAS:

INSPEÇÕES LTDA.
MICHAL KRASZCZ

EMPREENDIMENTOS, DILQUALITY LABOR -

3ILVA CASSIMIRO
^0 CONTRATO

JESSICA DA^
FISCAL

GESTOR DO CONTRATO

SECRETÁRIJUVENTUDE

E assim, por estarem de acordo com as cláusulas e
condições pactuadas, foi lavrado o presente instrumento, na presença de
duas testemunhas, para produçãcT\de seus efeitos legais.

DO FORO.
CLÁUSULA TERCEIRA - 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.

DO EMBASAMENTO LEGAL.
CLÁUSULA SEGUNDA - 0 presente instrumento foi elaborado com fulcro do

artigo 57,  Io, I, da Lei de Licitações n 8.666/93, devidamente
atualizada, ficando ratificadas todas as demais cláusulas do contrato
originário não alteradas por este termo.

Io TERMO ADITIVO

CONTRATO n 238/2019

Processo n 5332/2016

Prefeitura 9dunicipaíde São Caetano do Sut
Estado de São Paulo




