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DO OBJETO DO CONTRATO.
CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica acrescido 24,93% (vinte e quatro virgula
noventa e três por cento) ao valor inicial atualizado do Contrato n
215/2019, correspondente a R$ 342.625,62 (trezentos e quarenta e dois
mil, seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos),

perfazendo um total de R$ 1.716.864,22 (vim milhão, setecentos e
dezesseis mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois
centavos).

nesta cidade de São Caetano do .èul, Estado de São Paulo, no Palácio da
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 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 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
ACRÉSCIMO da contratação em epigrafe, conforme justificativa de aditivo
do Gestor do Contrato (fls.1461/1467), manifestação da Comissão de
Aprovação de Serviços e Preços (fls.1530/1533), parecer do Gestor do
Contrato (fls.1547), parecer jurídico - Seeduc (fls.1552/1555),
Despacho Autorizatório - Seeduc (fls.1556), Memória de Cálculo do

Impacto Orçamentário (fls.1558), Declaração de Impacto Financeiro-

Orçamentário Seeduc (fls.1561), Declaração de Ordenador de Despesa

(fls.1563), Nota de Empenho (fls.1564) mediante cláusulas e condições
que mutuamente aceitam e outorgam a saber:

de 2.020  (dois mil e vinte),dias do mês deAos

3 o TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO EDUCACIONAL,
SITO À RUA MOGI GUASSÚ, N 80, BAIRRO
OLÍMPICO, NESTE MUNICÍPIO.
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E INSPEÇÕES LTDA.
MICHA

QUALITY LABOR - EMPREENDIME

RENATO ROCHA FERREIRA
GES

nho de faria
pal de educação

FABRIC
SECRETÁRI

DOS RECURSOS.
CLÁUSULA SEGUNDA - As despesas decorrentes da presente prorrogação

correrão       por       conta       das       verbas       n.os
02.09.07.12.365.0400.2.111.3.3.90.51.00.

DA GARANTIA.
CLÁUSULA TERCEIRA -
A contratada apresentará a garantia no valor de R$ 85.843,21 (oitenta e
cinco mil, oitocentos e quarenta e três reais e vinte e um centavos),

em até 15 dias após a lavratura deste termo aditivo, conforme
determinação no parecer juridico (fls.1555).

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

65, inciso I, alineas "a" e "b", da Lei de Licitações n 8.666/93, bem

como no Decreto n 11.092/2017, artigo 1, inciso I, devidamente
atualizados, ficando ratificadas todas as demais cláusulas do contrato
originário não alteradas por este termo.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
CLÁUSULA QUINTA - Fica eleito o Foro da Comarca de São Caetano do Sul,

por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou
controvérsias oriundas do presente contrato.

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