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

descrito por 06 (seis) meses, a partir de 17 de março de 2020.

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

5.800.000,00 (CINCO MILHÕES E OITOCENTOS MIL REAIS).
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Aos 1/7 dias do mês de março de 2020 (dois mil e vinte) ,

nesta cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, no Departamento de

Licitações e Contratos, situado na Rua Eduardo Prado n 201, São José, cidade

de São Caetano do Sul - SP, 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, inscrita no CNPJ/MF sob o n

59.307.595/0001-75, através de seu Secretário Municipal de Mobilidade Urbana,

GEOVÁ MARIA FARIA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de

Identidade RG n 6.032.456-9 e inscrito no CPF/MF sob o n 680.999.328-20,

doravante denominados simplesmente "CONTRATANTE", e, de outro lado, ENSIN -

EMPRESA NACIONAL DE SINALIZAÇÃO E ELETRIFICAÇÃO LTDA, com sede na Rua Gonzaga,

n184, Bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano do Sul - SP, inscrita no CNPJ/MF

sob o n 58.836.933/0001/01, neste ato representada por seu sócio JORGE

MARQUES MOURA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portadora da cédula de

identidade RG n 4.825.850- SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n 761.631.568-

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

testemunhas adiante nomeadas e assinadas, resolvem PRORROGAR o presente

contrato, conforme manifestação para prorrogação (fls.1796), concordância da

contratada (fls.1797), nota de emprenho (fls.1808), parecer jurídico

(fls.1810/1813) e despacho autorizatório Semob (fls.1814), de acordo com

instrução processual e demais informações, mediante as cláusulas e condições

que mutuamente aceitam e outorgam, que seguem:

5o TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO À
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E
SEMAFÓRICA PARA APOIO AO SISTEMA VIÁRIO
URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL,
CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DESCRITAS
NO ANEXO I DO EDITAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO
SUL E A EMPRESA ENSIN - EMPRESA NACIONAL
DE SINALIZAÇÃO E ELETRIFICAÇÃO LTDA, NO
VALOR DE R$ 5.800.000,00 (CINCO MILHÕES E

OITOCENTOS MIL REAIS).

5o TERMO ADITIVO
Contrato n   34/2016

Processo n. 12.331/2015

P.P N 05/2016

(prefeitura 'Municipal de São Caetano o Sul
Estado de São Paulo
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JORGE
ENSIN - Empresa Nacioní:::é"~SInãlização e Eletrificação Ltda

Testemunhas,:/
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MARCELO FERREIRA DE SOUZA
Gestor do Contrato

Secretáriodade Urbana

Processo n. 12.331/20155o TERMO ADITIVO
P.P N 05/2016Contrato n   34/2016

CLÁUSULA TERCEIRA - As despesas decorrentes da presente prorrogação correrão

por conta da verba n 02.07.03.15.452.0200.2.079.3.3.90.39.00 - (2088-000).

DO GESTOR
CLÁUSULA QUARTA: 0 gestor da presente contratação será o Sr. Marcelo Ferreira

de Souza, inscrito no CPF/MF sob n 124.588.318-69, nos termos do Decreto

Municipal n 11.093/2017 e 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, aditamentos e instauração

de novo processo de licitação, caso seja deliberado pela continuidade dos

serviços ou fornecimento.

0 Gestor responderá administrativamente, civil e penalmente pelo cumprimento

do contrato ou instrumento equivalente, quando verificado a não observância

dos requisitos acima causando prejuízo à Administração ou comprometimento das

atividades procedimentais.

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

57, II, da Lei de Licitações n 8.666/93, bem como no Decreto n 11.092/2017,

artigo Io, inciso I, devidamente atualizada, bem como a cláusula terceira do

contrato.

DO FORO.
CLÁUSULA SEXTA - O 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.

E assim, por estarem/de^^eofdo com as cláusulas e

condições pactuadas foi lavrado o presenjte A^r^trumento, na presença de duas

testemunhas, para produção de seus efe\M&^ legais.

(prefeitura ^Municipalde São Caetano do Sul
Estado de São Paulo




