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Aos    2_8_    dias do mês de    março    do ano de    2020
(dois mil e vinte), nesta cidade de São Caetano do Sul, no

Departamento de Licitações e Contratos, situado na Rua
Eduardo Prado n. 201, Bairro Cerâmica, Cidade de São
Caetano do Sul, Estado de São Paulo, compareceram as partes

entre si justas e pactuadas, 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 da Secretaria Municipal de
Educação, representada por sua 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 CONTRATANTE, e, do outro lado, o CENTRO DE

INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, associação filantrópica
de direito privado, sem fins lucrativos e de fins não

econômicos, beneficente de assistência social e reconhecida

como utilidade pública, certificada pelo Conselho Nacional
de Assistência Social - CNAS, inscrita, no CNPJ/MF sob o n
61.600.839/0001-55, com sede à Rua Tabapuã n 540, Itaim em

São Paulo, SP, neste ato representada por seu
Superintendente Nacional de Atendimento, Senhor LUIZ DOUGLAS

DE SOUZA, brasileiro, portador do RG n. 19.404.680-1 e
CPF/MF n. 106.542.208-32, doravante denominada simplesmente
"CONTRATADA" e, na presença das testemunhas adiante

nomeadas, pelas partes contratantes resolvem PRORROGAR E
ALTERAR o contrato em epigrafe, firmado entre as partes em
29 de março de 2016 (fls.85/90), conforme peças do processo

administrativo n 100.007/2016, de acordo com a
justificativa da Seeduc (fls.497), declaração de ordenador
de  despesa  (fls.509),  o  parecer do  Procurador Municipal
(fls.511/513), nota de empenho (fls.518) e o despacho

autorizatório (fls.514), mediante cláusulas e condições que
mutuamente aceitam e outorgam a saber:

DO OBJETO.
CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato supra descrito por 90 (noventa) dias, a pí\tir de
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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.

E assim, por estarem de acordo com as
cláusulas e condições pactuadas, foi lavrado o presente
instrumento, na presença de duas testemunhasaraodução
de seus

29 de março de 2020, com cláusula resolutiva, sem prejuízo
da rescisão antecipada, sem ônus para a Municipalidade, na
hipótese de necessidades administrativas supervenientes.

CLÁUSULA SEGUNDA - Fica alterado o Gestor do Contrato que

passa a ser o SR DANILO PAOLINI MADRUGA, inscrito no CPF sob n
367.311.258-90.

DO VALOR E RECURSOS.
CLÁUSULA TERCEIRA - O valor reajustado para a presente
prorrogação é de R$ 171.270,00 (cento e setenta e um mil,
duzentos e setenta reais).

Parágrafo Único - As despesas decorrentes da presente

prorrogação correrão por conta das verbas n
02.09.01.08.243.0400.1.103.3.33.90.48.00.

DO EMBASAMENTO LEGAL.
CLÁUSULA QUARTA - 0 presente instrumento foi elaborado com
fulcro no artigo 57, II da Lei de Licitações n 8.666/93,
bem como do 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.
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