
Aos   g}O    dias do mês de    d^Qs^ \   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, 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 neste ato representada por seu Secretário

Municipal de Segurança, JORGE MARTINS SALGADO, brasileiro, portador da

Carteira de Identidade n 5935992 e inscrito no CPF/MF sob o n

683.598.538-00, doravante denominados simplesmente "LOCATÁRIA", e do

outro lado, M2B PIMENTEL ADMINISTRAÇÃO EIRELI, com sede na Rua Prof.

João de Oliveira Torres, 600, JA - São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF

sob o n. 18.103.110/0001-44, neste ato representada por seu(sua)

procurador(a), MAURO GONÇALVES PIMENTEL, portador(a) da cédula de

identidade de RG n. 19.247.295 e inscrito no CPF sob o n 127.832.808-

41, doravante denominado simplesmente "LOCADOR", as quais, na presença

das testemunhas adiante nomeadas e assinadas, declaram haver ajustado o

presente 1 TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO, nos

termos da Lei 8245/1991 e Lei 8666/1993, no que couber, que se regerá

pelas cláusulas e condições que mutuamente aceitam e outorgam a saber:

DA ALTERAÇÃO.
CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica alterado o Contrato n 06/2020 com objetivo de
reduzir o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da
locação dos próximos 2 meses vincendos, correspondente a R$ 12.750,00 (doze
mil, setecentos e cinqüenta reais) em 20/05/2020 e 20/06/2Q^0>^ referentes
aos 3 e 4 meses, respectivamente./ \  , ^•"'

X

"Io TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO AO
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA

AVENIDA FERNANDO SIMONSEN, 215, COM RUA
ANHANGUERA,71 - SÃO CAETANO DO SUL/SP,

PARA INSTITUIR O CENTRO DE CONTROLE E
OPERAÇÃO MUNICIPAL".
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Nada mais havendo a ser declarado, vai assinada pelas partes e testemunhas

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
CLÁUSULA SEGUNDA - O presente termo foi elaborado com fulcro no artigo 65,

inciso II da Lei 8.666/1993, bem como o artigo Io, inciso I do Decreto
11.092/2017, ficando ratificadas todas as demais cláusulas do contrato
originário, não alteradas por este termo.

DO FORO.
CLÁUSULA TERCEIRA - 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.
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