
Aos  2j2 dias do mês de  abril  de  2020 (dois
mil e vinte), nesta cidade de São Caetano do Sul, Estado de São
Paulo, no Palácio da Cerâmica, situado na Rua Eduardo Prado n
201, no Gabinete do Senhor compareceram as partes entre si,
justas e convencionadas, a saber: de um lado a PREFEITURA DE SÃO
CAETANO DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ/MF sob o n. 59.307.595/0001-75, localizada na
Rua Eduardo Prado, n 201 - Bairro São José, São Caetano do Sul
- SP, neste ato representada por seu Secretário Municipal de
Cultura, JOÃO MANOEL DA COSTA NETO, brasileiro, solteiro,

advogado, portador da Cédula de Identidade RG n 50.967.811-7,
inscrito no CPF/MF sob o n 296.837.398-65, doravante denominado
simplesmente ^CONTRATANTE", e, de outro lado, a empresa
EMPARSANCO ENGENHARIA S.A, com sede na Avenida Tiradentes, n
3207, sala E, São Bernardo do Campo, São Paulo, inscrita no CNPJ
sob o n 21.617.548/0001-55, neste ato representada por seu
Diretor Presidente, LUIZ CARLOS FURLAN, brasileiro,
economista, casado, portador da Cédula de Identidade RG n.
11.954.777-6 expedido em Ribeirão Preto/SP e CPF/MF sob o n
071.720.828-18, doravante denominada simplesmente "CONTRATADA"
e, na presença das testemunhas adiante nomeadas, pelas parte

contratantes me foi dito que haviam convencionados PRORROGAR
prazo da contratação em epigrafe, de acordo solicitação da
empresa contratada (fls.2021), a manifestação do Gestor do
Contrato (fls.2122/2124) , o parecer do Procurador Munici
(fls. 2175/2178) , bem como o despacho do Secretário de Cul
(fls.2180), mediante cláusulas e condições que mutuame
aceitam e outorgam a saber:

10 TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
REFORMA DO TEATRO FUNDAÇÃO DAS
ARTES, SITO NA RUA VISCONDE DE
INHAÚMA, N 730 NO BAIRRO OSWALDO
CRUZ - EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS
AO PROGRAMA APOIO A PROJETOS DE
INFRAESTRUTURA TURÍSTICAS
CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO, QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E A
EMPRESA EMPARSANCO ENGENHARIA S.A.
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NETO
Secretário Municipal de Cultura

DO EMBASAMENTO LEGAL.
CLÁUSULA TERCEIRA - 0 presente instrumento foi elaborado com

fulcro do artigo 65, II, da Lei de Licitações n 8.666/93, bem
como do Decreto n 11.092/2017, artigo Io, inciso I, ficando
ratificadas todas as demais cláusulas do contrato originário não
alteradas por este termo.

DO FORO.
CLÁUSULA QUARTA - 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 acordo com as cláusulas

e condições pactuadas, foi lavrado o presente instrumento, na
presença de duas testemunhas, pâ_E-a-"~"p]pdução de seus efeitos

legais.

DA ALTERAÇÃO.
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente aditamento contratual tem como

objeto o acréscimo de aproximadamente 42,92% (quarenta e dois

virgula, noventa e dois por cento) do contrato originário,

correspondente ao valor de R$ 226.248,34 (duzentos e vinte e

seis mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro
centavos), totalizando R$ 771.260,55 (setecentos e setenta e um

mil, duzentos e sessenta reais e cinqüenta e cinco reais).

CLÁUSULA SEGUNDA - Deve a contratada apresentar complemento da

caução, no valor equivalente ao percentual acrescido.
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