
DO EMBASAMENTO LEGAL.

Aos 3 (vinte e três) dias do mês de abril do ano de

2020 (dois mil e vinte), nesta cidade de São Caetano do Sul, na Divisão de

Licitações e Contratos, situada 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, neste ato
representada por sua Secretária Municipal de Planejamento e Gestão, SILVIA
DE CAMPOS, brasileira, divorciada, advogada, portadora da Cédula de

Identidade RG n 11.165.961-9 e inscrita no CPF/MF sob o n 049.822.698-07,

doravante denominada simplesmente ^LOCATÁRIA", e, do outro lado, GANDINI

PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA, com sede na Avenida Francisco Ernesto
Fávero n 662, sala 02, Jardim Rancho Grande, Itu, SP, inscrita no CNPJ/MF
sob o n 55.850.705/0001-90, por seu representante legal JOSÉ LUIZ GANDINI,

brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n
5.883.766, inscrito no CPF/MF sob o n 795.906.328-15, doravante denominada

simplesmente "LOCADORA", os quais na presença das testemunhas adiante
nomeadas e assinadas, celebram entre si, a presente ALTERAÇÃO ao contrato

de locação de imóvel, conforme manifestação do Secretário Municipal da

Fazenda(fls.465/466) , concordância da empresa contratada (fls.467/468),
parecer jurídico (fls.470/472) e despacho autorizatório (fls.473), de

acordo com o estabelecido nas cláusulas e condições seguintes:

DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado de forma consensual o contrato, par
aplicado um desconto de aproximadamente 26% (vinte e seis por cent
aluguel, pelo período de 03 (três) meses, passando o valor locatí
monta de R$100.000,00  (cem mil reais),  em razão do enfrentament

emergência de saúde pública de importância internacional decorren

coronavírus.

5o TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO DE

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR CARLO DEL
PRETE, N 651, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE AVANÇADA

DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUE ENTRE SI FAZEM A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E A
EMPRESA GANDINI PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES

LTDA.
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Testemunhas:

Gandini Participações e Representações Ltda

Secstão

CLÁUSULA SEGUNDA: 0 presente termo foi elaborado com fulcro no art.65,

inciso II, da Lei Federal n 8.666/93 e no Decreto n 11.092/2017, artigo

Io, inciso I.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato

originário não alteradas por este termo.

CLÁUSULA QUARTA: 0 Foro da Comarca de São Caetano do Sul é o competente

para dirimir qualquer dúvida ou pendência oriunda deste termo.

E assim, por estarem de comum acordo, eu Mo

Montanari Peres, lavrei o presente termo, que lido e achado conforme,
devidamente assinado por duas testemun/nas, a tudo presentes para q

mesmo produza seus efeitos de lei e de ^ireito.
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