
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 Prefeito,
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 pelo Responsável pelo Expediente da Secretaria Municipal de
Esporte La^er, e Juventude, MARCO AURÉLIO ASTOLFI, brasileiro, portador da
Cédula de Identidade RG n 9.887.039 e inscrito no CPF/MF sob n 049.860.068-
86; doravante denominado simplesmente "CONTRATANTE", e, de outro lado KIN
ENGENHARIA LTDA-EPP, com sede na Rua Tapajós, n. 882 - sala 13 no Bairro

Barcelona em São Caetano do Sul/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n
04.517.114/0001-64, neste ato representada por SÉRGIO LÚCIO DA SILVA,

portador da Cédula de Identidade n 11.490.462-5, inscrito no CPF/MF sob o
n 038.051.098-73, doravante denominada simplesmente "CONTRATADA" e, na
presença das testemunhas adiante nomeadas, pelas partes contratantes me foi
dito que haviam convencionados firmar, como firmado tem, o presente TERMO
ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO E ALTERAÇÃO, do contrato em epigrafe,

conforme manifestação da empresa contratada (fls.775/779), parecer do gestor
contratual (fls.819/831), concordância do Diretor do Departamento de Obras e
Habitação (fls.832), parecer jurídico (fls.834/839) , manifestação da
Secretária Municipal de Obras e Habitação (fls.841), parecer da Comissão
Municipal de Controle de Gastos (fls.843 e 846), parecer jurídico da PGM
(fls. 850/855), despacho autorizatório (fls.858), nota de empenho (fls.862),

mediante cláusulas e condições que mutuamente aceitam e outorgam a saber:
1

(dois mil e vinte) , nesta2020dias do mês de  JULHO  de06Aos

3 TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E
ALTERAÇÃO DA EXECUÇÃO SEM ALTERAÇÃO DE

VALOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÕES DO

GINÁSIO POLIESPORTIVO DO CER SANTA PAULA
SITUADO NA RUA LUIZ LOUSÃ, 170, BAIRRO
SANTA PAULA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO

CONTRATO DE REPASSE N
874641/2018/ME/CAIXA QUE ENTRE SI CELEBRAM
A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO

MINISTÉRIO DO ESPORTE, E REPRESENTADO PELA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE
SÃO CAETANO DO SUL, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO

DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE E GRANDES

EVENTOS ESPORTIVOS.
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CLÁUSULA SEXTA - Fica eleito o Foro da Comarca de São Caetano do Sul, com
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para
deslinde de qualquer questão que eventualmente surja por força do ajuste ora

firmado.

CLÁUSULA QUINTA - 0 presente termo foi elaborado com fulcro no artigo 57, 
1, inciso II, bem como artigo 65 da Lei Federal n 8.666/93, ficando
ratificadas todas as cláusulas do contrato originário as quais não foram

alteradas por este aditamento contratual.

DO FORO.

DO EMBASAMENTO LEGAL.

DA ALTERAÇÃO - PENALIDADES.
CLÁUSULA QUARTA- Ficam inseridas as cláusulas a seguir transcritas, conforme
solicitação formulada pela Responsável pelo Expediente da Seohab (fls.833),

devidamente ratificada no parecer jurídico (fls.834/839), bem como no

despacho autorizatório (fls.858):
1) 0 inadimplemento injustificável das obrigações decorrentes deste ajuste

contratual, dará ensejo a aplicação das seguintes penalidades:
1.1.1)Advertência expressa, por atraso no cronograma fisico financeiro;

1.1.1.1) Fica o contratado obrigado a restabelecer o proposto no
cronograma fisico financeiro até o próximo periodo de medição,

sob pena de aplicação de multa.
1.1.2)Multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor da obrigação

não cumprida do cronograma fisico financeiro.

DA ALTERAÇÃO - ACRÉSCIMO.
CLÁUSULA SEGUNDA - Fica alterado o Contrato n 275/2019 para acrescer o
percentual de 49,85 (quarenta e nove virgula oitenta e cinco por cento),

equivalente a R$ 126.181,74 (cento e vinte e seis mil, cento e oitenta e um
reais, setenta e quatro centavos), perfazendo um valor total atualizado de
R$ 379.280,54 (trezentos e setenta e nove mil, duzentos e oitenta reais,

cinqüenta e quatro centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - As despesas decorrentes da presente prorrogação correrão

por conta da verba n:

02.23.01.27.812.0501.2.211.4.4.90.51.00 - SELJ (4167-000).

DA PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO.CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica prorrogado o prazo de execução do contrato por mais

30 (trinta) dias, a contar de 07 de julho de 2020.
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Nome
RG:

s:,
No
Tes

MARCO AURÉLIO^ASTOLFI
RESP.P/EXP. Da SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Nada mais havendo a ser declarado, vai assinada pelas partes e testemunhas a
tudo presente e de tudo cientes, para que produza os regulares efeitos de

Lei e de Direito.
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