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DA ALTERAÇÃOCLÁUSULA PRIMEIRA - Fica alterado o Contrato n 236/2019 com o objetivo de

suprimir o valor de R$ 8 9.962,22 (oitenta e nove mil, novecentos e sessenta e
dois reais e vinte e dois reais), perfazendo um total co^

7.028.622,94 (sete milhões, vinte oito mil, seiscentos e vi^^^e

noventa e quatro centavos).

Aos (^. dias do mês de setembro 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 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 por seu 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 e pelo Secratário Municipal de Serviços Urbanos, ILIOMAR DARRONQUI,

brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG ri'

4.680.854-1 e inscrito no CPF/MF sob o n 080.145.588-04, doravante denominad^

simplesmente "CONTRATANTE", e, de outro lado, SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

EIRELI, com sede na Rua Catumbi, 99, Bairro Catumbi - São Paulo/SP, inscrita no

CNPJ/MF sob o n. 09.4 45.502.0001-09, neste ato representada por seu(sua)
procurador(a), GUSTAVO MARTINS DE GODOY, brasileiro, solteiro, portador(a) da

cédula de identidade de RG n. 38.775.300-X, inscrito(a) no CPF/MF sob o n

402.809.738-02, 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

ALTERAÇÃO da contratação em epígrafe, conforme concordância da empresa
contratada (fls.3497), manifestação do Gestor do Contrato (fls.3492/3494),

manifestação SEOHAB (fls.3494), parecer jurídico (fls.3498/3499), despacho

autorizatório (fls.3500), mediante cláusulas e condições que mutuamente aceitam

e outorgam a saber:

3o TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA DE
EDUCAÇÃO INFANTIL E READEQUAÇÃO DA ÁREA DE
PLAYGROUND E PASSEIOS, LOCALIZADA NA PRAÇA
LUIZ OLINTO TORTORELLO, NO QUADRILÁTERO

ENTRE A AV. GOIÁS E AS RUAS MANOEL COELHO,
RIO GRANDE DO SUL E JAYME DA COSTA PATRÃO,

NESTE MUNICÍPIO.
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Nome
RG:Í ,

SOLUÇÕE

Test^munhas

ILÍOMAR DARRONQUI
Secretário Municip^l de Serviços Urbanos

FABRICOÜtriNhO DE FARIA
SECRETÁRINlMp^L DE EDUCAÇÃO

E assim, por estarem de acordo com as cláusulas e condições pactuadas, fcC

lavrado o presente contrato, na presença de duas testemunhas, para produção de

seus efeitos legais.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
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.

DO EMBASAMENTO LEGAL.
CLÁUSULA SEGUNDA - O presente termo foi elaborado com fulcro nos termos do

art.65, inciso I - alínea "b" da Lei n 8.666/93, bem como artigo Io, inciso I,

do Decreto n 11.092/2017, ficando ratificadas as demais cláusulas do contrato

originário as quais não foram alteradas por este aditamento contratual.
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