
3 TERMO ADITIVO DE SUSPENSÃO AO CONTRATO

FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO

SUL E A COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO

FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA, PARA FORNECIMENTO

DE SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL ORGÂNICO^

ORIUNDO DO PROCESSO DE COMPRAS N

100.116/2017 - CHAMADA PÚBLICA N 01/2017.

Aos 09 dias do mês de novembro do ano de

2020 (dois mil e vinte), nesta cidade de São Caetano do Sul, no Departamento

de Licitações e Contratos, situado 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 pelo

Responsável pelo Expediente da Secretaria de Educação, FABRICIO COUTINHO DE

FARIA, (devidamente qualificado no Termo de Ciência e Notificação), doravante

denominada simplesmente ^CONTRATANTE", e, de outro lado, a COOPERATIVA DE

PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA, com sede na Rua João Pessoa,

n. 174, Bairro Fátima, Erechim/RS, inscrita no CNPJ/MF sob o n.

05.047.086/0001-21, Inscrição Estadual n. 0390118460, por meio de seu

Representante Legal, (devidamente qualificado no Termo de Ciência e

Notificação), doravante denominada simplesmente "CONTRATADA", fundamentados

nas disposições da Lei n 11.947/2009 e pela Lei 8.666/1993 no que couber, e

tendo em vista o que consta na Chamada Púbica n 01/2017, resolvem SUSPENDER

o contrato n 11/2018 que tem como objeto o FORNECIMENTO DE SUCO DE UVA
TINTO INTEGRAL ORGÂNICO, firmado entre as partes em 28 de fevereiro de 2018,

constante do processo administrativo n 100.116/2017, bem como o despacho do

Resp. p/ Exp. da Secretaria de Educação (fls.212), mediante as cláusulas e

condições que mutuamente aceitam e outorgam que seguem:
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OB^. : as testemunhas estão devidamente qualificadas no Termo de Ciência e

Notificação.

LTDA.

DUCAÇÃO

DISPOSIÇÕES GERAIS.

CLÁUSULA TERCEIRA - Ficam ratificas todas as cláusulas do contrato originário

não alteradas pelo presente.

CLÁUSULA QUARTA - 0 presente termo foi elaborado com fulcro no artigo 65 da
Lei Federal n 8.666/93, com redação atualizada.

CLÁUSULA QUINTA - 0 foro da Comarca de São Caetano do Sul é o competente para

dirimir quaisquer pendências que eventualmente surjam em decorrência do
presente instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E assim, por estarem de acordo com as cláusulas e condições pactuadas, foi
lavrado o presente termo, na presença de duas testemunhas, para produção de

DO OBJETO - SUSPENSÃO.

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente instrumento tem como objeto estabelecer a

suspensão da execução contratual do fornecimento de suco de uva tinto integral
orgânico, em virtude da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus.

CLÁUSULA SEGUNDA - Fica efetivamente suspensa a prestação dos serviços objeto

do contrato de n. 11/2018, desobrigando a contratante das obrigações nele
definidas, pelo periodo em que as atividades escolares se encontrarem
suspensas, a partir da assinatura deste instrumento.

3o TERMO ADITIVO

Contrato n 11/2018

Processo n. 300.092/2017

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
Estado de São Paulo




