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present eParágrafo   único   -   As   despesas   decorrentes   da

prorrogação correrão por conta das verbas n.os:
02.04.01.14.451.0200.1.092.4.4.51.00 - 2440-000 (SEOHAB)

Aos 23 dias do mês de abril de 2021 (dois mil e vinte e um) ,

nesta cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, no
Palácio da Cerâmica, situado na Rua Eduardo Prado n 201,

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 sua
RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

HABITAÇÃO, (devidamente qualificada no Termo de Ciência e

Notificação) e pela empresa CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA,

com sede na Rua Mourato Coelho, , 90, Conj . 24, Pinheiros - São

Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 0 6.316.940/0001-70, por
meio de seu Representante Legal (devidamente qualificado no
Termo de Ciência e Notificação) , 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, conforme manifestação (fls.389/390) , parecer jurídico

( f1s . 407/411 ) e despacho autorizatório (fls.412), mediante

cláusulas e condições que mutuamente aceitam e outorgam a saber:

DA PRORROGAÇÃO.
CLÁUSULA PRIMEIRA -  Fica prorrogado o  contrato supra descrito

pelo prazo de 180 DIAS, a contar de 04 de maio de 2021.

DO VALOR - ACRÉSCIMO
CLÁUSULA SEGUNDA - Fica acrescido ao valor total do contrato o
percentual de 4,49%, correspondente a R$ 6.900,00 (seis mil e

novecentos reais), totalizando R$ 149.300,00 (cento e quarenta e

nove mil e trezentos reais).

Io TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E

ACRÉSCIMO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS AO
ACOMPANHAMENTO E À SUPERVISÃO

AMBIENTAL DAS OBRAS E IMPLEMENTAÇÃO DE

MEDIDAS PREVISTAS EM PLANO DE
INTERVENÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DO

PARQUE MATARAZZO, SITUADO NA PRAÇA
COMENDADOR ERMELINO MATARAZZO, N 91,
BAIRRO FUNDAÇÃO, NESTE  MUNICÍPIO
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OBS . : as testemunhas estão devidamente! qualificadas no Termo de

Ciência e Notificação.

DA

ITAÇÃO
A

SECR

DO EMBASAMENTO LEGAL.
CLÁUSULA TERCEIRA - O presente termo foi elaborado com fulcro

nos termos do art.57, 1, II e 65, II, ambos da Lei n
8.666/93, bem como artigo 1, inciso I do Decreto n

11.092/2017, devidamente atualizados, ficando ratificadas todas

as cláusulas do contrato originário as quais não foram alteradas

por este aditamento contratual.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
CLÁUSULA QUARTA - 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.

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

pactuadas, foi lavrado o presente contrato, na presença de duas

testemunhas, para produção de seus efeitos legais
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