
Câmara Municipal da Estância Turística de Batatais
ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE PRORROGAÇÃO DO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 003/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004/2020

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE BATATAIS, pessoa
jurídica de direito público, com sede nesta cidade de Batatais, Estado de São Paulo, inscrita
no CNPJ nO60.257.169/0001-53,. situada na Praça Doutor Washington Luis, nO01, neste ato
legalmente representada pelo Sr. Julio Eduardo Marques Pereira, Presidente da Câmara
Municipal, RG. nO 19.732.324-8, de ora em diante denominada simplesmente
CONTRATANTE, e de outro lado a firma Fernando Cesar Silva 31137720875 - MEl, com
sede na rua Daniel Laurenti, nO 104, bairro dom Romeu Albverti, na cidade de Batatais/SP,
inscrita no CNPJ nO 20.419.494/0001-50, neste ato representada pelo Sr. Fernando Cesar
Silva, portador do RG nO34.589.251-3 - SSP/SP e do CPF nO311.377.208-75, na qualidade
de Sócio-Administrador, residente e domiciliado na rua Daniel Laurenti, nO 104, bairro dom
Romeu Albverti, na cidade de Batatais/SP, de ora em diante denominada simplesmente
CONTRATADA, pelo presente instrumento, têm entre si justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO

1.1 - Fica o Contrato Administrativo n° 003/2020, conforme devidamente previsto em sua
Cláusula Quarta, prorrogado pelo período de 22/07/2021 a 22/07/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 - É objeto deste instrumento a contratação de serviços de monitoramento eletrônico a
serem realizados nos prédios Principal e Anexo da Câmara Municipal de Batatais/SP, situada
na Praça Dr. Washington Luis, 01 - Centro, - Batatais/SP, conforme especificações contidas
na proposta enviada pela Contratada

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3.1 - O valor total estimado dos Serviços, objeto deste Contrato é de até R$ 1080,00 (mil e
oitenta reais), a ser pago em 12 parcelas.
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3.2 - O valor pactuado nesta prorrogação permanecerá o mesmo da
administrativo nO003/2020.



Câmara Municipal da Estância Turística de Batatais
ESTADO DE SÃO PAULO

3.3 - o pagamento de responsabilidade da Câmara Municipal de Batatais será efetuado dentro
do prazo de até 7 (sete) dias úteis, a contar da data da entrega das notas fiscais ou
equivalentes, para pagamento a vista, e a prazo, no vencimento da fatura.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

4.1 - Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato Administrativo n° 003/2020.

4.2 - O presente termo de prorrogação fica fazendo parte integrante do processo de Dispensa
licitação e Contrato lavrado nos autos da Dispensa de liCitação n° 004/2020.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente em 03 (três) vias
de igual teor, elegendo o Foro da Comarca de Batatais/SP, como competente para dirimir toda
e qualquer dúvida que se originar da interpretação do presente instrumento, com renúncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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