
3º TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA 
MUNICIPAL DE MATÃO E A EMPRESA 
ORGANIZAÇÃO RÁDIO E TELEVISÃO 
EDUCATIVA MATONENSE LTDA. 

 
 
 
 
 

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro de 2015, nesta cidade de Matão/SP 
compareceram as partes entre si justas e contratadas, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE 
MATÃO , com sede nesta cidade de Matão, Estado de São Paulo, na Avenida Padre Nelson, n º 
859, inscrita no CNPJ sob o nº 64.925.092/0001-01, neste ato legalmente representada pelo seu 
Presidente, SR. SANDRO APARECIDO BELLINTANI TRENCH , brasileiro, casado, portador do   
RG nº 14.454.872 SSP/SP e CPF nº 032.029.808-66, daqui por diante denominada simplesmente 
‘CONTRATANTE’  e de outro lado à empresa ORGANIZAÇÃO RÁDIO E TELEVISÃO 
EDUCATIVA MATONENSE LTDA, com sede nesta cidade de Matão, à Av. Baldan, nº 2.268, 
Residencial Olívio Benassi, inscrita no CNPJ sob nº 61.014.528/0001-04, neste ato representada 
pelo Sr. THEODORO CLEMENTE MARISCHEN , portador do RG nº 3.673.434 SSP/SP, e CPF 
sob o nº 034.092.608-20, daqui por diante denominada simplesmente ‘CONTRATADA’,  na 
presença de duas testemunhas, resolvem as partes de comum acordo, PRORROGAR o Contrato  
nº 15/2012, a saber:   

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA  – Fica segundo este termo prorrogado a prestação de serviços 
de captação, edição, gravação e retransmissão de imagens em televisão aberta, pelo sistema 
super VHS ou similar, de trechos relevantes das sessões ordinárias, extraordinárias e solenes, 
bem como outros eventos e atividades da Câmara Municipal de Matão, conforme as 
especificações elencadas no anexo I do presente Edital. 

 
 

PARÁGRAFO 1º. O presente termo de prorrogação terá vigência pelo período de 12 
(doze) meses, compreendido entre 28/11/2015 a 27/11/2016, podendo ser prorrogado nos termos 
do artigo 57, inciso II da Lei 8666/93 e alterações, e sendo devidamente suspenso nos 03 (três) 
meses que antecedem o pleito eleitoral, em conformidade com a Resolução expedida pelo 
Tribunal Superior Eleitoral, o qual dispõe sob o calendário eleitoral (Eleições 2016). 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA  - Os encargos financeiros decorrentes do presente termo de 
prorrogação, serão atendidos pelas dotações próprias dos orçamentos correspondentes, 
classificadas e codificadas sob nº 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, 
desta Edilidade. 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - Pela execução dos serviços de que trata a presente 
prorrogação, a CONTRATANTE  pagará a CONTRATADA  à importância mensal de R$ 11.961,61 
(onze mil novecentos e sessenta e um reais e sessenta e um centavos). 

 

PARÁGRAFO 1º . Por força da cláusula 2º, § 9º, do Contrato Original e do art. 73, VI, “b” 
da Lei Eleitoral 9.504/97 e alterações o mesmo deverá ser suspenso nos 03 (três) meses que 
antecedem o pleito eleitoral. O valor global estimado do contrato é de R$ 107.654,49 (cento e 
sete mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), já aplicado a dedução 



da supressão de R$ 35.884,83 (trinta e cinco mil oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e 
três centavos). 

 
 
CLÁUSULA QUARTA  - Permanecem em pleno vigor as demais cláusulas e condições 

do Pregão Presencial nº 03, de 25 de outubro de 2012 - Contrato Original nº 15/2012. 
                     

 
 

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente 3º TERMO DE 
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL , perante as testemunhas abaixo. 

 
 

 
 
 

Matão, aos 27 de novembro de 2015. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO  
SANDRO APARECIDO BELLINTANI 
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Presidente 

CONTRATANTE 
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