
 
TERMO DE PRORROGAÇÃO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A CÂMARA MUNICIPAL DE 
MATÃO E A EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL 
S.A. 
 

 
 

 
Aos 06 (seis) dias do mês de março de 2015 (dois mil e quinze), nesta cidade  

de Matão, Estado de São Paulo, na Câmara Municipal de Matão, compareceram  as  partes  entre  
si justas e contratadas, a saber: de um lado a  CÂMARA  MUNICIPAL DE MATÃO , com  sede  
nesta cidade de Matão-SP, à Avenida Padre Nelson, nº  859,  inscrita no C.NPJ sob 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, a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A , com sede em São 
Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.376, Bairro Cidade Monções, inscrita no 
C.NPJ sob nº 02.558.157/0001-62, neste ato representada pelo Sr. NILTON CÉSAR DE ÁGUILA , 
brasileiro, casado, portador do RG nº  24.406.211-0 e do CPF nº  148.856.288-14 e Sr. ASSED 
MOISES AMAR,  brasileiro, casado, portador do RG nº 17.534.177 e do CPF nº  099.373.528-27 
adiante designada ‘CONTRATADA’  e perante as testemunhas ao final nomeadas e assinadas, 
resolvem  as  partes  de comum acordo, PRORROGAR,  o Contrato Original nº 03/2013, que 
mutuamente outorgam e aceitam, a saber: 

 
 
 

Cláusula 1ª)  - Fica, segundo este termo, prorrogado o prazo para contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço Móvel Pessoal (SMP) para fornecimento mensal de 3.030 
(três mil e trinta) minutos de ligações locais e comunicação ilimitada entre os usuários, com o 
fornecimento de 21 (vinte e um) aparelhos, em regime de comodato, conforme especificações 
constantes no Anexo I do Edital. 
 
 
Parágrafo Primeiro.  A contratada encaminhará à Contratante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
21 (vinte e um) aparelhos Smartphone LG D125F (L30dualsim), 24 (vinte e quatro) chips, sendo 
21 (vinte e um) habilitados nas linhas existentes e 03 (três) inabilitados. 
 
Parágrafo Segundo. O presente termo de prorrogação terá vigência no período compreendido entre 
07/03/2015 à 06/03/2016, podendo ser prorrogado nos termos no artigo 57, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
 
 
Cláusula 2ª)  - 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 3ª) - O preço mensal pelos serviços da “CONTRATADA ” é estimado em R$ 620,70 
(seiscentos e vinte reais e setenta centavos), perfazendo o valor global estimado do contrato de 
R$ 7.448,40 (sete mil quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos). 
 



 
Cláusula 4ª)  - Permanecem em pleno vigor as demais cláusulas e condições do Contrato Original 
nº 03/2013, referente ao Pregão nº 01, de 07 de fevereiro de 2013. 

 
 
 
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente TERMO 

DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL , perante as testemunhas abaixo. 
 
 
 
 

Matão, aos 06 de março de 2015. 
 
 
 
 
 
                                                                                     ____________________________________ 

CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO   TELEFÔNICA BRASIL S .A 
SANDRO APARECIDO BELLINTANI TRENCH  

PRESIDENTE 
CONTRATANTE 

 NILTON CÉSAR DE ÁGUILA  
ASSED MOISES AMAR 

CONTRATADA 
   
 
 
 
 
 

ANDRÉA BORELA SILVA CALDEIRA   CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA  
RG nº 18.986.265-8 SSP/SP  RG nº 18.334.064-4 SSP/SP 

   
 
 

 
 
 
 

 
 


