
TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 
QUE CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL 
DE MATÃO E A EMPRESA NOVACK 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP. 
 

 
Aos 09 (nove) dias do mês de novembro de 2015, nesta cidade de Matão, Estado de 

São Paulo, 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 CNPJ. 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 NOVACK 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP,  estabelecida na cidade Matão à Rua Marlene David dos 
Santos, nº 362, Jardim Paraíso III, inscrita no CNPJ. Sob nº 00.911.015/0001-01, neste ato 
representada legalmente pelo Sr. DERLI HUMBERTO STAMBOROSKI  no final identificado e 
assinado, daqui por diante    denominada    simplesmente "CONTRATADA",  na presença de 
duas testemunhas no final qualificadas e assinadas, ficou justo e prorrogado o seguinte: 

 
Cláusula 1ª)  – Contratação de empresa para locação de uma máquina copiadora com prestação 
de serviços de assistência técnica, fornecimento de todas as peças, suprimentos e toner (preto), 
com exceção de todo papel que será utilizado para a reprodução das cópias, conforme as 
especificações constantes do Anexo I  do Edital. 
 
Cláusula 2ª)  O presente termo de prorrogação terá vigência no período compreendido entre 
11/11/2015 a 10/11/2016, podendo ser prorrogado em conformidade com o art. 57, IV da Lei 
8666/93 e alterações posteriores. 
. 
Cláusula 3ª)  - 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 4ª) - Pela execução do serviço licitado, será pago à importância de R$ 0,055 por cópia, 
perfazendo o valor global estimado de contrato de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).  
 
Cláusula 5ª)  - Permanecem em pleno vigor as demais cláusulas e condições do Contrato Original 
nº 13/2013 – Pregão Presencial nº 05, de 03 de outubro de 2013. 
 

 
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente 2º 

TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL , perante as testemunhas abaixo. 
 

 
Matão, aos 09 de novembro de 2015. 

 
 

_______________________________ 
NOVACK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  
   DERLI HUMBERTO STAMBOROSKI  

   CONTRATADA 
 

 
 

SR. DANIEL BARROS DE TOLEDO   SRA. MARÍLIA CAVICHIOLE  
RG. nº 20.320.379-SSP/SP  RG. nº 7.537.981-SSP/SP 

Testemunha   Testemunha  
 
 
 
VISTO E APROVADO: PROCURADORA JURÍDICA DA CÂMARA MU NICIPAL DE MATÃO  

CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO                  
SANDRO AP. BELLINTANI TRENCH   

PRESIDENTE 
CONTRATANTE 

 
 

 


