
 
TERMO DE PRORROGAÇÃO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A CÂMARA MUNICIPAL DE 
MATÃO E A EMPRESA DANIEL BENEDITO 
MARQUES – ME. 
 

 
 

 
Aos 19 (dezenove) dias do mês de junho 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 DANIEL BENEDITO MARQUES - ME , com sede 
em Monte Alto, à Rua Arthur Esteves de Lima, nº 190, Jardim Bela Vista, inscrita no CNPJ sob nº 
15.492.365/0001-58, neste ato representada pelo Sr. DANIEL BENEDITO MARQUES, portador 
do RG nº 10.724.696 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 037.205.066-22, daqui por diante 
denominada simplesmente CONTRATADA , e perante as testemunhas ao final nomeadas e 
assinadas, resolvem  as  partes  de comum acordo, PRORROGAR,  o Contrato Original nº 
10/2014, referente ao Pregão Presencial nº 01, de 21 de maio de 2014, que mutuamente 
outorgam e aceitam, a saber: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA  - Contratação de empresa especializada na prestação de 

serviço de limpeza e conservação nas dependências da Câmara Municipal de Matão – prédio 
principal e Anexo (térreo e primeiro andar), pelo período de 12 (doze) meses, com fornecimento 
de todo material e equipamentos necessários para a realização da limpeza. 

CLÁUSULA SEGUNDA – Considera-se prestação de serviços de limpeza e 
conservação, todo o serviço de limpeza diária dos pisos, salas, mobílias em geral, sanitários, 
cozinha, entre outros desta natureza. 

Os serviços deverão ser realizados de segunda à sexta-feira, dentro do período das 
07h às 17h00, perfazendo 44 (quarenta e quatro) horas semanais. Os horários de entrada, saída 
e intervalos dos eventuais prestadores de serviços ficaram a cargo da Contratada, respeitando 
todas as legislações vigentes.  

O local da prestação dos serviços descritos acima é a sede da Câmara Municipal de 
Matão, localizada na Av. Padre Nelson, nº 859, Centro – Matão/SP. 

CLÁUSULA TERCEIRA  - O presente instrumento particular de contrato será regido 
nos termos da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, Lei 
Complementar nº 123/2006 e Decreto Municipal nº 4.274, de 08 de dezembro de 2005. 

 
CLÁUSULA QUARTA  – O período de vigência do presente termo de prorrogação 

contratual será de 23/06/2015 a 22/06/2016, perfazendo 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado em conformidade com o art. 57, II da Lei 8666/93 e alterações.  

 
CLÁUSULA QUINTA  - O pagamento pelos serviços prestados será efetuado em até 

10 (dez) dias após a entrega da nota fiscal, por meio de depósito em conta corrente ou boleto, 



após a apresentação da respectiva nota fiscal/fatura, devidamente discriminada e atestada por 
servidor designado.  

A Nota Fiscal-Fatura deve ser acompanhada de Cópia da Guia de Recolhimento do 
ISS; Declaração da CONTRATADA de que a Guia de Recolhimento refere-se ao objeto contratual 
e Comprovação de recolhimento das contribuições para o INSS e para o FGTS, demonstradas 
através de documentos oficiais, correspondentes ao mês do adimplemento da obrigação ou, 
excepcionalmente, do mês anterior, quando ainda não vencidas as contribuições. 

Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será 
imediatamente solicitada à empresa adjudicatária a devida correção, no prazo de vinte e quatro  
horas. 

CLÁUSULA SEXTA  - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
contratual, sem a necessidade de aditamento, desde que justificado o interesse público. 

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA -  O preço mensal pelos serviços da “CONTRATADA ” é de R$ 

4.960,80 (quatro mil novecentos e sessenta reais e oitenta centavos), perfazendo o valor global 
do contrato de R$ 59.529,60 (cinquenta e nove mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta 
centavos), podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, II da Lei 8666/93 e alterações. 

 
O preço constante da presente contratação poderá ser reajustado desde que 

comprovada a alteração da data base do salário, através de dissídio coletivo, ou por acordo entre 
as partes, nunca no período inferior a 12 (doze) meses de execução do contrato. 

 
CLÁUSULA OITAVA-  As despesas decorrentes da presente Licitação serão 

atendidas pelas dotações próprias do orçamento vigente, suficiente para comportá-las, 
classificadas e codificadas sob nº sob nº 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros, sendo 
oneradas dotações dos orçamentos vindouros, de acordo com a duração do contrato e eventuais 
prorrogações.  

 
CLÁUSULA NONA  - A vencedora do certame que descumprir quaisquer das 

cláusulas ou condições do presente edital ficará sujeita ás penalidades previstas no art. 7º da Lei 
nº 10520/02, bem como aos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93. 

 
De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8.666/93, a contratada, garantida a prévia 

defesa, ficará sujeita á multa de 1% (um por cento) sobre o valor contratado, por dia de atraso em 
que, sem justa causa, não cumprir as obrigações na Lei nº 8.666/93. 

 
Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste 

contrato, a contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções: 
 
a) advertência; 

 
b) multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 
 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com este órgão promotor do certame, por prazo de até 2 (dois) anos; 
 



d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 

 
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente 

descontado da primeira parcela de preço a que a contratada vier a fazer jus, acrescido de juros 
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

 
Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á 

comunicação escrita à empresa, e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as 
penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, 
informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA -  O não cumprimento pela “CONTRATADA ” , de quaisquer das 

obrigações assumidas com este instrumento particular de contrato, salvo motivo de força maior ou 
casos fortuitos, devidamente caracterizados e aceitos pelo “CONTRATANTE ” , acarretará a 
rescisão imediata e unilateral do mesmo, independentemente de qualquer interpelação judicial ou 
extra judicial, além da multa prevista na Cláusula acima (arts. 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93, 
alterada pela Lei 9.854/99). 

 
CLÁUSULA DÉCIMA  PRIIMEIRA- As partes elegem o Foro da Comarca de Matão, 

Estado de São Paulo, para qualquer Ação oriunda deste instrumento particular de contrato, 
excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
Fazem parte integrante deste termo de prorrogação o Edital referente ao Pregão 

Presencial nº 01, de 21 e maio de 2014 e seus anexos. 
 
 

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

PRORROGAÇÃO CONTRATUAL , perante as testemunhas abaixo. 
 
 
 

Matão, aos 19 de junho de 2015. 
 
 
 
                                                                                     ____________________________________ 

CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO  
 SANDRO APARECIDO BELLINTANI TRENCH 

PRESIDENTE 
   CONTRATANTE 

 DANIEL BENEDITO MARQUES - ME 
DANIEL BENEDITO MARQUES  

CONTRATADA  
 

   
   
 
 

ANTONIO APARECIDO DA SILVA   CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA  
RG nº 34.719.452-7 SSP/SP  RG nº 18.334.064-4 SSP/SP 

   
 
 
VISTO E APROVADO PROCURADORA JURÍDICA DA CÃMARA MUN ICIPAL DE MATÃO  


