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4º TERMO DE PRORROGAÇÃO QUE 
FAZEM ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL 
DE MATÃO E A EMPRESA VEROCHEQUE 
REFEIÇÕES LTDA.  

 
 
 
 
 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho de 2016, 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, Centro, 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 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , com sede em 
Ribeirão Preto, à Avenida Presidente Vargas, nº 2001, Conjunto 184, Edifício New Century, 
Jardim Califórnia, inscrita no CNPJ sob nº 06.344.497/0001-41, neste ato representada pelo Sr. 
NÍCOLAS TEIXEIRA VERONEZI , RG nº 32.594.073-3, CPF nº 225.748.008-26, adiante 
designada "CONTRATADA" ,  resolvem  as  partes  de comum acordo, PRORROGAR,  o 
Contrato Original nº 08/2012, que mutuamente outorgam e aceitam, a saber: 
 
 
 
Cláusula 1ª)  - Fica, segundo este termo, prorrogado o contrato para administração e 
fornecimento de ajuda de custo (alimentação), através de cartão magnético ou eletrônico, 
personalizados aos servidores da Câmara Municipal de Matão, conforme as especificações 
constantes no Anexo I do Edital - Pregão nº 01, de 21 de maio de 2012, referente ao Contrato 
Original nº 08/2012.  
 
Parágrafo único. O presente termo de prorrogação terá vigência no período compreendido entre 
04/07/2016 à 03/07/2017, 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 Terceiro e nº 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variável – 
Pessoas Civil, desta Edilidade. 
 
 
Cláusula 3ª) - Pela execução do serviço licitado a taxa administrativa é de -1,35%, por mês. A 
taxa negativa será considerada como desconto no valor total do benefício. 
 
Parágrafo 1º  - O valor mensal estimado para o benefício é de R$ 23.983,00 (vinte e três mil 
novecentos e oitenta e três reais) perfazendo o valor anual estimado de R$ 311.779,00 (trezentos 
e onze mil setecentos e setenta e nove reais), já incluso o valor da ajuda de custo de Natal. 
 
Parágrafo 2º  - O valor mensal estimado para o benefício com desconto da taxa administrativa é 
R$ 23.659,23 (vinte e três mil seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos), 
perfazendo um valor anual estimado de R$ 307.569,99 (trezentos e sete mil quinhentos e 
sessenta e nove reais e noventa e nove centavos), já incluso o valor da ajuda de custo de Natal. 
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Cláusula 4ª)  - Permanecem em plena vigência as demais cláusulas e condições do Contrato 
Original nº 08/2012 referente ao Pregão nº 01, de 21 de maio de 2012. 
 
 

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

DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL , perante as testemunhas abaixo. 
 
 
 
 

Matão, aos 28 de junho de 2016. 
 
 

 
 
 

                                                                                 ____________________________________ 
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO   VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 

SANDRO APARECIDO BELLINTANI TENCH   NÍCOLAS TEIXEIRA VERONEZI  
PRESIDENTE 

CONTRATANTE 
 CONTRATADA  

 
 
 
 
 
 
 
 

ANDRÉA BORELA SILVA CALDEIRA   CRISTIAN DOUGLAS SIQUETELLI  
RG nº 18.986.265-8 SSP/SP  RG nº 30.738.249-7 SSP/SP 
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CAMILA FERNANDA RIBEIRO 

PROCURADORA JURÍDICA DA CÃMARA MUNICIPAL DE MATÃO 


