
 
3º TERMO DE PRORROGAÇÃO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM, A CÂMARA 
MUNICIPAL DE MATÃO E A EMPRESA 
DANIEL BENEDITO MARQUES – ME. 
 

 
Aos 21 (vinte e um) dias do mês de junho de 2017 (dois mil e dezessete), 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. VALTER LUIZ TREVIZANELI, brasileiro, solteiro, portador   do   RG 
nº  16.137.410 SSP/SP e CPF nº 071.856.098-10, 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 - Fica, segundo este termo, prorrogado 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 – O período de vigência do presente termo de 
prorrogação contratual será de 23/06/2017 a 22/06/2018, perfazendo 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogado em conformidade com o art. 57, II da Lei 8666/93 e alterações.  

 
CLÁUSULA TERCEIRA - O preço mensal pelos serviços é de R$ 5.838,86 

(cinco mil  oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos) perfazendo o valor 
global do contrato de R$ 70.066,34 (setenta mil e sessenta e seis reais e trinta e quatro 
reais). 

 
I. 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 QUARTA- 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 QUINTA - Permanecem em pleno vigor as demais cláusulas e 

condições do Contrato Original nº 10/2014, referente a Pregão Presencial nº 01, de 21 
de maio de 2014 

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

3º TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, perante as testemunhas abaixo. 
 
 
 
 

Matão, aos 21 de junho de 2017. 
 

 
 
                                                                                          _________________________________ 

 CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO 
 VALTER LUIZ TREVIZANELI 

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 MUNICIPAL DE MATÃO  


