
 
 
 
 
 
PRORROGAÇÃO Nº 04/2018 

1º TERMO DE PRORROGAÇÃO QUE 
FAZEM ENTRE SI A CÂMARA 
MUNICIPAL DE MATÃO E A EMPRESA 
FRANCISCO CARLOS FERREIRA -  
ME 

 
 
 
Aos 09 (nove) dias do mês de novembro de 2018 (dois mil e dezoito), nesta 
cidade  de Matão, Estado de São Paulo, no Gabinete  do  Sr. Presidente  da 
Câmara Municipal de Matão, compareceram  as  partes  entre si justas e 
contratadas, a saber: de um lado a  CÂMARA  MUNICIPAL DE MATÃO , pessoa 
jurídica de direito público interno, 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, o Sr. VALTER LUIZ 
TREVIZANELI , brasileiro,  solteiro, portador   do   R.G. 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 FRANCISCO CARLOS 
FERREIRA ÁGUA - ME  , com sede em Matão - SP, à Avenida XV de Novembro, 
1732, inscrita no CNPJ sob nº 07.637.864/0001-68, neste ato representada por 
seu proprietário, SR. Francisco Carlos Ferreira, separado judicialmente, portador 
da Cédula de Identidade RG nº 27.756.132-2, inscrito no CPF sob o nº 
196.128.658-09, residente e domiciliado na cidade de Matão - SP, à Avenida 
Santo Antônio nº 662, Centro, adiante designada “CONTRATADA”  e perante as 
testemunhas ao final nomeadas e assinadas, têm entre si justa e contratado o 
que segue: 
 
Cláusula 1ª)  - Fica, segundo este termo, prorrogado o contrato para: 
 
Fornecimento de Água Mineral, obtida de fontes naturais ou artificialmente captada de 
origem subterrânea caracterizada pelo conteúdo definido e constante de sais minerais 
(composto iônica) e pela presença de oligoelementos e outros constituintes, em 
garrafões de 20 Litros, garrafas de 510 ml, e copos de 200 ml, para consumo da Câmara 
Municipal de Matão – SP, durante o período contratual, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I do Edital, do Processo Licitatório nº 
09/2017, Carta Convite nº 04/2017. 
 
Parágrafo único. O presente termo de prorrogação terá vigência no período 
compreendido entre 11/11/2018 à 10/11/2019, podendo ser prorrogado nos termos 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. 
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Cláusula 3ª) - Pela execução dos serviços de que trata o presente Termo, a 
CONTRATANTE  pagará a CONTRATADA  a importância de R$ 547,73 (quinhentos e 
quarenta e sete reais e setenta e três centavos) mensais perfazendo um valor global de 
R$ 6.572,80 (seis mil quinhentos e setenta e dois reais e oitenta centavos),  
 
Cláusula 4ª)  - Permanecem em plena vigência as demais cláusulas, condições e 
sanções do Contrato Original nº 07/2017 referente a Carta Convite nº 04, de 18 de 
outubro de 2017. 
 
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente TERMO DE 
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL , perante as testemunhas abaixo. 
 
 
 

Matão, aos 09 de novembro de 2018. 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Matão 
VALTER LUIZ TREVIZANELI 

Presidente 
CONTRATANTE 

 

Francisco Carlos Ferreira Água – ME 
FRANCISCO CARLOS FERREIRA 

Proprietário 
CONTRATADA 

 
 

Carlos Eduardo Moreira da Silva 
RG. 18.334.064-4 

Testemunha 

 
 

Antônio Aparecido da Silva 
RG. 34.719.452-7 

Testemunha 
 
 
 
 
 
 


