
 
 
 
 
PRORROGAÇÃO Nº 07/2018 

4º TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA 
MUNICIPAL DE MATÃO E A EMPRESA 
EDITORA EMBASSY LTDA – ME 

 
 
Aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro de 2018, nesta cidade de Matão/SP compareceram 
as partes entre si justas e contratadas, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO , com 
sede nesta cidade de Matão, Estado de São Paulo, na Avenida Padre Nelson, n º 859, Centro, 
inscrita no CNPJ sob o nº 64.925.092/0001-01, neste ato legalmente representada pelo seu 
Presidente, SR. VALTER LUIZ TREVIZANELLI , 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 à empresa EDITORA EMBASSY LTDA – ME, com sede nesta 
cidade de Matão, na Rua José Bonifácio, nº 1453, Vila Santa Cruz, inscrita no  CNPJ. sob nº  
03.717.160/0001-44,  neste  ato  representada legalmente por seu proprietário Sr. MANOEL 
ANTÔNIO AMOROSO, brasileiro, solteiro, portador do CPF nº 746.490.788-49 e do RG nº 
7.120.837 -SSP/SP, daqui por diante denominada simplesmente ‘CONTRATADA’,  na presença 
de duas testemunhas, resolvem as partes de comum acordo, PRORROGAR o Contrato  Original 
nº 25/2014, a saber:   
 
CLÁUSULA PRIMEIRA  – Fica segundo este termo prorrogado a contratação de mídia escrita 
(jornal local) para publicação dos Atos Oficiais da Câmara Municipal de Matão, com as seguintes 
especificações: 

 
I – Publicação dos trabalhos das Sessões Ordinárias e Extraordinárias; 
 
II – Divulgação das Sessões Solenes; 
 
III – Publicação de documentos referentes ás Licitações (atendimento à Lei Federal nº 8.666/93 e 
alterações, Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal); 
 
IV – Publicação na íntegra dos Decretos Legislativos, Resoluções, Portarias   
 
V- Demais Atos que exijam publicidade legal. 
 
PRÁGRAFO ÚNICO -  As publicações deverão ser encaminhadas pelos Setores Competentes da 
Câmara Municipal de Matão até as 12 horas do dia anterior a publicação por via eletrônica ou 
através de CD ou pen drive, em programa compatível com o disponibilizado pela Contratada 
(caso haja necessidade, de comum acordo poderá ser alterado esse horário), obedecendo às 
seguintes determinações:  
 
I - As matérias serão de inteira responsabilidade autoral da Assessoria de Imprensa da Câmara 
Municipal de Matão; 
 
II - As matérias serão remetidas ao Jornal pela Assessoria de Imprensa da Câmara Municipal de 
Matão; 
 
III - O espaço a ser ocupado deverá ser de 680 (seiscentos e oitenta) centímetros de coluna, por 
mês; 
 
IV - As despesas com a confecção de fotos correrão por conta da Câmara Municipal de Matão; 
 
V - O não preenchimento de espaço destinado à publicação não alterará de qualquer forma o 
pagamento devido mensalmente, o que compensará os excessos de matérias ocorridas; 
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VI – A empresa licitante deverá prever no custo da proposta a quantidade de 22 (vinte e dois) 
exemplares do jornal editado;  
 
VII – A Contratada deverá disponibilizar acesso ao ambiente virtual do jornal para a retirada on-
line das publicações afetas à Câmara Municipal, propiciando celeridade no acesso e impressão 
dos Atos Oficiais; 
 
VII - Para prestação dos serviços o Jornal deverá ser local e obrigatoriamente, no mínimo, 
semanal. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA  - O presente termo de prorrogação terá vigência pelo período de 12 
(doze) meses, compreendido entre 19/12/2018 a 18/12/2019, podendo ser prorrogado nos termos 
do artigo 57, inciso II da Lei 8666/93 e alterações.  

 
CLÁUSULA TERCEIRA  - 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  QUARTA - Pela execução dos serviços de que trata a presente prorrogação, a 
CONTRATANTE  pagará a CONTRATADA  à importância mensal de R$ 4.690,00 (quatro mil 
seiscentos e noventa reais), perfazendo o valor global do contrato de R$ 56.280,00 (cinquenta e 
seis mil duzentos e oitenta reais). 

 
CLÁUSULA QUINTA  - Permanecem em pleno vigor as demais cláusulas e condições do Pregão 
Presencial nº 06, de 10 de novembro de 2014 - Contrato Original nº 25/2014. 

                     
 

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente TERMO DE 
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL , perante as testemunhas abaixo. 

 
 

 
Matão, aos 19 de dezembro de 2018. 

 
 
 

 
                                                                                ____________________________________ 

CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO  
VALTER LUIZ TREVIZANELI 

Presidente 
CONTRATANTE 

 
 
 

 EDITORA EMBASSY LTDA – ME 
MANOEL ANTÔNIO AMOROSO 

 
                             Procurado 

CONTRATADA 
 
 
 

ADALBERTO DONIZETE BORGES  
RG nº 23.257.735-3SSP/SP 

 
 

 SIDNEY RODRIGO D’ANDREA  
RG nº 27.652.555-3 SSP/SP 

 

 


