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TERiiiip Aoirivo Ao coNTRATo oE PREsTAçAo oE sERviç:os os vioiLANciA i=›ATRiivioNiAi_ E
viGii_Ar~iciA Ei_ETRoi~iicA DE FORMA coi×iTii~it.iA PARA os i==REoios DA CAMARA iviuNiciPAi_ DE

cuaA"i Ao
TERMO ADITIVO NC' 13i2016

Pelo presente Instrumento Particular de Aditamento ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL E VIGILANCIA ELETRONICA DE FORMA CONTÍNUA
PARA OS PREDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CUEIATAO. onde figuram como CONTRATANTE a
CAMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO. pessoa Juridica de direito público interno, dotada de autonomia,
inscrita no CNPJ -MF) sob o n° 51.i542.635IüUd1-23. com sede a Praça dos Emancipadores sfn°. Bloco
Legislativo. neste Municipio. neste ato representada por seu Presidente Sr. AGUINALDO ALVES DE
ARAÚJO. e na qualidade de CONTRATADA a erripresa MARVIN SEGURANÇA PATRIMONIAL SIC LTDA.
devidamente constituida. inscrita no CNPJ (IviF_Íi solo o N” O4.145.243¡UOO1-?9i com sede na Rua Pero
Correa. n° 563. Itarare - São Vicente! SP. neste ato representada pela Sra. LETICIA DE CARVALHO.
portadora do RG. nt' 26.484.835-5 e inscrita no “CPF sol; o n° 2?'i.?31.968~92, conforme documentos
constantes da R.Q. N” 05.03.D1I2013, CONCORRÊNCIA PUBLICA ni* 01I2013, em especiai da justificativa
e do despacho autorizatorio de fis. 556. e ante o permissivo iegat do art. 57. II da Lei n° 8.666¡93. tem entre
si. justo e contratado o seguinte'

“I - A vigência do Contrato estipulada no siipitein 11-1. I da ciausula 3”. fica prorrogada por mais um periodo de
12 (doze) meses. contados a partir de 1° de outubro de 2016;

2 - As despesas decorrentes do presente aditamento correrão por conta das Dotaçöes n° 3390.37.03 -
Locação de mao de obra - Vigilancia Ostensiva e n° 33.90 39.i2 - Outros serviços de terceiros - Pessoa
Juridica - Locação de Maquinas e Equipamentos. do Orcamento vigente. sendo o vaior global aditado de
R$ 3.471.513,45 (tres milhões. quatrocentos e setenta e um mit. otiinhentos treze reais e quarenta e cinco
centavos):

3- Continuam em vigor todas as demais oiausulas do contrato origi I

E. por estarem assim acordados. assinam as partes o present em U3 (tres) vias de igual teor. e rubricadas
para todos os efeitos de direito. na presença das testemunha aiiroassinadas-

Cubatao. de seti d - 2016.
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