METROPOLITANA
OETRANSPORTE5
UIISANO$-SP

1º ADITAMENTOAO CONTRATONº 31/2015

(numeração

Protocolo

9376/2015

Administrativo

da SETEC nº

CONTRATO DE FORNECIMENTO

da SETEC)

DE VT N° 004/2015

TERMO DE ADITAMENTO N° 001
Pelo presente instrumento
DE TRANSPORTES

particular e na melhor forma de direito, a EMPRESA

URBANOS

DE SÃO PAULO SA

com sede na Rua Quinze de Novembro,

Paulo sob o n° 112.208.711.111,

subscrevem,

de

simplesmente,
Voluntários

conformidade

EMTU/SP,

de 32, s/n°

49.413.800/0001-23,
simplesmente,

1.1.

neste ato representada
seus

Estatutos

e a SETEC - SERViÇOS
-

Bairro

Swift

-

Sociais,
TÉCNICOS

Campinas

neste ato, por seu representante

- SP,

por seus
daqui

para

GERAIS,
inscrita

Diretores,
frente

denominada,

com sede na Praça

no CNPJ/MF

ao final subscrito,

que este

doravante

sob

o n.

denominada,

no inciso II do artigo 57, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, ADITAM o

de Fornecimento

CLÁUSULA

e inscrita na Secretaria da Fazenda do Estado de

SETEC, à vista da autorização da Diretoria em reunião de 22 de setembro de 2016,

com fundamento
Contrato

com

- EMTU/SP, sociedade de economia mista,

n". 244, na cidade de São Paulo - SP, devidamente

cadastrada no CNPJ sob o n° 58.518.069/0001-91,
São

METROPOLITANA

de VT nO004/2015 para fazer constar

PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO

DO PRAZO CONTRATUAL

Fica prorrogado o prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses, a partir de 23 de novembro
de 2016.

CLÁUSULA

2.1.

SEGUNDA - DO VALOR DO ADITAMENTO

O valor estimado do presente termo é de R$ 86.400,00 (oitenta

e seis mil e quatrocentos

reais).

CLÁUSULA

3.1.

TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO

Em decorrência
(oitenta

e seis mil e quatrocentos

oitocentos

CLÁUSULA

da prorrogação,

DO VALOR CONTRATUAL

ora procedida, o valor do Contrato passa de R$ 86.400,00
reais) para R$ 172.800,00 (cento e setenta

e dois mil e

reais).

QUARTA - DAS DISPOSiÇÕES

FINAIS
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EMTU
EMPRESA
IUTROPOll
TANA
DE TRANSPORTES
URBANOS-SP

4.1.

Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente

ajustadas,

que não conflitem com o ora pactuado.

E por assim estarem justas e contratadas,
acordo, assinam o Termo de Aditamento

as partes, por seus representantes

n? 001 ao Contrato

de Fornecimento

legais, de comum
de VT nO004/2015,

feito em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas
abaixo assinadas, a tudo presentes.
São Paulo,

14
.JI,.;'"

..J"

.v..u..

~

b

:l,OJ.(Q

Pela EMTUlSP:

Diretor Presidente

Pela SETEC:

Testem unhas:
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METROPOL
ITANA
DE TRANSPORTES
UIlBANO$-SP

1º ADITAMENTOAO CONTRATONº 31/2015

(numeração

Protocolo

9376/2015

Administrativo

da SETEC nº

da SETEC)

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICACÃO
CONTRATADA:

EMPRESA
EMTU/SP

CONTRATANTE:

SETEC - SERViÇOS

CONTRATO

DE FORNECIMENTO

METROPOLITANA

DE TRANSPORTES

URBANOS

DE SÃO PAULO SA-

TÉCNICOS GERAIS
004/2015 - Termo de Aditamento

VT W (DE ORIGEM):

OBJETO:

Fornecimento
de Vale Transporte
Metropolitano,
do tipo facial,
Metropolitanas de Transporte Público Coletivo Regular de Passageiros
Região Metropolitana de Campinas, emitido pela EMTUlSP_

Na qualidade

de Contratante

encaminhamento

e Contratado,

ao TRIBUNAL

CIENTES e NOTIFICADOS

respectivamente,

n° 001

utilizado nas Linhas
por Ônibus na RMC -

do Termo acima identificado,

e, cientes do seu

DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento,

para acompanhar

todos os atos da tramitação

processual,

damo-nos

até julgamento

publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais,

por

final e sua
exercer o

direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim,

estamos CIENTES, doravante,

relativamente

de que todos os despachos

ao aludido processo, serão publicados

e decisões que vierem a ser tomados,

no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,

parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade

com o artigo 90 da Lei Complementar

Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

1./1 cLl ~

São Paulo
;

ck ~OlG(,
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CONTRATANTE:

u.sp.gov.br

Nome e cargo: JOAQUIM LOPES DA SILVA JUNIOR
Diretor Presidente
E-mail institucional:loaquiml@emtu.sp.gov.br
E-mail pessoal:quim-jr@uol.com.br

CONTRATADA:

(

Nome e cargo:
E-mail instit
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