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TERMO ADITIVO No. 003 CONTRATO No. 005/SP-LA/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO N» 2015-0.022.803-2/SEI N»
6044.2017/0000029-9

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO -

PREFEITURA REGIONAL LAPA

CONTRATADA: H LOBO LOCAÇÕES E LOGÍSTICA LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO: Ol/SP-LA/2015

OBJETO DO CONTRATO: prestação de serviços de transporte mediante
locação de veículos leves, sem condutor e sem combustível, em caráter não
eventual, com quilometragem livre, destinados para apoio às atividades
técnico-administrativas.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do Contrato No. 005/SP-LA/2015,
por um período de 03 (três) meses, a partir do dia 07/08/2017 à
06/11/2017.

DOTAÇÃO ONERADA: 48.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00

VALOR ESTIMADO DO ADITAMENTO: R$ 9.107,64 (nove mil, cento e sete
reais e sessenta e quatro centavos).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Municipal po 13.399/2002, com fundamento no
Artigo 15, inciso 11 da Lei Federal r\.° 8666/93, alterada pela Lei n.° 8.883/94 e
demais alterações posteriores, ainda no art. 3° da Lei Municipal n.o 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto 44.279/03 no artigo 31, Decreto n.o 56.144/2015,
Decreto 57.576/2017 e Decreto 57.580/2017.

Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete (01/08/2017),
compareceram de um lado, a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO -
PREFEITURA REGIONAL DA LAPA, neste ato representada pelo Prefeito Regional
Senhor CARLOS EDUARDO BATISTA FERNANDES,' doravante denonninado
simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa H LOBO LOCAÇÕES E
LOGÍSTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob No. 08.317.007/0001-43, sito à Rua
Miguel Teles, 05 - Piqueri -CEP 02912-030 - São Paulo - SP, representada pela sua
inventariante. Senhora ALEXSANDRA CORREIA DOS SANTOS, portadora da
cédula de identidade RG n® 22.823.490-6, inscrita no CPF/MF sob o n^
148.681.718-10, doravante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo
com o despacho autorizatório anexo ao Processo Eletrônico SEI no
6044.2017/0000029-9, sob doe. no 3955055, e dos valores dos recursos sob notas
de empenhos n® 70245/2017 e 70250/2017, perante as testemunhas que este
subscrevem, para o fim especial de assinarem este Termo Aditivo ao Contrato
epigrafado, que tem por objetivo:
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CLAUSULA PRIMEIRA

Prorrogação do Contrato No. 005/SP-LA/2015 por um período de 03 (três) meses, a
partir do dia 07/08/2017 à 06/11/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA

Existem recursos empenhados onerando a dotação acima identificada para fazer
face às despesas decorrentes deste aditivo, no valor de R$ 9.107,64 (nove mil,
cento e sete reais e sessenta e quatro centavos), sendo; R$ 8.224,98 (oito
mil, duzentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos) para serviços e R$
882,66 (oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos) para reajuste,
onerando recursos do orçamento vigente.

CLÁUSULA TERCEIRA (cláusula resolutiva) Fica assegurada à Administração a
prerrogativa de modificá-lo unilateralmente, para melhor adequação às finalidades
de interesse público, respeitados os direitos do contratado, conforme disposto no
art, 58 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato No.
005/SP-LA/2015, naquilo em que não foram afetadas, em decorrência das
modificações aqui processadas.

E, para firmeza e validade de tudo que foi estipulado, lavrou-se o presente termo
em 3 (três) vias de igual teor e forma, que, depois de lido e achado conforme, vai
firmado pelas partes na presença de duas testemunhas abaixo qualificadas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO

CARLOS EDUARDO BATISTA FERNANDES

PREFEITURA REGIONAL DA LAPA

PREFEITO REGIONAL

CONTRATANTE

H LOBO LOCAÇOES E LOGÍSTICA LTDA
ALEXSANDRA CORRÉIA DOS SANTOS

(nven/ariante
RG No/2.823.490-6

CPF ̂ £^48.681.718-10
CONTRATADA

Testemunhas:

Miguel dos 5
R.G. no 8.8

tos Coqueiro
735

Marcélo Antunes

R.G no 20.394.610-8
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TERMO ADITIVO No. 002 CONTRATO No. 005/SP-LA/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO N» 2015-0.022.803-2 / SEI N^
6044.2017/0000029-9

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO -

PREFEITURA REGIONAL DA LAPA

CONTRATADA: H LOBO LOCAÇÕES E LOGÍSTICA LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO: 01/SP-LA/ 2015

OBJETO DO CONTRATO: prestação de serviços de transporte mediante
locação de veículos leves, sem condutor e sem combustível, em caráter não
eventual, com quilometragem livre, destinados para apoio às atividades
técnico-administrativas.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do Contrato No. 005/SP-LA/2015,
com supressão de 1 (um) veículo "'TIPO B" e adição de 1 (um) veículo
"TIPO C" , por um período de 04 (quatro ) meses, a partir do dia
07/04/2017 à 06/08/2017.

DOTAÇÃO ONERADA: 48.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.14.03

VALOR ESTIMADO DO ADITAMENTO: R$ 12.144,20
(doze mil, cento e quarenta e quatro reais vinte centavos)

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Municipal ro 13.399/2002, com fundamento no
Artigo 15, inciso II da Lei Federa! n.o 8666/93, alterada pela Lei n.o 8.883/94 e
demais alterações posteriores, ainda no art. 3° da Lei Municipal n.° 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto 44.279/03 no artigo 31, Decreto n.o 56.144/2015,
Decreto 57.576/2017 e Decreto no 57.580/2017.

Aos seis dias do mês de abrii do ano de dois mil e dezessete (06/04/2017),
compareceram de um lado, a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO -
PREFEITURA REGIONAL DA LAPA, neste ato representada pelo Prefeito Regional
Senhor CARLOS EDUARDO BATISTA FERNANDES, doravante denoniinado
simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa H LOBO LOCAÇÕES E
LOGÍSTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob No. 08.317.007/0001-43, sito à Rua
Miguel Teles, 05 - Piquerí -CEP 02912-030 - São Paulo - SP, representada pelo seu
INVENTARIANTE, Senhora alexsandra correia dos santos, portador da cédula
de identidade RG no 22.823.490-6, inscrito no CPF/MF sob o no 148.681.7i8-io,
doravante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo com o despacho
autorizatório anexo ao Processo Eletrônico SEI n° 6044.2017/0000029-9 sob doe.
no 2646581 e retificação dos valores dos recursos empenhados, sob doe. n®
2673243, publicados no DOC de 07/04/2017 pág. 05 e 11/04/2017 pág. 05
respectivamente, perante as testemunhas que este subscrevem, para o fim especial
de assinarem este Termo Aditivo ao Contrato epigrafado, que tem por objetivo:
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CLÁUSULA PRIMEIRA

Prorrogação do Contrato No. 005/SP-LA/2015, com supressão de 1 (um) veículo
"TIPO B" e adição de 1 (um) veículo "TIPO C", por um período de 04 (quatro)
meses a partir do dia 07/04/2017 à 06/08/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA

Existem recursos empenhados onerando a dotação acima identificada para fazer
face as despesas decorrentes deste aditivo, no valor de R$ 12.144,20 (doze mil,
cento e quarenta e quatro reais vinte centavos), sendo: R$ 10.967,32 (dez
mil, novecentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos) para serviços e R$
1.176,88 (um mil, cento e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos) para
reajuste, onerando recursos do orçamento vigente.

CLÁUSULA TERCEIRA: RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO-DECRETO N. 57.580/2017
Fica alterada a cláusula 4^ - Reajuste de Preços, item 4.1 do Termo do Contrato no
005/SP-LA/2015, que dispões sobre o índice de reajustamento de preços, passando
a vigorar para fins de reajuste, o equivalente ao centro da meta da inflação fixada
pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, válida no momento da aplicação do
reajuste, conforme Art. 7°, do Decreto Municipal n^ 57.580/2017. Ficando como
data base da renegociação do Contrato o dia 01/02/2017.

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato No.
005/SP-LA/2015, naquilo em que não foram afetadas, em decorrência das
modificações aqui processadas.

E, para firmeza e validade de tudo que foi estipulado, lavrou-se o presente termo

em 3 (três) vias de igual teor e forma, que, depois de lido e achado conforme, vai
firmado pelas partes na presença de duas testemunhas abaixo qualjfic^di

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO

CARLOS EDUARDO BATISTA FERNANDES

PREFEITURA REGIONAL DA LAPA

PREFEITO REGIONAL

CONTRATANTE

Testemunhas:

H LOBO LOGAÇO E logística LTDA

ALEXSANDRA^CORREIA DOS SANTOS

INVENTARIANTE

RG No 22.823.490-6

CPF No. 148.681.718-10

CONTRATADA

Miguel dos Santos Coqueiro

RG 8.809.735
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