
 
 

TERMO DE ADITAMENTO Nº 37/2022-SGM 

 

 

 

 

CONTRATO ADITADO Nº: 12/2021-SGM  

 

 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL 

 

 

 

CONTRATADA: SÃO PAULO PARCERIAS S.A. 

 
 

 
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica 

especializada para suporte ao desenvolvimento de ações da Prefeitura Municipal de São 

Paulo (“PMSP”), voltadas ao apoio técnico à Secretaria de Governo Municipal no 

acompanhamento da gestão dos contratos de Concessão e Parcerias Público-Privadas 

(“Contratos de Parcerias”), celebrados no âmbito do Plano Municipal de Desestatização e 

Parcerias (“PMD”). 

 

 

 

OBJETO DO ADITAMENTO: Alteração das listagens dos Contratos de Parcerias indicados no 

Termo de Referência e nos seus Anexos I e II, prorrogação da vigência contratual até 26 de 

dezembro de 2022. 

 

 

 

VALOR DA SUPRESSÃO: R$ 3.826,66 (três mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e 

seis centavos). 

 

 

 

VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO: R$ 2.120.810,54 (dois milhões, cento e vinte e mil, 

oitocentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos). 

 

 

 

DOTAÇÃO Nº: 11.20.04.122.3024.2.419.3.3.90.35.00.00  
 
 

 
 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº: 6011.2021/0001614-1  
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A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por intermédio da SECRETARIA DO GOVERNO 
MUNICIPAL, inscrita no CNPJ nº 46.395.000/0001-39, com sede nesta Capital no Viaduto do 

cha n.º 15 – Edifício Matarazzo – Centro – SP: 01002-900,  neste ato representada por sua 

Chefe de Gabinete, senhora TATIANA REGINA RENNO SUTTO, doravante denominada 

simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa SÃO PAULO PARCERIAS S.A., 
inscrita no CNPJ sob n.º 11.702.587/0001-05, com sede nesta Capital, na Rua Libero Badaró, nº 

293, 25º andar, Conjunto “25C”, neste ato representada por seu Diretor Presidente, senhor 

ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA, e pela sua Diretora Executiva, senhora VANESSA PACHECO DE 
SOUZA ROMÃO, resolvem de comum acordo, aditar o Contrato n.º 12/2021-SGM, na conformidade 

dos elementos constantes do processo administrativo n.º 6011.2021/0001614-1, em especial da 
decisão ali encartada sob doc. 072637955, e com fundamento no contido no artigo 57 § 1º, c/c artigo 
65, inciso I, letra “b” da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações combinado com a Lei Municipal n° 
13.278/02, regulamentada pelos Decretos n.º 44.279/03 e 57.580/17,  o qual reger-se-á pelas cláusulas 
que seguem: 

 

CLAUSULA PRIMEIRA 
 
Fica prorrogado por 63 (sessenta e três) dias, contados a partir de 25/10/2022, o prazo contratual 
estabelecido na Cláusula Sexta – Subcláusula 6.1, sem a aplicação do reajuste de preços. Caso a 
conclusão do processo para nova  contratação aconteça antes do término do prazo previsto, o Contrato 
poderá ser rescindido. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

Ficam alteradas as listagens dos Contratos de Parcerias indicados no Termo de Referência e 

nos seus Anexos I e II, sem alteração de escopo ou valor do Contrato, em conformidade com o 

doc. SEI nº 071625586, para que: 

 

i) na tabela do item 3.3. do Termo de Referência, seja excluída a menção ao contrato 

de “Concessão do Complexo de Interlagos”; 

 

ii) na tabela do item 4.2. do Anexo I – Serviços ao Termo de Referência, seja excluída a 

menção ao contrato de “Concessão do Complexo de Interlagos”; e 

 

iii) na tabela do Anexo II – Lista de Contratos de Parcerias ao Termo de Referência, seja 
excluída a menção ao contrato de “Concessão do Complexo de Interlagos”. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

Fica alterada a Cláusula Segunda, com a inclusão da subcláusula 2.1.1, com a seguinte redação 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO E PAGAMENTO 
(.....) 

2.1.1. Em virtude das alterações dispostas neste termo aditivo o valor do presente contrato fica 

suprimido em R$ 3.826,66 (três mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos),  
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equivalente 0,18%, do valor inicialmente contratado, passando o valor total do contrato a ser 

de R$ 2.120.810,54 (dois milhões, cento e vinte e mil, oitocentos e dez reais e cinquenta e 

quatro centavos). 

 

CLÁUSULA QUARTA 

 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 12/2021-SGM que 

não foram afetadas em decorrência da alteração aqui processada. 

 

 

E, para firmeza e validade de tudo quanto ficou estipulado, lavrou-se o presente termo em  02 

(duas) vias de igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas 

partes, na presença das testemunhas ao final assinadas. 

 

 

São Paulo,  ____ de outubro de 2022. 
 

 

 

 

 

TATIANA REGINA RENNO SUTTO 

Chefe de Gabinete 

SGM 

 
 
 

ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA 

Diretor - Presidente 

SÃO PAULO PARCERIAS S.A. 

 
 
 

VANESSA PACHECO DE SOUZA ROMÃO 

Diretora Executiva 

SÃO PAULO PARCERIAS S.A. 

 

TESTEMUNHAS: 
 

 

1.  2.   

Nome:   Nome: 
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