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TERMO DE ADITAMENTO Nº  282/FTMSP/2021 

 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO  
 

CONTRATADO: WCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 
 

OBJETO:                                      PRORROGAÇÃO CONTRATUAL – PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CENTRAL DE 
COMUNICAÇÃO DE VOZ HÍBRIDA, COM DDR, 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, GERENCIAMENTO E 
MANUTENÇÃO. 

   

PROCESSO N°    8510.2019/0000675-2  

 

Pelo presente instrumento, de um lado, a FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE 
SÃO PAULO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.913.253/0001-23 neste ato representado 
por seu Diretor Geral, Danillo Nunes da Silva, pela competência que lhe foi atribuída por 
intermédio da Portaria nº 1181/2021, publicada no DOC de 03/09/2021, e do outro lado 
a empresa WCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
01.544.859/0001-24, com sede na Rua Curitiba, nº 1269, Centro, Belo Horizonte, neste 
ato representada por seu Gerente de Contas Públicas, Mauricio José Kerhart, portador 
da cédula de Identidade nº 10.937.266-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 056.063.368-
80, à vista da decisão proferida no processo em epígrafe, despacho exarado constante do 
Sistema Eletrônico de Informações SEI sob o nº 055033580, publicado no DOC de 
18/11/2021, retificado pelo despacho 055454609, publicado no DOC de 27/11/2021, têm 
entre si justo e acordado o presente Termo de Aditamento ao contrato nº 
173/FTMSP/2019 de prestação de serviços de locação de central de comunicação de voz 
híbrida, com DDR, serviço de instalação, gerenciamento e manutenção para a Fundação 
Theatro Municipal de São Paulo, que se regerá pelas normas da legislação municipal 
permanente, em especial a Lei Municipal nº 13.278/2002 e no tocante às normas gerais 
e penas, pela Lei Federal nº 8.666/93 e, ainda, pelas cláusulas e condições que se seguem: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente TERMO DE ADITAMENTO a prorrogação do prazo de 
vigência do contrato 173/FTMSP/2019 por mais um período de 12 (doze) meses, 
a contar de 12/12/2021 (inclusive). 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
2.1.  O valor da prorrogação tratada no presente termo é de R$ 12.902,40 (doze mil, 
 novecentos e dois reais e quarenta centavos); 
2.2 Para suporte das despesas no orçamento vigente foram emitidas as Notas de 

 Empenho nº 743/2021 (global), no valor de R$ 633,33 (seiscentos e trinta e três 



            
 

 2 

 reais e trinta e três centavos), e 745/2021 (global), referente ao reajuste anual, no 
valor de R$ 47,63 (quarenta e sete reais e sessenta e três centavos), onerando a 
dotação orçamentária nº 85.10.13.122.3024.2100.3.3.90.39.00.00. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

3.1.    Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições do contrato ora aditado e 
 no que não conflitarem com o presente. 

 

E por estarem entre si justas e contratadas, assinam o presente em duas                                   
vias digitadas e impressas de igual teor. 

 

São Paulo, 29 de novembro de 2021. 

 

 

DANILLO NUNES DA SILVA 
DIRETOR GERAL 

FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO 
 

 

MAURICIO JOSÉ KERHART  
GERENTE DE CONTAS PÚBLICAS  

WCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 
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