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Câmara Municipal de Suzano 
ADITAMENTO (Prorrogação) 

CONTRATUAL

N° 018/2019

INSTRUMENTO ADITIVO EM QUE 

FIGURAM COMO PARTES, DE UM 

LADO, A CÂMARA MUNICIPAL DE 

SUZANO E, DE OUTRO, ALFREDO 

TOSHIYUKI MATSUI - ME PARA A 

PRORROGAÇÃO DO TERMO 

CONTRA TU AL N° 030/2017 DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 

VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL.

Figuram como partes no presente termo:

A CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO, poder legislativo municipal, inscrita 

no CNPJ sob n° 51.364.933/0001-07, sediada na Rua Três Poderes, n° 65, Bairro de Jd. Paulista, 

Município de Suzano, Estado de S. Paulo, CEP 08675-225, neste ato devidamente representada 

pela sua Presidente, a Vereadora Gerice Rego Lione, militar, brasileira, casada, portadora do RG 

n° 32.972.187 SSP/SP, inscrita no CPF sob n° 276.922.548-00, residente e domiciliada na Rua da 

Safira, n° 75, Jardim Monte Cristo, Município de Suzano - SP, CEP 08670-210;

e:

A microempresa ALFREDO TOSHIYUKI MATSUI - ME, devidamente 

inscrita no CNPJ, sob o n° 05.569.274/0001-10, portadora do CCM n° 25127, estabelecida na 

Rua Baruel, n° 995, Bairro de Vila Adelina, Comarca de Suzano, Estado de Sâo Paulo, CEP 

08675-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu 

proprietário, o Sr. Alfredo Toshiyuki Matsui, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG, 

n° 33.186.054-5, SSP/SP, e do CPF n° 297.011.668-50, residente e domiciliado no endereço
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retro, firmam o presente termo o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO E DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1. Constitui objeto do presente termo de aditamento a PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 

030/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 

DA FROTA OFICIAL.

1.2. O presente instrumento tem por fundamentação legal o art. 57, II, da Lei Federal n° 8.666/93, 

consubstanciada pelo Parecer Jurídico n° 058/2019, de 18 de julho de 2019, cuja íntegra é anexo 

inseparável e indissociável deste termo.

CLÁUSULA SEGUNDA
DOS PREÇOS, DOS PAGAMENTOS E DOS RECURSOS FINANCEIROS

2.1 - Ao presente termo aditivo de prorrogação contratual, tendo em vista a redução da frota oficial 

à apenas 02 (dois) veículos, atribui-se o valor estimado total de, até, R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

conforme mutuamente acordado no parágrafo “4.2” deste ajuste.

2.2 - A CONTRATANTE efetuará o pagamento pelo(s) serviço(s) em 5 (cinco) dias após a entrega 

de documento fiscal idôneo em sua Diretoria de Contabilidade e Orçamento devidamente atestado 

conforme subitem “4.2.3”.

2.3 - Não haverá reajuste do(s) preço(s) pactuado(s).

2.4 - As despesas oriundas desta CLÁUSULA serão suportadas por recursos próprios da 

CONTRATANTE consignados na dotação n°. 17.17.17 01.031 7040 4051 3.3.90.39 - Outros
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2.5 - Nos termos do artigo 65, II “d”, o contrato poderá ser alterado para restabelecer a relação que 

as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração 

para a justa remuneração do serviço, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 

inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de 

consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em 

caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 

extracontratual.

2.6 - Nas formas do § 1o do art. 65 da Lei de Licitações, o contratado fica obrigado a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, limitados 

ao percentual quantitativo de 25% (vinte e cinco por cento).

CLÁUSULA TERCEIRA
DA VIGÊNCIA

3.1. 0 presente instrumento aditivo tem vigência de 12 (doze) meses, vigendo de 09 de agosto 

de 2019 a 09 de agosto de 2020.

CLÁUSULA QUARTA
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

4.1. A CONTRATADA, neste ato, reconhece expressa e cabalmente o direito da CONTRATANTE 

de rescindir administrativamente o presente termo ou parte dele.

4.2. Nos termos do art. 65, § 3o, da Lei Federal n° 8.666/93, as partes concordam em suprimir, 

aproximadamente, 81,55% do quantitativo constante do contrato original.
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4.3. As demais cláusulas e disposições constantes do contrato n° 030/2017 permanecem 

inalteradas.

CLÁUSULA QUINTA
DO FORO

5.1. Os contratantes elegem o foro da Comarca de Suzano, com renúncia de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas ou questões não resolvidas 

administrativamente.

E, por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 04 

(quafro) vias de igual teor e forma, para um único efeito, as quais são subscritas por 02 (cfc/as) 

testemunhas.

Suzano, 08 de agosto de 2019.

Assinatura: ha, (J'bufyaiM

Nome: Américo Mamoru Hayashi 
RG: 34.910.569-8 SSP/SP 

CPF/MF: 311.627.368-52

Assinatura

Nome: Yurixa Haraki

RG: 26.351.281-2 SSP/SP

CPF/MF; 255.912.108-56
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRA TOS OU A TOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO.

Contratada: ALFREDO TOSHIYUKIMATSUI-ME.
CNPJ n°: 05.569.274/0001-10

Aditamento n°: 018/2019 Ref.: Contrato n°: 030/2017.
Valor (R$): R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Objeto: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 030/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL.

Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADO, 

respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu 

encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS 

para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e 

sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas 

formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o 

mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os 

despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido 

processo, serão publicados no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

(D.O.E.), Caderno do Poder Legislativo, parte do TRIBUNAL DE CONTAS DO
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ESTADO, de conformidade com o art. 90 da Lei Complementar Estadual n° 

709/93, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

Suzano, 08 de agosto de 2019.

ALFREDO TOSHIYUKI MATSUI - ME
Alfredo Toshiyuki Matsui

Proprietário

Vera. GERICE REGO LIONE - Presidente da Câmara Municipal de Suzano
E-mail institucional: presidentecms@camarasuzano.sp.gov.br
E-mail pessoal: gericelione@camarasuzano.sp.gov.br

Sr. ALFREDO TOSHIYUKI MATSUI - Proprietário.
E-mail institucional: matsuiyuki35@gmail.com

E-mail pessoal: matsu iy uki3 5 @gmai I .com
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CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU O CONTRATO OU ATO JURÍDICO 
ANÁLOGO E/OU TERMO ADITIVO, MODIFICATIVO OU COMPLEMENTAR

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO.
Contratada: ALFREDO TOSHIYUKIMATSUI- ME.
CNPJ n°: 05.569.274/0001-10
Aditamento n°: 018/2019 Ref.: Contrato n°: 030/2017.
Valor (R$): R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Objeto: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 030/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL.

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS PELO TCESP

Nome: GERICE REGO LIONE
Cargo/Função: Vereadora, Presidente da Câmara Municipal.
CPF n.° 276.922.548-00 RGn.° 32.972.187, SSP/SP
End.: Resid.: Rua da Safira, n° 75 - Jd. Monte Cristo - Suzano/SP.
End.: Com.: Rua Três Poderes, 65 - Suzano/SP.
Telefone(s): (11)4744-8000 (11)
E-mails (institucional / pessoal)

presidentecms@camarasuzano.sp.gov.br gericelione@camarasuzano.sp.sov.br

Nome: ALEXANDRE JAQUEL DA SILVA
Cargo: Diretor de Compras, Suprimentos e Patrimônio.
End. do Órgão/Depto: Rua Três Poderes, 65 - Suzano/SP. CEP 08675-225. 
Telefone/Fax; (11)4744-8001 / (11)4748-2582
Email: jaquel@camarasuzano.sp.gov.br
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ANEXO LC-03
DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO.

Contratada: ALFREDO TOSHIYUKI MATSUI - ME.

CNPJ n°: 05.569.274/0001-10

Aditamento n°: 018/2019 Ref.: Contrato n°: 030/2017.

Valor (R$): R$ 6.000,00 (se/s mil reais).

Objeto: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 030/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, 

sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes ao correspondente evento em 

epígrafe, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Suzano, 08 de agosto de 2019.

Câmara Municipal de Suzano
Rua Três Poderes, n°. 65 - Jardim Paulista - Suzano - SP - CEP 08675-225

Fone: (11) 4744-8072 - Fax: (11) 4748-2886

Aditamento n? 018/2019
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PARECER/DJ N° 58/2019

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E CONTRATOS. PRORROGAÇÃO DE

PRAZO CONTRATUAL Fundamento jurídico: art. 57, II da Lei n° 8.666/1993. 

Aprovação.

I- RELATÓRIO

Trata-se de consulta formulada pela Diretoria de Compras, Suprimentos 

e Patrimônio sobre os aspectos jurídicos legais da prorrogação por mais 12 meses, 

do Contrato n° 030/2017, firmado entre a Edilidade e a empresa ALFREDO 

TOSHIYUKI MATSUI - ME , para prestação de serviços de manutenção e 

conservação de veículos da frota oficial, em decorrência do resultado do certame 

licitatório PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2017-PP.

No que importa à presente análise, o pedido de parecer veio instruído 

com a Comunicação Inferna sob nD 082/2019 - ATD, cópia do Contrato n° 030/2017 

e do Aditamento n° 018/2018.

Verifica-se que o ajuste ainda se encontro vigente e que o 

aditivo anterior foi tempe.-.tivamente assinado.

Pretende-se agora a prorrogação da vigência por mais 12 meses, sem 
acréscimo de valor.

É o relato dc essencial. Opinamos.
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II - ANÁLISE JURÍDICA DA PRORROGAÇÃO

Conforme preceitua o art. 57 da Lei n. 8.666/93, a duração dos 

contratos administrativos deve ficar adstrita à vigência dos créditos orçamentários 

respectivos, ou seja, restrita ao exercício financeiro, que coincide com o ano civii.

Entretanto, o próprio art. 57 admite excepcionalmente a prorrogação, 

estabelecendo para tanto alguns requisitos. Inicialmente, vale a pena transcrever o 

artigo na integralidade: (

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrito à vigência dos 

respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

l - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no 

Plano Piurianuai, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da 

Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório:

n - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, oue poderão ter o 

sua duração prorrogada por iauais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de 

preços e condições mais vantajosas para a administração, limitado a sessenta meses: 

(Redação dada pela Lei n° 9.648, de 1998)

(I! - (Vetado). (Redação dado pela Lei n° 8.883, de 1994)

IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática.

podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o 

início da vigência do contrato.

V - às hipóteses previstas nos incisos IX, XIX, XXVlii e XXXI do art. 24, cujos contratos 

poderão ter vigência por até 120 (cento e vinte) meses, caso haja interesse da

administração. (Incluído pela Lei n® 12.349, de 2010)

§ I® Os prazos de inicio de etapas de execução, de conclusão e de entrega 

admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada o 

manutenção de seu equilíbrio econômico-finqnceiro, desde que ocorra algum dos 

seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

II - superveniêncía de fato excepcionai ou imprevisível, estranho à vontade dos partes.

que altere funaamentaímente as condições de execução do contrato:

V
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Jll - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por 

ordem e no interesse da Administração;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos 

por esta Lei;

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido 

peta Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência:

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos 

pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na 

execução do contrato, sem prejuízo das sanções íegais aplicáveis aos responsáveis.

$ 2° Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e prevíamente 

autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

§ 3* é vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado.

§ 4o Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da 

autoridade superior, o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser 

prorrogado por até doze meses. (Incluído pela Lei n° 9.648, de 1998)

Analisando o procedimento realizado, verifica-se que o requerimento 

formulado se restringe a prorrogação de prazo, sem aditamento de seu valor. 

Sendo assim, a possibilidade jurídica resta amparada tanto pelo ort, 57, II, da Lei 

8.666/93 quanto pelas disposições contidas no termo contratual (CLÁUSULA 

SEGUNDA, Item 2.11

Entretanto, a Lei de Licitações exige que a dilação de prazo sejo 

expressamente justificada e aprovada pela autoridade competente |art. 57, § 2o). 

Assim, é necessário justificar a vantoiosldade da prorrogação, sendo Imprescindível 

verificar se o valor do serviço se encontra compatível com oaueles praticados no 

mercado.

É recomendado, outrossim, que seja anexado aos autos relatório 

emitido pela fiscalização do contrato, abordando o cumprimento das cláusulas 

contratuais pelo contratado, os valores já pagos e a avaliação da qualidade dos
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serviços prestados até o presente momento, inclusive no que tange à eficiência 

e à economicidade.

Sobre o aspecto financeiro, convém asseverar que a prorrogação 

requer, ainda, a comprovação de disponibilidade orçamentária para custear o 

dispêndio no qual se incorrerá. Neste intuito, deve ser acostado a Declaração de 

Existência de Recursos, com indicacão de rubrico específica e saldo suficiente para 

cobrir a despesa prevista.

III - CONCLUSÃO

Diante do exposto, observadas as recomendações, conclui-se pela 

possibilidade de celebração do termo aditivo de prorrogação contratual pelo 

período de 12 meses, com fundamento no art. 57, II, da lei Federal 8.666/93.

É o nosso entendimento, s.m.j..

Suzano, 18 de julho de 2019.

OAB/SP n? 302.628

Ao

limo Senhor

ALEXANDRE JAQUEL DA SILVA

MD Diretor de Compras, Suprimentos e Patrimônio

NESTA
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