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ADITAMENTO (Prorrogação) 

N° 022/2018

TERMO DE ADITAMENTO AO 

CONTRATO N° 005/2015, FUNDA

MENTADO NO ART. 57, II, DA LEI 

FEDERAL N° 8.666/93 E SUAS 

ALTERAÇÕES, EM QUE FIGURAM 

COMO PARTES A CÂMARA 

MUNICIPAL DE SUZANO E SAN 

MARCO AUTOMÓVEIS LTDA, PARA A 

PRORROGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

DE PASSEIO, SEM MOTORISTA PARA
A CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO,

CUJA PRIMITIVA AVENÇA FOI 
DECORRENTE DO PREGÃO 

PRESENCIAL N° 002/2015.

Figuram como partes no presente termo, sendo:

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO, pessoa jurídica de 

direito público interno, situada na Rua Três Poderes, n° 65, Jd. Paulista, Município de Suzano, 

Estado de São Paulo, CEP 08675-225, inscrita no CNPJ sob n° 51.364.933/0001-07, isenta de 

inscrição estadual, neste ato devidamente representada pelo seu Presidente, o Exmo. Vereador 

Leandro Alves de Faria, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade, RG, n° 30.639.423- 

6, SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o n° 276.249.068-56, residente e domiciliado na Rua Padre 

Eustáquio, n° 182, Vila Amorim, Município de Suzano, Estado de São Paulo, CEP 08610-010;
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E, de outro lado, como:

CONTRATADA: SAN MARCO AUTOMÓVEIS LTDA, sociedade empresária 

devidamente inscrita no cadastro nacional de pessoas jurídicas, CNPJ, sob 0 n° 25.308.164/0001- 

01, com sede na Av. Cel. Joaquim de Oliveira Prata, n° 1175, saía 10, Parque São Geraldo, 

Município de Uberaba, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo seu procurador, 0 

limo. Sr. Washington Luís Ribeiro, brasileiro, casado, gerente geral, portador da Cédula de 

Identidade, RG, n° M-214.657, SSP/MG, devidamente inscrito no CPF/MF sob o n° 204.278.836- 

87, domiciliado no endereço retro, têm entre si justo e acertado, os quais se obrigam, mutuamente, 

a cumprir, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente termo de aditamento a Prorrogação do contrato n° 05/2015 

de locação de veículos de passeio, sem motorista, para a Câmara Municipal de 

Suzano, decorrente do resultado do certame licitatório - pregão presencial n° 002/2015.

CLÁUSULA SEGUNDA
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1. A fundamentação legal do presente termo é o art. 57, II, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 

alterações, conforme Parecer PAREDJ 16/2016, de 27 de junho de 2016, com cópia anexa.

CLÁUSULA TERCEIRA
DA VIGÊNCIA

3.1. O presente ajuste tem sua vigência iniciada no dia 13 de setembro 2018, exaurindo seus 

efeitos no dia 13 de dezembro de 2018.
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CLÁUSULA QUARTA
DO VALOR

4.1. Ao presente termo fica atribuído o valor de R$ 11.132,91 (onze mil e cento e trinta e dois 

reais e noventa e um centavos), salvo disposições aplicáveis do art. 65, da Lei n° 8.666/93.

4.2. O preço unitário é fixo e não sujeito a alteração, salvo também o disposto no art. 65, do 

mencionado Diploma.

CLÁUSULA QUINTA
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes do presente ajuste correrão por conta de recursos da 

CONTRATANTE, consignados na dotação 17 17 17 01031 7040 4051 3390 39, Outros 

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, do orçamento vigente.

CLÁUSULA SEXTA
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

CONTRATANTE de rescindir administrativa mente o presente termo ou parte dele.

6.2. As demais cláusulas e disposições constantes do Contrato n° 005/2015, celebrado em 11 

de março de 2015, e no Aditamento n° 001/2017 permanecem inalteradas.

6.3. Correrão por conta da CONTRATANTE as despesas que incidirem sobre a formalização 

deste ajuste, inclusive, as de sua publicação, nos termos da lei.
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CLÁUSULA SÉTIMA
DO FORO

7.1. Fica eleito o foro de Comarca de Suzano, Estado de São Paulo para a solução de qualquer 

pendência relativa a este instrumento, bem como sua resolução, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para toda e qualquer ação oriunda deste ajuste e que 

não possa ser resolvida de comum acordo entre as partes.

7.2. Estando justas e acertadas, as partes assinam o termo, em 4 (quatro) vias de igual teor e 

forma e para um só efeito e na presença de 2 (duas) testemunhas.

Suzano, 12 de setembro de 2018.

CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO 
Ver. Leandro Alves de Faria 

Presidente

£Assinatura:

Nome: Francisco E. Marinho Marques 
RG: 34.618.583-X SSP/SP 
CPF/MF: 341.056.348-28
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRA TOS OU A TOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

Contratante: Câmara Municipal de Suzano
Contratada: SAN MARCO AUTOMÓVEIS LTDA,
CNPJ n°: 25.308.164/0001-01
Aditamento n°: 022/2018 (ref. Contrato n° 005/2015)
Objeto: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 05/2015 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO, 
SEM MOTORISTA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO.

Valor Global: R$ 11.132,91 (onze mil e cento e trinta e dois reais e noventa e um centavos).

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima 
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, 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, 
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.

E-mails: leandrinho@camarasuzano.sp.gov.br

presidcntecms@camarasuzano.sp.gov.br

Suzano, 12 de setembro de 2018.

sanmarcofiat@sanm;ircovcic(ilos.com.br
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ANEXO LC-02 CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Contratante: Câmara Municipal de Suzano
Contratada: SAN MARCO AUTOMÓVEIS LTDA.
CNPJ n°: 25.308.164/0001-01
Aditamento n°: 022/2018 (ref. Contrato n° 005/2015)
Objeto: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N" 05/2015 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE 
PASSEIO, SEM MOTORISTA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO.

Valor Global: RS 11.132,91 (onze mil e cento e trinta e dois reais e noventa e um centavos).

Nome: LEANDRO ALVES DE FARIA
Cargo/Função: Vereador, Presidente da Câmara Municipal.
CPF n.° 276.249.068-56 RGn.° 30.639.423-6, SSP/SP
End.: Resid.: Rua Padre Eustáquio, n° 182- Vila Amorim -Suzano/SP.
End.: Com.: Rua Três Poderes, 65 - Suzano/SP. CEP 08675-225.
Teiefone(s): (11) 94027-9010 (11) 4744-8000
E-mails (institucional / pessoal)

presidentecms@camarasuzano.sp.gov.br leandrinho@camarasuzano.sp.gov.br

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS DO TCESP

Nome: ALEXANDRE JAQUEL DA SILVA

Cargo: Diretor de Compras, Suprimentos e Patrimônio.
Endereço do Órgão/Departamento:

Rua Três Poderes, 65 - Jd. Paulista - Suzano - SP - CEP 08675-225
Telefone/Fax:

(11)4744-8001 / (11)4748-2582
Email: jaquel@camarasuzano.sp.gov.br

CÂMARA Ml NÍCIPAL DE SUZANO 
Ver. Lear pro Alves de Faria

^residente
Suzano, 12 de setembro de 2018.

6/7

Câmara Municipal de Suzano
Rua Três Poderes, nu, 6.5 -.Jd, Paulista - Suzano - SP - CEP 0867,5-22.5 

Fone: (11)47-14-8022 - Fax: (11) 4718-2886

n? 022/201S

!IA JURÍDICA

http://www.camarasuzano.sp.gov.br
mailto:camara%40cafnarasuzano.sp.gov.br
mailto:presidentecms%40camarasuzano.sp.gov.br
mailto:leandrinho%40camarasuzano.sp.gov.br
mailto:jaquel%40camarasuzano.sp.gov.br


www.camarasuzano.sp.gov.br
e-mai); camara@camarasuzano.sp.gov.br

fflâtnara (iKumrtpal itejBuzami
IpôZade' de (§^o dfdde

ANEXO LC-03
DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

Contratante: Câmara Municipal de Suzano
Contratada: SAN MARCO A UTOMÓVEIS L TDA.
CNPJ n°: 25.308.164/0001-01
Aditamento n°: 022/2018 (ref. Contrato n° 005/2015)
Objeto: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 05/2015 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE 
PASSEIO, SEM MOTORISTA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO.

Valor Global: R$ 11.132,91 (onze mil e cento e trinta e dois reais e noventa e um centavos).

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, 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, 12 de setembro de 2018.

E-mails (institucional / pessoal)
prcMdcnti'rino'M carnarustiyanu.sp.guv.br k*;uHÍrinhní<rvuniarusu/:uH).sp.<M’ v. ht

7/7

http://www.camarasuzano.sp.gov.br
mailto:camara%40camarasuzano.sp.gov.br
carnarustiyanu.sp.guv.br


Câmara Municipal de Suzano
Estado de São Paulo

www.catnarasuzano.sp.gov.br 
c-mail: camara^tcamarasuzano.sp.gov.br

Suzano, 27 de junho de 2016

PAREDJ Nü 16/2016

Assunto: Solicitação verbal do Departamento de Compras, Suprimentos e Patrimônio, ante o Oíídc 
s/nC de 03/03/2016 da empresa contratada, sobre a possibilidade de prorrogação do Teimo de 
Aditamento Contratual n° 020/2015. cujo objeto é a contratação da empresa San Marco Automóveis 
Ltda - Contrato n° 005/2015. locar veículos de passeio, sem motorista, entre a Câmara Municipa* 1 de 
Suzano e a empresa SAN MARCO AUTOMÓVEIS LTDA. e sobre a possibilidade de aplicação oe 
reequilíbrio econòniico-financeiro do contrato em questão.

1 - DA CONSULTA

O Departamento de Compras. Suprimentos e Patrimônio, consulta-nos sobre n 
possibilidade de prorrogação do Termo Contratual de Aditamento nQ 020/2015. cujo onjeto c j 
contratação da empresa San Marco Automóveis Ltda - Contrato n° 005/2015 entre a Câmara Municipa- 
de Suzano e a empresa SAN MARCO AUTOMÓVEIS LTDA. para locar 'eiculo de passeio, sem 
motorista, e. ao mesmo tempo, sobre a possibilidade de aplicação de reequilíbrio econômico-dinanceiro 
através do IGPM do período, ante o Oficio s/n°. de 03/03/2016 da empresa contratada.

i Trata-se de contrato cujo objeto é a contratação da empresa San Marco Automóveis Liut
Contrato n° 005/2015 entre a Câmara Municipal de Suzano e a empresa SAN MaRCO ÂL IOMOVEIS 
LTDA. para locar veículo de passeio, sem motorista, e. ao mesmo tempo, sobre a possibilidade dc 
aplicação de reequilíbrio econômico-íinanceiro através do IGPM do período, ante o Oltcio s/nó de 
03/03/2016 da empresa contratada.

íl - DA ANÁLISE JURÍDICA

O objeto do Contrato é a locação de veículos de passeio, sem motorista, para a Câmara 
Municipal de Suzano. A

O caso em exame é a prorrogação de contrato in mal de 6 íseis) meses e. findo tal períoek/ 
foi renovado por mais 6 (seis) meses (sem qualquer reajuste monetário), sendo que no momento :- 
prorrogado por mais 6 (seis) meses, que tem por objeto contratação da empresa San Marco A ato mó; 
Ltda - Contrato nü 005/2015 entre a Câmara Municipal de Suzano e a empresa SAN MARCC
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AUTOMÓVEIS LTDA, e, ao mesmo tempo, sobre a possibilidade de aplicação de reequilíbrio 
econômico-financeiro através do IGPM do período, ante o Ofício s/n°, de 03/03/2016 da empresa 
contratada.

Importante ressaltar que se trata de um serviço a ser prestado de forma contínua, que não 
pode sofrer interrupção, haja vista que se trata de meio indispensável ao exercício da atividade 
parlamentar, isto é, atividade do dia a dia do vereador.

É o que prevê o artigo 57. II, da Lei 8.666793, "in verbis'*:

"Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência 
dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas 
no Plano Plurianual. os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da 
Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório;

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que 
poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com 
vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 
administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei n° 9.648, 
de 1998)

III - ...”

Portanto, não há óbice para a prorrogação do contrato concluído em 10/03/2016. ter a sua 
prorrogação por mais 6 (seis) meses, até 06/09/2016, compreendendo o período de 11/03/2016 a 
11/09/2016.

Estabelece a Lei 8.666/93. com suas atualizações posteriores, que sobrevindo fatos que 
alterem as condições iniciais dos contratos, se plenamente justificáveis, poderão ser readequados os 
parâmetros iniciais a fim de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. L o que prevc o 
artigo 65. "caput" e seu Inciso II. ‘"d":

In verbis”:

"Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas 
justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica ao? 
seus objetivos;

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo 
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;
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II - por acordo das partes;

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo 
de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

c) quando necessária a modificação da forma dc pagamento, por imposição de circunstâncias 
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao 
eronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou 
execução de obra ou serviço;

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou 
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio eeonômico-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, cm caso de força 
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extraeontratual. (Redação dada pela Lei n° 8.883, de 1994).

A atualização monetária pelo IPC-Fipe (índice de Preços ao Consumidor, da fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas) é prática utilizada na cidade de São Paulo, haja vista que o indicador 
reflete o custo dc vida de famílias com renda mensal de 1 a 10 salários mínimos, residentes na cidade de 
São Paulo. Ele mede a inflação na cidade de São Paulo. Ressalta-se que o lPC-Pipe é utilizado conte 
indexador formal para contratos da Prefeitura de São Paulo, conforme Decreto iY’ 53.841 publicado em 
19 de abril de 2013.

Nos casos em que. entre a proposta da prestação dc serviços e o inicio efetrio do contrato, 
existir períodos longos de tempo, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União possui o 
entendimento, exarado cm diversas manifestações, citando-se o Acórdão iY474 COO5 ( Plenário 
Rcl.Ministro Augusto Sherman Cavalcanti ). cujo xoto do Ministro Relator assím sustentou;

"O Princípio da manutenção da equação eeonômicod mancei ra. por sua vez. 
impõe que. nos casos de já se ter passado mais de um ano da apresentação da 
proposta ou da elaboração do orçamento a que ela se referir, deve o início da 
execução contratual ocorrer com os preços reajustados. Caso contrário, a 
execução contratual se iniciará com preços extremamcnie desatualizados, 
provocando o enriquecí mento ilícito da Administração. Esse entendimento 
mantém a relação original entre encargos e vantagens da relação contratual, 
pois é condição da manutenção do equilíbrio que a pan ir de um ano da data
base das propostas os preços sejam reajustados. Ou seja, o máximo dc 
defasagem de preços que o contratado deve suportar é aquela referente a 
um ano (art. 28 da Lei n° 9.069/95 e art. 2° da Lei n‘ 10.192/01). Imper m ri
do que isso, o que ocorrería na questão aqui tratada caso os contraio.'* 
executados sem prévia atualização, implicaria a quebra do equilíbrio".

Por nós negritado...
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Em vista do requerido pela empresa SAN MARCO AUTOMÓVEIS LTDA. CNPJ 
25.308.164/0001-01, através do OFÍCIO S/N°, de 03/mar/2016, determina-nos o Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Suzano (CMS) a emissão de parecer referente à solicitação, pertinente a reajuste 
de preço dos serviços prestados.

III-CONCLUSÃO

Tendo em vista o exposto, para que seja restabelecido o equilíbrio econômíco-financeiro do 
contrato com a empresa SAN MARCO AUTOMÓVEIS LTDA, sugerimos o aditamento do contrato 
inicialmente firmado por esta Casa de Leis e a empresa SAN MARCO AUTOMÓVEIS LTDA, pelo 
período de 6 meses ( 11/03/2016 a 11/09/2016 ) no valor de R$ 1.236,99 (hum mil duzentos e trinta 
e seis reais e noventa e nove centavos) mensal por veículo, a partir da data de completado um ano 
de contrato, ou seja, 11/03/2016. conforme demonstrado no Anexo.

Ante o exposto, encaminhamos à elevada apreciação do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Suzano que, nos termos do § 4° do art. 57 da Lei de Licitações e Contratos (Lei n° 8.666/93), 
autorize a prorrogação do contrato acima proposta, com a devida aplicação da atualização monetária 
pelo IPC-Fipe (índice de Preços ao Consumidor, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) como 
condição para eficácia dos atos.

É o parecer, s.m.j.

ROBER

THIA
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A ROCHA
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