
\município de Porto I'erreira
Secretaria de Gestão

l)ivisão de Licitação e Contratos
Pias'iiCor11êt o i;íocapio. 9Q - Centro -- Porto í;errejfã -- SI) - Cedi 13660.000

T.A. 164/2Ü2Ü

QUINTO TERhlO DE ADITAN{ENTO AO CONTRATO N 056/'2015

Processo n'
Modalidade CONCORRÊNCIA N'. 003/2015

Prestação dos serviços públicas de iiclministração € exploração do terminal roíloviáf;o
mlxnicipal, com obrigação de manlJtenção que se revelem necessárias ao atendimciieo da
dem nda de transporte coletivo de passageiros, inclusive o dc earact.erística senil-kirbana,
intermunicipal, interestadual, internacional, durante o prazo de \;igêncía do conta'ata, e
para prestação dos serviços pübiieos de administração e exploração econâmicn dos espaços
do mesmo, incluindo outros serviços comunitários pertinentes.
MUNICÍPIO DE PORTO F'EltREIRA - CNPJ 45.33q.363/0001-94
FEI.IPE ROMAO PORTEIRO - CNPj 2Q.047.982,'0001-84

Conçedentc
Concessionária

As pares, supra epigrafadas. já quajlãcadas no rede.rido contrato, resolvem de comum
recípracc. acordo, nos tenros dos Artigos 57 e 65: da Le1 8.666/93 e alterações, considerando a .lusa.iõc.aviva
apresentada nos autos do processo administrativo tlo. 3978/2020, editar o contrato nos sebo.antes termos:

CLÁUSULA PRiM EIRA - [)O PRAZO
1.1. 0 prazo de vigência do contrato âca pronogado em 05 (cinco) anos, conforme sua Cláusula Tercein
ciciando em 17/09/2(120 e expirando em 16/09/2Q2S

CLÁUSULA SEGUNDA - DA INCLLÍSÃO DE NOVAS OBRIGAÇÕES NA CLÁtjStJI,A OITAVA DC)
CONTRATf}

2,1. J'íçam incluídas na Cláusula Oitava -- Dos í)}reitos e Obrigações da Co11cessÍonária, as letras: $, t, u, 'ç':
v, x, y, çonüorme ANEIXO l deste tem)o, com as seg !iates reduções

s) Pintura do chão externo, nas áreas de embarque/desembarque, canteiros e posto avançado, !!as
:ares definidas peia municipalidade, a cada 23 meses

t) Pinliira í a cobertura, nas Goles definidas pela municipalidade, a cada 23 meses;
u) Substinição do piso interno do terminal, eln material deãnido pela municipalidade, caído

\) Substituição do rodapé inter110 do tenninal, en} mate1laldefinido pela lnt.tnicipaiídade, cano

w) &tanutenção hidráulic.a e eiékíca do pi'Ódio € do e11tolno, e1lgiobando as dependências e c$

x) !manutenção do sistema de cobertura, evitando hirtas e promovendo substituições ltecessárias
para evitar infiltrações e/ou gotdamentos

y) Manutenção paisagística dcls carteiras, englobando loçagem, iilnpeza e poda imensa!,
ub$tituição çte brmge11s e/ou indivíduos mortos ou degredados, além de anões necessárias que julgar necessárias

para cuidado (adubação e çonH'ole de pragas).

j'

CLAljSUt.A TER(:EIRA - DO VAI.OR l)A OtíTORGA
3.}. O valor do pagam ente mensal da oularga, conforme a cláusula quarta do contrato é de R$ 7.76S,61 (Set.e il
se(Ceei\!os e sessenta e cinco reais e se$se11ta e üln centavos), sendo descontado ticste valor, a qualltia de
R$4.878,76 ((Quatro !níl, oitocentos e seterlta e oito reais e setenta e seis centavos), referente às obrigações
ncluídas no contrair, confomle .Anexo 1, deste termo. Períhzendo o valor mensal para pagamento da otltorga de

R$2.886,8S (Dois ntii, oitocentos e oitenta e seis reais c oitenta e cinco centavos).

CLAUSI.!L.'\ QUARTA - DO VALOR ESTIO'1AI)O
4.1. O valor estilnadc do cntrato, conforme sua çláusi.!ja quinta passa a ser de RS 832.744,95 (Oitocentos c
e dois mt!, setecc! {os e quarenta e quatro reais e rloventa e cinco centavos).

{A 1 64/2020 - Conconência n' 003/2015



$ un cípÉa de P⑩d⑩ }'⑧rfeira

Praça Coatéíio ?r€1cÇ3pia: 9G - Centro - f'oüü rPcí!eira .«- SÍ} .- CEP ] 3660-Cüõ

CLÁUSULA QUINA'A - !)A VIRE'ILAÇÃO E RATIFICAÇÃO
5.]. O presente aditamento flassa a $er ?aRe }ntegraai:e da ave.}tça de conbataçãa, ratiâcaüdo, em $eu iodo, as
dcrnais cláusulas e condições dü reftrldo contrato.

[ assim, .luslas acordadas. !ãssi11an a preso! tc "reilllo de Aditamento, em a2 (delas) vias de igual
!eor. nõ presença das testemunhas abaãK nomeadas, que também o assinam: para que })osga produzir seusjuríí3icos

C? 321.567.848«92
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Município dc Porto Ferreiro
Secretaria de Gestão

i)ivisão de l imitação e ('ontl"at€1s
Praça (:omé[ie} Procd piu. {){} -- (]:entro - PüHÜ F:ílc]ía -. SP ,- CEf' ] 366{)-(X)

f'ür)e (lç) 35 89-S248 --. çüfta. hissuauc:E@portoürlcllfa. sp.gov.l)r

DESCRIÇÃO 1)0S SÊRMÇDS

ilFN$ p41iA INCLI.SÃO NA Ktwov.ÀÇ.XO CONíitAillAL lx-) TERxliNAI. notx)viÁRiO

P{N'Í ij!<A fX) (:llÃ(> EXTERNA). NÂ$; ÁRliAS L>1;

Fl!!!,.A btiJNIC irAI,ll)AI)E, A CAÍ)+\ 23 $1E$t!$

IIN l )'). VALOR UNI'J'ÀmO Ê VAlHa 'lD'IAL VAU.}K btEFQSÂL

!i$ ?$,33{},{)(} R$ 1..322.17

R$ 51. i 35,qi

PARA t:$St I'!'l=.N4 E:tl)! TONIAD(} CONTO }'+A$R ÁS .ARt'.'\S [)O e!-!.AO ]:X')'RNO
NAS ÁRllAS 1)[ FMBARQI.}E/E)F.SF.MBpqRQ't.,FE: Cr\NTEiR6JS E POSTA

A'VANÇAI')O CONA 'J'J'NT.4 A('RILICA I''ARA I'j${.)S ('lMl:NTADoS

hlETOU:)l.(X31.A DE PXEC:tFt('AÇÃ(:) IX} 11't:ibi

R$ 1$.87

M2 R$ 1g,8227: {0

Ó?4.35 R$ 7S,83

R$ 34,47

D
}\!NTtIRA N.\ COIIIFRTE.;RA, NÂ5 {1:ARES

RS 142.7' PARA F.SSFITFM F{)IT{)brADo CONTO 11ASF AS .ÁREAS DF. ?íNTEIK.q NA
}!ii:R'l'üRA COM 'ltN !'A JShIAI.'!'E

StlBSTiTtliCÃO [X) PISO !N']'E]<XO {X}
lltJqlNAÍ... ílM MA'l'l;MIAI, DEFINltx) PELA

MtlNlflPAt..IDADE COMO MEn Â DE

ÍNVt$1'1Mf.N'To CoNTllAnJAL
S\jL}S']~]'ltrlÇÃO ]:)O t{0nAPF INTERNO 1)0

TÊRb41NJ\l Elü MATll:RÍAJ.. r)'E.t"lNliX} ?!it.A
&{(;NICl]).q.l,l[)ADE, CC)N{O h4E'rA Dt

NVl:.S'l'! M EN'1'0 C0l-liRA'!'t.fAI.

R$ Ss2.
PAR.4 ESSE ITl:M F(:llTOMÂDO COMA BASE Â. ÁREA {)O PISO INTERNO [XD
TERbíÍNAL PARA EXECUÇÃO DE Novo PISO EM (;;tANILITE {NCLtJÍNI)O

!ii=:u(X:Ã(.) o(} piso Anulei;o F $i;A BASE E rxE(tiÇÃo !» NOVO piso

E2 R$ 5.697,.55 R$ 94,7$
PAR,\ f:SSt ITEh{ l:'{)IT(1)}.&-41)fl} CC)N40 BASE 0 PERih4ETKCn tl)( R DAPF

}NI'Eli.Ní0 CX) I'l:R&Í! .ül., }'j\l #\ l:X.ll.C\,iÇI.Ã r) [) i N0'V'€1} RODAPÉ ENt
GRANT} .TTF

N{ÂN't;'!'FNÇÀOl-liDRÁtlL{(:A }! Ei-ÉTNICA DO
c i PK]n}oi: oo;ENtORnO, CNGI.OBAu!)OAS

f)t!)ENDENC[A$ E OS CANTEIROS

í foRA
2Ü,® a$ 4C.584.W R$ 6?6,4i
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PRÉDIO. IREI,IJINI)O TR(:)CAS DE TELl+ÀS QUANl:)o NECESSÁRIO l.
}MPERblEABí$ 17AÇÃi) »AS CA ( Í IAS DE CONCRETO
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E:NGLOBANIX} RODAGEM. LiMPl2.\ E }'ODA
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(:oNTn.oi..[i.)i: PRAGAS) ] i

R$ 75. 16 KS iü9.t l
PARA ESSE ITEM FO{ 'K)MAI.}0 CONTO B.\SE AS QUANTIDADES DE

ARVORllS É:RISTE,NTES NOS C/\NTEIROS I'X} TF R\4 !NAL ROÊ X)VI.'\R.
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Município de Feno Feri'eira
Secretaria de Gestão

Di\'isco de Lícitaçãa e Contratos
Píaç3 CofBéiicl Pf-ccõpio: 90 - Censo -. Porto f;encin} .- SP - CLIP 13ft60-0t)(

forte (lq) 35 89-5248 -- caia.h;ssnauer!@poRclfbne i rn. sp 8ov. bí

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOT}FICAeÃO - CONTRATOS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PORTO FEBRE:RA -. CNPj 4S.339.363/0001-94
CONTRATADA: FELIPE RQh/IÃ0 PORTEIRA -(NPJ 2D.047.g82/cn001-84
CONTRATO N9 IDE ORIGEM): 056/2QIS - QUIN'í0 1'E.R MO DE ADITAMENTO {T.A. 164/2020}
OBJeTO: Prestação dcs serviços oúblicos de admlnistlação ê exploração do terminalrodoviário municlpallcom obrigação de
münutetlção que se revelem necessárias ao atendimento da demanda de transporte coletivo de passageiros, inclusive o de
característica sem:-urbana. intermunicipal, interestadual, Internacional, durante o prazo de vigência do contrato, e para
prestação dos serviços públicos de administração ê exploração económica dos espaços do mesmo, incluindo o urros seniços
comunitários pertinentes
ADVOGADO {S)/ Ne OAB: Lulas Feres de í.ima - OAB 403.087 e-mail: !iágês:!!!ni@ÊgBQfeliligjlia:!p«gKbli

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identiHcados
1. Estamos CRENTES de que

a} o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunalde Contas do Estado de São Paulo, cujo
tràmhe proçessualccorfeíá pelo sistema eletrõnico.

bl poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e e#ralndo cópias das manifestações de interesse, Despachos e
Decisões, mediante regular cadastrame nto rio Sistema de Processa Eietrãnico, cclnforme dados abaixo indicados, em
consonância com o estabelecido na Resolução ng 0i/2Gll do TCESP.
ajéln de disponíveis no processo eletfõnico, i:odes o$ Oesoachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente
ao aludido processo, serão l)ubiicadüs nü Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo. pcal'te do Tribuna]de
Contas do Estado de São Paulo, em conformidade mm o artigo 90 da Lei Complementar ng 709, de 14 de .lameiro de
1993. iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo

d} Qualquer alteração de endereço - residençialou eletrânico - ou telefones de cantata deverá ser comunicada pelo
teressado, peticionando no processo:
Demo-nos por NOTIFICADAS para:

a) O acompanhamento dos fitos dc processo até seu julgamer\to finde consequente publicação.
b) $e for o caso e de nossa nteresse, nos prazos e nas forrnaslegals regimentais, exercer o direito de defesa, ãn?expor

ecursos e o que mais couber,

Civil

c)

2.

Porto Ferreiro, 10 de setembrc} de 2020

ÓRG
Nome: Rõmulo Luas de
CPF: 3S0.57S.978-33
Data de Nascimento:

Cargo: Prefeito
45.962.674=B- ssp/sp

E-mail
E-mailpessoal:
Telefones: (19}

-s, nQ 5S0, Apto. 73 Vila Mana, Porto Ferreiro SP. 13660-000

que assinaram o
Pelo CONTRATANTE
Nome: Rõmulo Luas de Leme Ripa
CPF: 350.S75.978-33 RG : 45.'
Data de Nascimento: OS/05/1989

A\l.
5S0. Apto. 73 febre
E-Mail)nstituclonal:
E-mail pessoal:
Telefones: (19)

Pela CONTRATA OA
Mama; Felipe Rojão Poleiro Cargo: Proprietário
cpF: 321.567.848-92 nG: 40.373.444-7 ssp
Data de Nascimenta= 2a/OS/1986
Endereço residencialcompleto: R: DaJva,9S - Mala Cristã
Santa Rito do ?essa Quatro-SP
E-mailinstituciünal: eletrotec.loja@gmail.com
E.mailpowoat: felipepoRelro86@gmall.com

Telefones: 3Ss$;428y'l
/

IP

a. 13.67Q-QOC

Éo--


