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DA ALTERAÇÃO DO GESTOR.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica alterado o GESTOR do contrato n

em 15/02/2019, que passa a ser o SR FERNANDO SCARMELLOTI,

Comunicação, CPF sob n 301.642.848-26 - (FLS.501).

Aos 1^ dias do mês de fevereiro, do ano de 2020 (dois

mil e vinte) , nesta cidade de São Caetano do Sul, no Departamento de

Licitações e Contratos, situado na Rua Eduardo Prado n. 201, Bairro Cerâmica,

Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, compareceram as partes
entre si justas e pactuadas, a saber: de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO CAETANO DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no

CNPJ/MF sob o n. 59.307.595/0001-75, neste ato representada por sua
Secretária Municipal de Governo, MARÍLIA MARTON CORRÊA, brasileira, solteira,

funcionária pública, portadora da Cédula de Identidade RG n 25.625.920-3 e

inscrita no CPF/MF sob o n 272.388.408-2, doravante denominados simplesmente
"CONTRATANTE", e, de outro lado, a empresa SAVANNAH SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO

LTDA., com sede na Rua Joinville, 2508 - Io andar, Pedro Moro, São José dos

Pinhais/PR, inscrita no CNPJ/MF sob o n 06.333.973/0001-29, Inscrição

Estadual isento, neste ato representada por MICHEL RODRIGUES, portador da

Cédula de Identidade RG n 5.896.954-0, inscrito no CPF/MF n 004.307.259-

30, residente e domiciliado na Rua Marcos Foggiatto, n. 120, Tampão - São

José dos Pinhais/PR, doravante denominada simplesmente "CONTRATADA", as

quais, na presença das testemunhas adiante nomeadas e assinadas, resolvem
firmar o presente o 2 TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO DE GESTOR,

conforme memória de cálculo do impacto orçamentário - SEFAZ (fls.450),
declaração de impacto financeiro-orçamentário SEGOV (fls.453), justificativa

para prorrogação (fls.458/459), concordância da empresa contratada (fls.462),

indicação de alteração do gestor do contrato (fls.501), declaração de

ordenador de despesa - SEGOV (fls.509), nota de empenho (fls.513), parecer

juridico (fls.521/529), despacho autorizatório (fls.530), mediante as

cláusulas e condições que mutuamente aceitam e outorgam, que seguem:

2 TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO

DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
CONSULTORIA, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E

SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, QUE ENTRE
SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO
DO SUL E A EMPRESA SAVANNAH SOLUÇÕES EM

COMUNICAÇÃO LTDA. , ORIUNDA DO PROCESSO N .
7679/2017- CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 02/2018.

2 TERMO ADITIVO
CONTRATO N 27/2019

Estado de São Paulo

Processo n 300.043/2019

^Prefeitura Municipal de São Caetano do Suí



TEST

1)
NOME:

CPF:

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

CLÁUSULA QUARTA: Ficam ratificas todas as cláusulas do contrato originário

não alteradas pelo presente.

CLÁUSULA QUINTA: 0 presente termo foi elaborado com fulcro no artigo 57,

inciso II, c/c 65, inciso II da Lei Federal n 8.666/93, com redação

atualizada.

CLÁUSULA SEXTA: 0 foro da Comarca de São Caetano do Sul é o competente para
dirimir quaisquer pendências que eventualmente surjam em decorrência do

presente^iftstrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais

privi^^giado qí^e seja.

is havendo a ser declarado, vai assinada pelas partes
ente e de tudo cientes, para que pçpduza os regulares

it

CLÁUSULA TERCEIRA - O valor para a presente prorrogação é de R$ 990.720,00
(novecentos e noventa mil, setecentos e vinte reais) - (FLS.535).

Parágrafo Único - As despesas decorrentes do presente termo para o
correrão por conta da verba n 02.16.2.04.131.0100.2.165.3.3.90.39.00 -
(54-000) - SEGOV, empenhando-se para este exercício compreendido entre
15/02/2020 a 31/12/2020, o valor de R$ 908.160,00 (novecentos e oito mil,
cento e sessenta reais), ficando o restante para 2021. (FLS.513).

DO VALOR E RECURSOS.

DO PRAZO DA PRORROGAÇÃO.

CLÁUSULA SEGUNDA - Fica prorrogado o contrato supra descrito por 12 (doze)

meses, a partir de 15 de fevereiro de 2020.

2o TERMO ADITIVO
CONTRATO N 27/2019

Processo n 300.043/2019

Estado de São Paulo

(prefeitura ^MunicipaCde São Caetano do Sut




