
CLÁUSULA SEGUNDA - O valor para a presente prorrogação é de R$ 990.720,00

(novecentos e noventa mil, setecentos e vinte reais) - (FLS.1118).

DO VALOR E RECURSOS.

DO PRAZO DA PRORROGAÇÃO.
CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica prorrogado o contrato supra descrito por 12 (doze)

meses, a partir de 15 de fevereiro de 2021.

Aos 27_ dias do mês de janeiro, do ano de 2021 (dois

mil e vinte e um) , 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 Resp.

p/ Exp. da Secretaria Municipal de Governo, (devidamente qualificada no Termo

de Ciência e de Notificação), 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  seu  Representante  Legal

(devidamente qualificada no Termo de Ciência e de Notificação), doravante
denominada simplesmente "CONTRATADA", as quais, na presença das testemunhas
adiante nomeadas e assinadas, resolvem firmar o presente o 3 TERMO ADITIVO

DE PRORROGAÇÃO, conforme memória de cálculo do impacto orçamentário - SEFAZ

(fls.1119), declaração de impacto financeiro-orçamentário SEGOV (fls.1122),

justificativa para prorrogação (fls.1129/1130), concordância da empresa
contratada (fls.1131), declaração de ordenador de despesa - SEGOV (fls.1168),

nota de empenho (fls.1171), parecer jurídico (fls. 1180/1183), despacho

autorizatório (fls.1184), mediante as cláusulas e condições que mutuamente

aceitam e outorgam, que seguem:

3 TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 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.

3o TERMO ADITIVO

CONTRATO N 27/2019Processo n 300.043/2019

^refeitura Municipalde São Caetano do Sul
Estado de São Paulo



OBS. : as testemunhas estão devidamente qualificadas no Termo de Ciência e

Notificação.

LUIZANTONIOAssinado de forma digital por LUIZ
LOi^raiiuniuANTÔNIO RODBIGUES:20090M8920
RODRIGUES:2009004892G Dados:3021.01.2a isí&m-ibw

2)
D

TESTEMUNHAS

LJDA:06333973000129   ^^^55:47-obw

Savannah Soluções em
Comunicação Ltda

Se

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 -

SEGOV.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam ratificas todas as cláusulas do contrato originário

não alteradas pelo presente.
CLÁUSULA QUARTA: 0 presente termo foi elaborado com fulcro no artigo 57,

inciso II da Lei Federal n 8.666/93, com redação atualizada.

CLÁUSULA QUINTA: O foro da Comarca de São Caetanodo Sul é o competente para
dirimir quaisquer pendências que eventualmentesurjam em decorrência do
presente instrumento, com renúncia expressa dequalquer outro, por mais

privilegiado que seja.
Nada mais havendo a ser declarado, eu, M.C.C. lavrei o

presente tern^, que vai assinada pelas partes e testemunhas a tudo presente

e de tudo cj/^ites, para que produza os regulares efeitos de Lei e de Direito.
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