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Estado do Espírito Santo

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 000004/2018
PROCESSO Nº 003053/2018

O MUNICIPIO DE JAGUARÉ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ: nº
27.744.184/0001-60, com sede na Avenida Nove de Agosto, 2326 - Centro - Jaguaré - ES, representado pelo Prefeito
Municipal Senhor(a) ROGÉRIO FEITANI, inscrito no CPF: sob o nº 031.761.907-19 e CI nº 1.172.457-SSP-ES, doravante
denominado CONTRATANTE, e de outro lado o Senhor(a) CHARLES M. LOPES COMUNICAÇÃO LTDA - ME, com sede na
Avenida Nicola Biancardi, 847 - Centro - Linhares - CEP 29.900-206 - Estado do Espírito Santo, inscrita no CNPJ sob o nº
07.674.090/0001-45 - Fone 0XX-27-3373-0830, representada neste ato por seu sócio administrador o Senhor CHARLES
MAGNO MOTTA LOPES, brasileiro, solteiro, empresário, portador da C.I. nº 771.475-SPTC-ES e do CPF. nº
832.806.857-53, doravante denominado CONTRATADO, ajustam o PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO, ao Contrato nº
000019/2018, conforme consta o Processo nº 004649/2019, cujo objeto é a Contratação de agência de
publicidade/propaganda para criação, produção de peças publicitárias, peças de comunicação visual, peças de comunicação
eletrônica, planejamento de comunicação institucional, pesquisas, desenvolvimento de campanhas publicitárias, divulgação
de eventos e campanhas de midias de rádio, televisão e imprensa, produção de materiais gráficos e outros elementos de
divulgação, para cumprir a tarefa de fornecer aos cidadãos as informações necessárias, compreendendo:
• O estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução, interna, intermediação e supervisão de execução
externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação;
• O planejamento e a execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de conhecimentos sobre
o mercado, o público-alvo. Os meios de divulgação nos quais serão difundidas as peças e ações publicitárias ou os resultados
das campanhas publicitárias;
• A produção e a execução técnica das peças e projetos publicitários criados.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Constitui o objeto deste termo aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO
2.1. O prazo contratual estipulado na CLÁUSULA QUARTA, do instrumento contratual, fica prorrogado por 12 (doze)
meses, a partir de 22 de novembro de 2019 e vencimento em 21 de novembro de 2020, conforme previsto no Art. 57 da
Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO
3.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas constantes do Contrato nº 000019/2018, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO
4.1. O presente Termo Aditivo será publicado, em resumo, no Diário Oficial dos Municípios, do Estado do Espírito Santo,
dando-se cumprimento ao disposto no Art. 61, §1º da Lei nº 8.666/93.

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, as
quais subscritas pelos representantes legais da contratante e da contratada.

Jaguaré-ES, 20 de novembro de 2019.

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

CHARLES M. LOPES COMUNICAÇÃO LTDA - ME
CHARLES MAGNO MOTTA LOPES - SÓCIO ADMINISTRADOR
CONTRATADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

Estado do Espírito Santo


	Page 1
	Page 2

