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PROTOCOLADO COHAB/CP N° 1269/18 
CLIS/ADITAMENTOS: 2° TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 

CONSULTORIA AO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E COMISSIONADOS E INCLUSAO DO ORGANOGRAMA - ELIANE 

GUIMARAES - ACT ATITUDE - PROT N° 1269-18 doc 

Pelo presente instrumento, de um lado, como CONTRATANTE, a 

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS - COHAB/CAMPINAS, 

Sociedade de Economia Mista Municipal, com sede nesta cidade, na Avenida Prefeito 

Faria Lima n.° 10, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 46.044.871/0001-08, nesta ato 

representada por seus Diretores abaixo indicados e assinados e, de outro lado. como 

CONTRATADA, a ELIANE GUIMARÃES BATISTA 42857007604 - ACT - ATITUDE 

CONSULTORIA E TREINAMENTO (fantasia), inscrita no CNPJ/MF sob n° 

30.071836/0001-48, com sede na cidade de Sorocaba/SP., na Rua Martins de Oliveira 

n° 54 - Vila Haro - CEP. 18.015-245, representada neste ato, por sua Proprietária 

abaixo identificada e assinado, fica justo e acertado o seguinte: 

Em 06 de agosto de 2018, as partes acima, celebraram um contrato de 

prestação de serviços de Consultoria e Assessoria Técnica na Gestão do Plano 

de Cargos e Salários e do Quadro de Cargos em Comissão desta 

COHAB/CAMPINAS, em conformidade com o Termo de Referência constante do 

ANEXO I, pelo preço, prazo de duração e demais condições dele constantes. 

Assim, conforme informações, esclarecimentos e justificativas 

constantes do protocolado n° 1269/18, que deu origem a contratação aqui objetivada 

vêm as partes, de comum acordo e por este instrumento, ADITAR o contrato 

aqui objetivado para constar o seguinte: 

0 prazo de vigência do contrato ora ADITADO, fica prorrogado por 

mais 02 (dois) meses, iniciando-se essa prorrogação em 06/03//2019 para 

terminar em 06/05/2019. 

Inclusão ao escopo dos serviços constantes do Termo de Referência - 

Anexo I do Contrato ora aditado, da execução dos serviços visando a Elaboração 

do Novo Organograma da CONTRATANTE, com as devidas readequações e 

alocações dos cargos em conformidade com a nova estrutura organizacional 

proposta. 

Para execução total dos serviços complementares acima relacionado, 

CONTRATADA, fará jus ao recebimento do Valor Total de R$ 3.750,00 (três mil 

setecentos e cinquenta reais), cujo pagamento se dará no término dos serviço 
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co a COHAB/CAMPINAS 

Com este ADITAMENTO, as partes ratificam todas as demais cláusulas 

e condições do contrato aqui aditado, que continuam em plena vigência. 

E, por estarem assim justas e acordadas firmam o presente, juntamente 

com as testemunhas abaixo indicadas, para que produza seus regulares efeitos de 

direito. 

Campinas, i Atari 2.019 

CONTRATANTE: 

VINICI 

CONTRATADA: 

TESTEMUNHAS: 

A RIVERETE 
sldente 

MICH E VELOS TOFFEL BARBIERI 
Diret ra Jurídica 

ELIANE GUIMARAES BATISTA 
Proprietária 

Gerente Administr. vo 
COHAB/CAMPI AS 
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