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TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 134/2013, TOMADA DE PREÇOS 
Nº 006/2013, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE PLANALTO E 
S. D. KOLLENBERG. 
 
 Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e 
quinze o MUNICIPIO DE PLANALTO, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. 
MARLON FERNANDO KUHN e S. D. KOLLENBERG, neste ato representada por 
seu Administrador Sr. SERGIO DELMAR KOLLENBERG, resolvem em comum 
acordo aditar o contrato administrativo de prestação de serviços nº 134/2013, 
firmado entre as partes em data de 18 de junho de 2013, cujo objeto é a contratação de 
agência de publicidade, assessoria e plano de mídia para divulgação de campanhas 
institucionais que venham a ser desenvolvidas pelo Município e sub contratação de 
veículos de mídia, nos seguintes termos: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em virtude de mútuo acordo entre as partes, fica acrescida 
a quantidade aos itens constante na cláusula primeira (do objeto do contrato), 
totalizando a importância de R$ 68.988,05 (sessenta e oito mil, novecentos e oitenta e 
oito reais e cinco centavos), conforme planilha demonstrativa abaixo, pertinente ao 
contrato administrativo de prestação de serviços nº 134/2013, celebrado entre as 
partes em 18/06/2013, tendo como importe o valor de R$ 276.097,20 (duzentos e 
setenta e seis mil, noventa e sete reais e vinte centavos), passando o objeto total 
contratado, no valor de R$ 345.085,25 (trezentos e quarenta e cinco mil, oitenta e 
cinco reais e vinte e cinco centavos), a teor do disposto no art. 65, § 1º da Lei nº. 
8.666/93. 

ITEM QUANT. UNID. OBJETO PREÇO 
UNIT. 

PREÇO 
TOTAL 

01 550 UN Inserção diária de 30 segundos em 
emissoras de rádio, em horário   das 7 
às 19 horas, de segunda à sábado.  

10,00 5.500,00 

02 29 UN Informativo Municipal Semanal, de, 
no mínimo, 15 minutos, em emissoras  
de rádio com boa audiência em 
Planalto.  

375,00 10.875,00 

03 2.600 CM/CL Espaço em jornal de circulação local e 
regional para divulgação   de 
campanhas institucionais e eventos 
do Município.  

5,60 14.560,00 

04 1.640 CM/CL Espaço em jornal de circulação local e 
regional para divulgação   de notícias 
e informações aos munícipes.  

3,60 5.904,00 

05 25 PÁG Veiculação de matérias de interesse e 
atos oficiais do executivo  municipal 
em jornal com, no mínimo, três 

575,00 14.375,00 
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edições semanais.  

06 12 UN Inserções de campanhas 
institucionais e eventos de interesse   
da municipalidade em emissoras de 
televisão.  

260,00 3.120,00 

07 15 UN Aquisição de assinaturas de jornais 
com ampla circulação no município,  
para a prefeitura municipal e seus 
departamentos.  

210,00 3.150,00 

 Total do custo da assessoria da agência (no 
máximo 20% (vinte por cento) sobre o valor total 
dos serviços). 

11.504,05 

TOTAL GERAL 68.988,05 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterada a Cláusula Segunda (do valor), em virtude 
do acréscimo ao item constante na Cláusula Primeira (do objeto do contrato), 
passando o valor total contratado na importância R$ 345.085,25 (trezentos e quarenta 
e cinco mil, oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: Em razão de mútuo acordo entre as partes, fica alterada a 
Cláusula Quarta Paragrafo Primeiro (dos prazos), constante do contrato 
administrativo de prestação de serviços nº 134/2013, prorrogado o prazo de execução 
do objeto, por mais 120 (cento e vinte) dias. 
 
CLÁUSULA QUARTA: Fica alterada bilateralmente a Cláusula Quarta Paragrafo 
Segundo (da vigência), constante do contrato administrativo de prestação de serviços 
nº 134/2013, prorrogado o prazo de vigência do contrato, consoante a referida 
cláusula, por mais 120 (cento e vinte) dias. 
 
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições 
estipuladas no contrato original, e não alteradas por este instrumento. 
 
 E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se 
este instrumento em duas vias de igual teor e forma.  
 
 

MARLON FERNANDO KUHN 
Prefeito Municipal 

 
 
 

SERGIO DELMAR KOLLENBERG  
S. D. Kollenberg. 
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Testemunhas: 
 
 
 
 
_________________________   __________________________ 
    OLDECIR CAMPOS            LUIZ CARLOS BONI 
C.I./RG nº 6.045.397-7/PR                   C.I./RG nº 3.895.670-1/PR 
 


