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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO ̂
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2020, CELEBRADO ENTRE O
município de PLANALTO E CC MARTINE FOLHA DE CAPANEMA.

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e
vinte e um o MUNICÍPIO DE PLANALTO, neste ato representado pelo seu Prefeito,
Sr LUIZ CARLOS BONI e CC MARTINE FOLHA DE CAPANEMA, neste ato
representado por seu Administrador Sr. CARLOS CEZAR MARTINE, resolvem ern
comum acordo aditivar o contrato administrativo n° 042/2021, firmado entre as partes
em data de 11 de março de 2021, cujo objeto é a contratação de empresa voando a
diagramação. formatação, confecção e execução de serviços gráficos diversos
incluindo a produção editorial de cartilhas, banner, folder, outdoor e outros materiais
gráficos para uso das Secretarias da Administração Publica do Município de
Planalto-PR, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Em virtude do mútuo acordo entre as partes, fica acrescida
a quantidade ao item constante na cláusula Primeira, (do abjeto contra o^
totalizando a importância de R$ 350,00(trezentos e cinqüenta reais) pertinente ao
Contrato Administrativo n° 042/2021, celebrado entre as partes em data de 11 de
março de 2021, conforme planilha demonstrativa abaixo, tendo como °
de R$ 1.400,00 (Um Mil e quatrocentos reais), passando o objeto total contratado no
valor de R$ 1.750,00 (Um Mil e Setecentos e Cinqüenta Reais).
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CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterada a Cláusula Segunda (do Valor) em v^ude do
acréscimo ao item constante na Cláusula Prinieira (do objeto).
contratado na importância R$ 1.750.00 (Um Mil e Setecentos e Cinqüenta Reais).
CLÁUSULA TERCEIRA: 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.
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