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2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 43/2021 

 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43/2021, CELEBRADO ENTRE O 

MUNICÍPIO DE AGRONÔMICA E PAULO CESAR MARTINS ME. 

 

Pelo presente instrumento Administrativo de Aditivo, a PREFEITURA DE AGRONÔMICA, Pessoa Jurídica 

de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º83.102.590/0001-90, com sede à Rua 7 de Setembro, 

215, Centro, Agronômica – SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Cesar Luiz Cunha, portador do 

CPF nº. 379.381.009-78, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE de outro lado, a empresa lado 

PAULO CESAR MARTINS ME, inscrita no CNPJ sob o nº 19.690.706/0001-50, com sede na Rua Cecilio da 

Silva, nº 25, Bairro Centro, na cidade de Imbuia,  Estado de Santa Catarina, neste ato representada por Paulo 

Cesar Martins, portador da carteira de identidade nº 2.256.273 e CPF nº 820.050.959-15, aqui denominada 

simplesmente de CONTRATADA, tem justo e acertado o seguinte. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – JUSTIFICATIVA  
A 9º FERROZ estava programada para acontecer nos dias 18,19 e 20 de fevereiro de 2022, contudo devido 

ao número crescente de casos de COVID-19, a festa teve que ser adiada, passando para os dias 03,04 e 05 de junho 

de 2022. O decreto saiu na data de 08 de fevereiro de 2022, apenas 10 dias antes do evento. Com isso, a empresa 

responsável pelo evento já havia iniciado a divulgação da festa, através de panfletos, flyers, outdoors e divulgação 

em mídia, conforme consta nos documentos anexos ao aditivo. Resultando em um prejuízo no valor de R$ 

12.792,50 (doze mil setecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos).  

Além disso, o município possuía uma carta de exclusividade com o grupo “Os Serranos” para o dia 18 de 

fevereiro de 2022, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Com o adiamento da festa, o grupo musical 

informou que o valor do show para o mês de junho de 2022, passaria para R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), sofrendo 

um acréscimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) do valor inicial, sendo responsabilidade da empresa CÉSAR 

MARTINS ME efetuar o pagamento à banda.  

Como o adiamento da festa se deu por iniciativa da administração pública, o poder público achou por certo 

ressarcir a empresa responsável pelo evento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – ALTERAÇÃO DOS VALORES  
I - acrescer o valor de R$ 12.792,50 (doze mil setecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) do valor 

referente a publicidade do evento da FERROZ. 

II – acrescer o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) do valor referente ao grupo “Os Serranos”.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor global do contrato passa de R$ 131.245,32 (cento e trinta e um mil duzentos e 

quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos), para R$ 147.037,82 (cento e quarenta e sete mil e trinta e sete 

reais e oitenta e dois centavos), resultando em um acréscimo aproximado de R$ 12,03% (doze vírgula três por 

cento). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato n. 43/2021, desde que não contrariem o que ficou convencionado 

no presente Termo Aditivo.  

 

E por assim estarem acordes, declaram as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas Cláusulas do presente 

Contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares pertinentes, firmando-o em 03 

(três) vias de igual teor, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas 

igualmente subscrita.  

 

                                                                                    Agronômica (SC), 02 de junho de 2022. 

 

 

   --------------------------------------------                                            ----------------------------------------------

PREFEITURA DE AGRONÔMICA                                                       PAULO CÉSAR MARTINS ME 

Cesar Luiz Cunha                                       Paulo César Martins 

  CONTRATANTE                                                                                    CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 

http://www.agronomica.sc.gov.br/
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______________________________                                                                ____________________________     

Francisco Alexandre Duarte Neto                                                                            Gabriela Carolina da Silva 

       CPF: 595.245.459-34                                                                                             CPF: 098.778.479-06  

 

 

Visto Jurídico 
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