
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2021 FIRMADO ENTRE O 

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ E A EMPRESA EDITORA POLO FOZ LTDA 

– EIRELI, NOS TERMOS DA LEI Nº. 8.66 

 

Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, o PODER LEGISLATIVO 

MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ, doravante denominado CONTRATANTE, representado pelo 

Presidente, Vereador VALMOR ALVES DE OLIVEIRA, e a empresa EDITORA POLO FOZ EIRELI, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 81.854.044/0001-80, com sede na 

Rua Manoel Klauck, 122, centro, no município de São Carlos - SC, neste ato representada pelo(a) 

seu(sua) representante legal, Sr.(ª) CEZAR LUIZ SIMON, portador(a) da Cédula de Identidade nº 

X.XXX.XXX e inscrito(a) no CPF sob o nº. XXX.XXX.XXX-XX, doravante denominada simplesmente 

CONTRATADA, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO, ao contrato administrativo nº. 

006/2021, que tem por objeto, a prestação de SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E 

ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL COM ABRANGÊNCIA NO TERRITÓRIO 

DO MUNICÍPIO, conforme especificações constantes no Anexo “C” do processo Licitatório nº 

005/2021, Modalidade de Pregão Presencial nº 004/2021. 

Cláusula Primeira: Fica aditado, o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 006/2021, de 

15 de fevereiro de 2023 até 15 de dezembro de 2023, conforme cláusulas segundas (2.1) e 

terceira (3.1) do referido termo contratual, mantendo-se as demais disposições contratadas 

naquele instrumento no que não se opuserem. 

Cláusula Segunda: Os valores contratualmente firmados, sofrerão reajustamentos pelo índice 

do IPCA (Índices de Preços ao Consumidor Amplo), eis que pactuado de maneira expressa entre 

os contratantes, conforme cláusula sexta (6.1) do referido termo contratual, conforme 

Resultado da Correção pelo IPCA, que acompanha o presente termo aditivo.  

Sob Cláusula Segunda: A CONTRATANTE se compromete em pagar a CONTRATADA, pelos 

serviços prestados, o preço de R$ 1.510,22 (um mil quinhentos e dez reais e vinte e dois 

centavos) mensais, totalizando no período, a importância de R$ 15.102,23 (quinze mil cento e 

dois reais e vinte e três centavos). 

Cláusula Terceira: Integra o presente termo aditivo, a solicitação de aditamento firmada pela 

empresa contratada. 

Cláusula Quarta: As demais Cláusulas e condições do Contrato são ratificadas pelo presente 

instrumento, permanecendo vigentes e inalteradas. 

E, porque assim se acham justos e avindos, fizeram lavrar o presente, em duas vias de igual teor 

e um só efeito, que assinam com as testemunhas, adiante firmadas. 

 

Águas de Chapecó – (SC), 15 dezembro de 2022. 

 

 

 

 


