
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTAOO DO PARA

V N o
E P

TERMO ADTTIVO NO 02 DO CONTRAIO N " 2OI8OI9I QUE ENIRE SI

ilzeú o FuNDo MUNlclPAt DE asststÊncta soclAt E w' DE s'

iiírourÃoes PUBIIcIDADE - ME, PARA -coNTRATAçÃo 
DE

;ãinêiA ôe pusuqorDE PARA ExEcuçÃo DE sERvlços DE

verãúüçÁo Dos ATos otlclAls DAs sEcRETARIAS' FUNDoS DE

;Àti-DE. Éuáãio, rssiirerlêrÀ socrlr e muntcÍno or

ITAIIUBA.

Pelo presente Termo oditivo, o FUNDo MUNICIPAL oe.mststÊNctl SoclAt, pessoo jurídico

de direito público interíoli;;;;i";" CNPJ no 16'77s'433rco0l-5e' com sede à

Avenido Tronsomozôni..]^; ãáà.itino Belo visio' CEP' 68'280-230' no cidode de

ltoitubo, Eslodo do porá, n"Ju oio legolmente representodo. por suo secretorio

Municlpol de Assistêncio'S*lor, r'*o'1'o' Solonge!919il: 1: lgu'o':b'osileiro'
cosodo, portodoro oo'.ottãitá ãe identidodu À" sotssos PC-PA e do cPF no

484.740.372-04, domicilioãà e residenie neste município' Estodo do-Poró' dorovonte

dCNOMiNOdO CONTRATANT; E_W' Or S' METQUIADES PUBLICIDADE ' ME' COM CNPJ NO

07 .517 .29610001-ó1 , com ,.i"ã iiouttto Roimundo Preto' n" 1000' Boino Jordim dos Aroros'

neste oto representodo pJ" St' Wonder de Souzo Melquiodes' com poderes poro

representor o empreso "# il;;; ;; iontroto sociol' dorovonie denominodo

simplesmente coNIRAIADA, iesolvem oditor o presente controto, suieitondo-se às normos

preconizodos no Lei no a.oliiíi,-ai. il ãã iunr,o d^e^1993 e suos olteroções posteriores' e no

que consto no processo iã'prásã. pàienciot no 03212018 - PP, medionte os clóusulos e

condições seguintes:

CTÁUSUIA PRIMEIRA - DA treAUDADE

Artigo 57, do Lei no 8.666193;Clóusulo Sexto do CONTRATO N" 20180191'

CIÁUSULA SEGUNDA - DO OBJEÍO

OpresenteÍermoAditivoobjetivoopronogoçóodovigênciodoControtoocimocitodo'
montendo_se o volor oo'ããnirãtãioo oiigiÃario, quã uerso sobre o controtoçõo de

ogêncio de publicidod. p* .*..üçôo dã serviços de veiculoçôo dos otos oficiois dos

iJ.r.io,ior, Fundos de soúJe. rducoç'oo, Assistêncio sociol e Município de lioitubo.

ctÁUSULA TERCEINA - DO PRAZO DE VIGÊNOA

PelopresenÍeTermoAdilivoficoprorrogodooprozodevigênciodoControtoemtelocom
término em2410412021.

cLÁUSULA QUARTA - DAS CLÁUSUtAS INALTERADAS

As demois clóusulos do controto originol permonecem
presenle Iermo Aditivo.

crÁusuLA QUINTA - DlsPoslçÔES tlNAls

inolterodos o ue se o

Prefeitu ra Municioal de Itaituba
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ESTADO DO PARÁ

Prefeitu ra Municinal de I ta itu ba

E, por ossim estorem.iustos e controtodos, os portes, por seus representontes legois, ossinom
o presente Termo Adllivo no 02, em 03 (três) vios de iguol teor e formo poro um só e jurídico

efeito, peronte os testemunhos oboixo-ossinod o tudo presentes.

Itoitubo-P ló Abril de 2020.

so GE E UIAR w. DE S. LICIDADE - ME,

FUN MUN DE ISTÊHcrl Wo Melquiodes -
tAt Re nte legol

Contro te trotodo

Teslemunhos:
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