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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO VOR PS RPI Nº 015/2018 

 

Por este instrumento particular de Aditivo, de um lado, a Associação dos Municípios da Região da Foz do 

Rio Itajaí - AMFRI, situada à Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 – bairro São Vicente – Itajaí - SC, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 82.747.460/0001-42, neste ato representado pelo seu Secretário Executivo, Sr.º Célio 

José Bernardino, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº. 663.590-3 SSP/SC, 

inscrito no CPF sob nº. 342.674.9 29-72, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado UP! 

SMART GRAFICA LTDA - ME pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

19.597.146/0001-94, com sede na Rua Juvenal Garcia, 34, Sala 03, Centro em Itajaí/SC, neste ato 

representado nos termos de seu contrato social pelo Sr.º Matheus Eduardo Cavalheiro, brasileiro, solteiro, 

empresário, portador da Carteira de Identidade sob nº 3166972 SESPDC/SC, inscrita no CPF sob nº 

005.796.949-33, doravante denominado CONTRATADO, assinam o presente, observadas as seguintes 

cláusulas:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Pelo presente Termo Aditivo fica reduzido o quantitativo dos itens contratados, sendo compostos, conforme 

os serviços executados, da seguinte forma:  

Item 01) Impressão digital M2 em 502,92 m² (quinhentos e dois vírgula noventa e dois 

metros quadrados) de lona fosca 280g com estrutura em metalon com acabamento em ilhós 

para fixação a ser usada em ruas e na vila da regata para comunicação do evento;   

Item 02) Impressão digital M2 de 540m² (quinhentos e quarenta metros quadrados) de 

adesivo brilho a ser usada na vila da regata para comunicação do evento e em mídias 

externas como busdoor, mídias em shoppings etc.; e  

Item 03) Impressão digital M2 de 148,50 m² (cento e quarenta e oito vírgula cinquenta 

metros quadrados) em tecido poliéster com acabamento em bainha a ser usada na vila da 

regata para comunicação do evento em bandeiras e similares,  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR  

Em razão da supressão descrita na Cláusula Primeira deste Termo Aditivo, a CONTRATANTE pagará ao 

CONTRATADO pelo Item 01: a importância de R$ 19.110,96 (dezenove mil cento e dez reais e noventa e 

seis centavos); pelo Item 02: a importância de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais); e pelo Item 

03: a importância de R$ 9.504,00 (nove mil quinhentos e quatro reais). Assim, os 03 (três) objetos 
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contratados passam a totalizar o valor de R$ 50.214,96 (cinquenta mil duzentos e quatorze reais e noventa e 

seis centavos). 

Parágrafo Único: Nos termos da Cláusula Terceira do Contrato epigrafado, a quantia de R$ 12.080,00 (doze 

mil e oitenta reais) fora adimplida pela CONTRATANTE, restando, portanto, o pagamento da importância de 

R$ 38.134,96 (trinta e oito mil cento e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos). 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas não modificadas pelo presente Termo Aditivo. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente Termo Aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e 

forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

 

Itajaí/SC, 04 de maio de 2018. 

 

 

Célio José Bernardino 

Associação dos Municípios da Região da 

Foz do Rio Itajaí 

CONTRATANTE 

 Matheus Eduardo Cavalheiro 

Up! Smart Gráfica LTDA - ME  

CONTRATADO 

 

Testemunhas: 

 

 

Jean Carlos Coelho Djonatan Batista de Lima 

CPF – 039.610.939-03 CPF – 084.046.609-99 

 


