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TERMO ADITIVO N.º 07/2019– Contrato n.º 019/2018 
 

 
Aditivo nº 01 ao Contrato nº 019/2018, 
referente à contratação de serviços de 
publicidade para a Câmara Municipal de 
Pedro Leopoldo. 

  

 
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO - CNPJ n.º 
20.131.090/0001-67 
Endereço: Rua Dr. Cristiano Otoni, 555, Centro, CEP: 33600-000, Pedro Leopoldo/MG 
Representante: Vereador Paulo Ferreira Pinto. 
 
CONTRATADA: ATIVE COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA. - CNPJ nº 
17.243.808/0001-00 
Endereço: Rua Doutor Ary Teixeira, n.º 456, Centro, Vespasiano/MG. 
Representante: Mariana Souto Murta 
 

Considerando que a contratada vem prestando os serviços 

objeto do contrato com regularidade e de acordo com as exigências do Setor de 

Compras e Serviços da contratante;  

 

Considerando que a partir das ações de comunicação 

institucional propostas para o Poder Legislativo local verificou-se a necessidade de 

expansão das estratégias de comunicação visual por meio de publicidade por 

outdoors; 

Considerando que a Câmara Municipal está atuando como 

organizadora de um importante evento entre o empresariado e agentes políticos locais 

e representantes da empresa Petrocity Portos S/A, para tratar da instalação de um 

porto seco no Aeroporto de Confins, bem como a ligação da BR-040 à MG-424 e ainda 

a construção de uma ferrovia ligando os estados de Minas Gerais e Espírito Santo; 

Considerando que para o sucesso do evento e alcance dos 

objetivos do evento regional faz-se necessária a participação mais ampla possível dos 

interessados do Município e de fora dele, o que justifica a necessidade de realização 

da publicidade por meio de outdoors 

Considerando que a jurisprudência e doutrina brasileiras há 

muito vêm permitindo a alteração qualitativa dos contratos administrativos em caso de 

necessidade de acréscimo de serviço ou itens não anteriormente previstos, mas que 

se tornem necessários à consecução dos objetivos do Contrato; 
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Fica alterado o Contrato n.º 019/2018, a fim de promover a sua 

alteração qualitativa, nos seguintes termos: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
1.1 Fica acrescido ao Contrato nº 19/2018 o serviços de criação, 
produção, veiculação e intermediação de publicidade por meio de 
outdoors. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO 

2.1 Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas 

no contrato originário e não alteradas pelo presente instrumento, bem 

como nos demais Termos Aditivos.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO 

3.1 O extrato deste Termo Aditivo deverá ser publicado no Diário 

Oficial do Estado de Minas Gerais, conforme determina o parágrafo 

único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

E, por estarem assim ajustadas, firmam o presente instrumento 

em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

 

Pedro Leopoldo, 05 de novembro de 2019. 

 

 

Paulo Ferreira Pinto  Mariana Souto Murta 

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO  ATIVE COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA. 

   

 

 

TESTEMUNHAS: 
  
Nome:_______________________________         

RG:________________ CPF: ________________ 

Nome:_______________________________ 

RG:________________ CPF: _________________ 
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