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ADITIVO CONTRATliAL N" 05/2021. 
Licitaçãoffomada de Preços N" 03/2020 

Aditivo Contratual firmado entre a 
C~'\:lAR<\ MUNICIPAL DE 
Hl~A/ES e a firma LE CARO 
ADMiNISTRADORA DE 
CARTÕES LTDA. 

CÂl\:lARA MllNICfPAL DE UlNA/ES, com sede na Aven1da Presidente Getúlio 
Varl!as, n° 124. 1° andar, Centro, IunaiES. neste ato representado por seu Presidente, 
EDSON :MÁRCIO DE ALMEIDA, brasileiro, casado, autônomo, residente e domíciliado 
na rua Francisco Augusto de Castro, n°84, Bairro Quilombo, 'lúna-ES; portador do CPF 
nc·_008.473.167-26 c R.G. r{' 1.182.762/SSP-ES e de outro lado a firma LE CARD 
ADMfNlSTRADORA O.E CARTÜES LTOA, . inscnta no CNPJ sob o n" 
19.207 352/00 1-40, com sede na Rua Fortunato Ramos. n°. 245, salas 1207!l208. Santa 
Lúcia, Vitória.ES; n~ste aio representada por seu sócio Sr. f"LÁVIO FIGUEIREDO 
ASSIS, brasileiro. divorciado, administrador, portador do CPF n.0 003.465.497-60 e RG n a 
842.0lü-SSP'ES, que tem entre Sl , justos e alterados, nos tennos da Lei 8.666/93 e suas 
alterações, as seguintes dáusulas: 

CLÁl:S {JLA PRIMEIRA 

I .1 - Este adínvo contratual terá vigência pelo período de 15 de maio de 2021 a J4 de 
julho de 202 1, com valor estimado em R$ 6.000,00 (seis m11 reais). 

Cl ..rÜ JSlTLA SEGUNDA 

2.1 -· Ficam mantidas todas as demais c-láusulas do contrato, referente à Tomada de Preços 
n° 003!2020, cujo o~jeto é contratação de empresa para execução de serviços de confecção 
c di stribuição de tiquetes alimentação. 

CLÁl!SliLA TERCEIRA 

3. 1 - Este aditivo passará a vigorar a partir do dia 15 de maio de 2021. ---- _. _____ _ 
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E por estarem justos e contratados, assinam o presente aditivo contratual em 02 {duas) vias 
de igual teor e forma, na presença das testemunhas infm finnadas, para que produzam seus 
efeitos legais. 

LECARD . 

TESTEMUNHAS: 

A' . Pt~.Sl<klllc licfllho \':ugus. n" 124. 1" und<•T. Centro. JWJar'E..">- CNPf 3 i. 724 . .:.89fl'H)H 1-15 -1\:lcti:;n.: 2~ 3:'>45 14:;8 1 .1~ · 
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