
Estado do Rio de Janeiro
Município de Angra dos Reis
Fundação de Turismo de Angra dos Reis

PRIMEIRO  TERMO  ADITIVO  A  CARTA-

CONTRATO  Nº  002/2022,  QUE  ENTRE  SI

CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE TURISMO DE

ANGRA  DOS  REIS  E  A EMPRESA  LOC7

PRODUÇÕES  E  EVENTOS  EIRELI,

CONFORME  SOLICITADO  ATRAVÉS  DA

MANIFESTAÇÃO  ÀS.  FLS  514, DE

13/06/2022,  CONSTANTE  DOS  AUTOS  DO

PROCESSO  ADMINISTRATIVO  Nº

2021024316, NA FORMA ABAIXO: 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, a FUNDAÇÃO DE TURISMO

DE ANGRA DOS REIS – TURISANGRA, fundação pública de direito público, inscrita no CNPJ

n.º 07.200.263/0001-93, com sede na Avenida Ayrton Senna da Silva, n.º 580 – Praia do Anil,

Angra dos Reis/RJ,  CEP:  23.904-010,  doravante denominada  simplesmente CONTRATANTE,

representada neste ato por seu Presidente, Sr.  Marc Helder Antoine de Touchet Olichon,

brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n.º 575.454-93, expedida pelo DETRAN/RJ e

inscrito  no CPF sob  n.º  812.984.047-20,  nomeado através  da Portaria  n.º  476/2022,  sob  a

matrícula  n.º  3500162,  no  pleno  exercício  de  suas  atribuições  legais,  e  a  empresa  LOC7

PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 30.112.209/0001-08, situada na  Rua

V i rg i l i no  A l ve s  Nogue i ra ,  nº  301 ,  Go i aba l   –  Ba r ra  Mansa /RJ  CEP :  27 .340 -

140 ,  daqui  por  diante  denominada  CONTRATADA,  representada  neste  ato p e l o  S r a .

C a m i l a  P r a d o  S i l v a , inscrita no CPF sob o nº 122.481.287-54, portadora da carteira de

identidade sob o nº 21.793.631-9, conforme solicitado através do documento de fls. 514/515, do

volume  III,  do processo 2021024316, em 13/06/2022, ajustam entre si o presente  Termo, na

forma do art. 57, inciso II, da lei nº 8.666/93 de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente Termo Aditivo tem como objeto a  prorrogação  do  prazo  a carta-contrato  nº

002/2022/FTAR,  por  mais  12  (doze)  meses,  que  trata  de  Contratação  de  empresa

especializada para prestação de serviços de locação, instalação e manutenção de coberturas em

tendas que serão instaladas na Estação Abraão – Angra dos Reis/RJ, em conformidade com as

especificações  abaixo  descritas  e  no  Termo  de  Referência do instrumento

convocatório, observado os termos da legislação aplicável.

Item Qtd. Unid

Descrição

Preço Unitário
Mensal (R$)

Contratação  de  empresa  especializada  para  prestação  de
serviços de locação, instalação e manutenção de coberturas
em  tendas  que  serão  instaladas  na  Estação  do  Píer  de
Turismo do Abraão/Ilha Grande – Angra dos Reis/RJ.

3 02 Unid Tenda 4 x 4 para ser instalada na Estação do Abraão/Ilha
Grande

1.750,00

4 01 Unid Tenda 4 x 8 para ser instalada na Estação do Abraão/Ilha
Grande 

3.000,00

Valor Total Mensal (R$) 6.500,00

Valor Total por 12 (doze) Meses (R$) 78.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA

Dá-se a este contrato o valor global de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).

Competência Valor Mensal R$

junho/22 (proporcional 3 dias) 650,00

julho/22 6.500,00

agosto/22 6.500,00

setembro/22 6.500,00

outubro/22 6.500,00

novembro/22 6.500,00

dezembro/22 6.500,00

janeiro/23 6.500,00

fevereiro/23 6.500,00

Avenida Júlio Maria, 10 (sobrado) – Centro
CEP: 23.900-502 – Angra dos Reis/RJ.

(24) 3367-7866 / 3367-7518
http://www.angra.rj.gov.br/turisangra

Pág. 2 de 4



Estado do Rio de Janeiro
Município de Angra dos Reis
Fundação de Turismo de Angra dos Reis

março/23 6.500,00

abril/23 6.500,00

maio/23 6.500,00

junho/23 (proporcional 27 dias) 5.850,00

T O T A L R$ 78.000,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A anualidade dos reajustes será sempre contada a partir da data da

apresentação da proposta ou do fato gerador que deu ensejo ao último reajuste.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os reajustes serão precedidos de requerimento da CONTRATADA,

acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da

planilha de custos e formação de preços e do novo acordo, convenção ou dissídio coletivo que

fundamenta o reajuste, se for o caso.

PARÁGRAFO TERCEIRO – É vedada a inclusão, por ocasião do reajuste, de benefícios não

previstos na proposta inicial, exceto quanto se tornarem obrigatórios por força de instrumento

legal, sentença normativa, acordo, convenção coletiva ou dissídio.

CLÁUSULA TERCEIRA 

As despesas decorrentes deste Termo correrão às contas do orçamento do exercício de 2022,

compromissada  por  conta  da  Ficha:  nº  20220928,  Dotação  Orçamentária:  nº

22.2201.23.695.0209.1243.33903999.10010010, com o valor de R$ 39.650,00 (trinta e nove mil,

seiscentos e cinquenta reais) para atender as despesas até 31/12/2022, sendo que o valor de R$

38.350,00 (trinta e oito mil, trezentos e cinquenta reais) será empenhado no início do exercício

2023.

CLÁUSULA QUARTA 

Ficam ratificadas as demais cláusulas constantes no contrato retromencionado, naquilo que não

colidir com o disposto neste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA
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O extrato  do presente  instrumento será  publicado,  no prazo legal,  no jornal  incumbido das

publicações oficiais do Município.

E, por estarem justos e acordados, após lerem e acharem o presente termo conforme, as partes

contratantes rubricam em todas as páginas e o assinam junto às testemunhas.

Angra dos Reis, 24 de junho de 2022.

FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS – TURISANGRA

LOC7 PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI

Testemunhas:

1. Nome: ___________________________CPF: _________________ Ass. __________________

2. Nome: ___________________________CPF: _________________ Ass. __________________
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