
 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO 

HORIZONTE S/A - BELOTUR E A EMPRESA DKS 

PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. 

 

A EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S.A. – BELOTUR, com sede na Rua Espírito 

Santo, nº 527, Centro, CEP 30.160-031 - Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 21.835.111/0001-

98, neste ato representada por seus Diretores in fine assinados doravante denominada CONTRATANTE e 

DKS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA., estabelecida na Rua Nove de Julho , 72 – Compl. CJ 74, Santop 

Amaro – São Paulo, CEP: 04739-010, inscrita no CNPJ nº 06.698.560/0001-48, representada por DANIEL 

FLORINDO KLEIN, CPF 305.819.118-90, neste ato denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o 

presente termo aditivo ao contrato decorrente, do PE 007/2021, processo administrativo nº 01-

057.707/21-77, que se regerá pelas cláusulas abaixo, reciprocamente estipuladas e aceitas: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 
1.1 Fica alterado o contrato de Prestação de serviços de planejamento operacional, organização, 

coordenação e acompanhamento do “evento de credenciamento para interessados em 

exercer a atividade de comércio eventual temporária do carnaval de Belo Horizonte 2023”, 

que será realizado no BH Resolve, no período de 05 a 20 de dezembro de 2022, inicialmente 

firmado em 1º de dezembro 2022, com o objetivo de: 

 
1.1.1 Acréscimo quantitativo de 24,92%, para atender à reabertura do credenciamento 

prevista para o período de 04/01/2023 a 13/01/2023, nos termos da cláusula décima 

sexta, subitem 16.1, conforme justificado/autorizado nos autos e sem prorrogação de 

vigência, à luz do disposto no art. 101, § 1º, do Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos da BELOTUR. 

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR 

 
2.1 O valor do acréscimo contratual objeto deste aditivo é de R$ 24.140,00 (vinte e quatro mil, 

cento e quarenta reais), correspondente ao percentual de 24,92% (vinte e quatro vírgula 

noventa e dois por cento).  

 
Parágrafo Único: Em razão desse acréscimo, o valor global do contrato inicial passa a ser de 
R$ 121.022,00 (cento e vinte e um mil, vinte e dois reais). 
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA L 

 
3.1 As despesas correspondentes à execução deste contrato correrão por conta da seguinte 

dotaçãoorçamentária:2805.1100.23.695.086.2629.0012.339039.22.0000. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA: DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
4.1 A Contratada deverá providenciar o recolhimento da garantia contratual complementar de 

R$ 724,20 (setecentos e vinte e quatro reais), relativa a 3% (cinco por cento) do valor do 



 
acréscimo. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA: DA RATIFICAÇÃO 

 
5.1 Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e disposições da avença original que não 

tenham sido modificadas pelo presente aditamento. 

6. CLÁUSULA SEXTA: DO FORO 

 
6.1 Segue sendo eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte/MG, com renúncia a qualquer outro 

por mais privilegiado que seja, para dirimir questões atinentes ao presente instrumento. 

 
E, por seguirem justas e contratadas, as partes assinam este aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma. 
 

Belo Horizonte, 23 de Dezembro de 2022. 
 
 
 

 

EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A -BELOTUR 

 

 

 

 

DKS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. 

 

 

Testemunhas: 

 

1)__________________________________ 2)__________________________________ 
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