
PRIMEIRO ADITIVO  

 

CONTRATANTE – CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – 17ª REGIÃO/ES (CORECON-ES), 

Autarquia Federal, órgão fiscalizador do exercício ético-profissional, inscrito no 

CNPJ/MF sob o Nº 27.286.806/0001-44, com sede na Rua Alberto de Oliveira 

Santos, 42, Ed. AMES, sala 1904, Centro, Vitória/ES, CEP. 29.010-250 

 

CONTRATADA – ASSESSORA COMUNICAÇÃO 

EMPRESARIAL,  inscrita no CNPJ/MF 12.464,367/0001-45, estabelecida no 

município de Vitória/ES, Localizada na Avenida Desembargador Dermeval Lyrio, 

número 640, Mata da Praia, ES, CEP.:29.065-340. 

 

As partes acima qualificadas, neste ato, aditivam o contrato 

celebrado dia 03/04/2014, conforme os itens abaixo. 

 

Foram alterados os seguintes itens do Objeto: 

- A produção de um artigo por mês não será mais obrigatória, pois no lugar dele 

poderá ser feita uma entrevista com um economista indicado pelo Corecon-ES. 

- As notícias publicadas no site deverão ser somente sobre o Corecon-ES ou 

entidades ligadas a ele, como Cofecon e Corecons de outros estados. Retira-se a 

obrigatoriedade de publicação diária de notícias neste veículo de comunicação. 

- As notícias publicadas na fan page do Corecon-ES deverão ser somente sobre o 

conselho ou entidades ligadas a ele, como Cofecon e Corecons de outros 

estados. Retira-se a obrigatoriedade de publicação diária de notícias nesta mídia. 

- As notícias publicadas no Facebook serão republicadas no Linkedin a partir do 

momento em que a entidade criar sua página nesta mídia. O monitoramento 

dessa mídia e outras ações deverão ser feitas pelo Corecon-ES. 

- Realização de Mídia Training para 20 pessoas com duração máxima de uma 

hora e meia.  

 

Modifica-se, ainda, a Cláusula Quarta, que reajusta as doze parcelas mensais, 

em 8%. Cada parcela mensal passa a ter o valor de R$ 2.149,20 (Dois mil, cento  



quarenta e nove reais e vinte centavos), totalizando o montante de R$ 25.790,40), 

quando somadas as 12 parcelas contratuais.  

  

As demais cláusulas e condições contratuais permanecem 

inalteradas. 

 

 

 

Vitória/ES, 06 de abril de 2015. 

 

 

__________________________________                          __________________________________ 

                       Corecon-ES:                                                             Assessora Comunicação Empresarial 
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