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 Curitiba, 12 de Agosto de 2021 
CE CECS –0359/2021 

 

À 
Sepesi Engenharia 

A/C - Sérgio Pereira da Silva 
sepesi@uol.com.br 

Rua Cândido Xavier, 917, Vila Izabel  
Curitiba, Paraná - CEP 83.320-220 

 

Ref.: 1º APOSTILAMENTO - CONTRATO CECS n° 003/2021 - AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE 
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 

 
Prezado (a) Senhor (a), 

 

Considerando o prazo de vigência do CONTRATO CECS nº 003/2021 é de 90 dias a partir da 

data da última assinatura, 01/06/2021, e o prazo de execução é de 45 dias úteis a partir da 

aprovação do projeto, que foi SOMENTE em 15/07/2021, emite-se o  presente Termo Aditivo 

Epistolar, alterando-se o prazo de vigência do CONTRATO em referência, constante da Cláusula 

VIII – PRAZO DE VIGÊNCIA E ENTREGA DO MATERIAL, de 90 (noventa) dias para 120 (cento e 
vinte) dias, conforme a seguir: 

 

DE:  

 

“1. O prazo de vigência do presente CONTRATO é de 90 (noventa) dias, contados a partir 
da data de sua assinatura. 
 
2. O prazo de entrega do material, objeto deste contrato, é de 45 (quarenta e cinco) dias 
úteis, contados a partir da aprovação dos desenhos.” 
 

PARA:  

 

“1. O prazo de vigência do presente CONTRATO é de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir 
da data de sua assinatura. 
 
2. O prazo de entrega do material, objeto deste contrato, é de 45 (quarenta e cinco) dias 
úteis, contados a partir da aprovação dos desenhos.’ 
 

Permanecem inalteradas os demais itens e condições do instrumento contratual, não 

expressamente modificadas por este Termo Aditivo Epistolar. 

 

No caso de qualquer divergência em relação a este Termo Aditivo Epistolar, essa empresa 

deverá se manifestar no prazo máximo de 3 (três) dias úteis do seu recebimento, sem a qual 

será considerado em vigor. 
 

assinado digitalmente 
____________________________________ 

Luiz Carlos Bubiniak 
Superintendente Administrativo-Financeiro 

Consórcio Energético Cruzeiro do Sul 
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