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TERMO ADITIVO I AO CONTRATO N.o 612015 DE

15 DE JANEIRO DE 2015, FIRMADO ENTRE O

MUNiCípIO DE MERCEDES E A EMPRESA
CLARO SIA.

o Município de Mercedes, pessoa juridica de direito público interno, com sede

administrativa na Rua Dr Oswaldo Cruz, n ° 555, Centro. CEP 85998-000, CNPJ N °

95.719.373/0001-23, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato representado

por um lado, por sua Prefeita. Sra. Cleci M. Rambo Loffi, brasileira. casada, residente e

domiciliada na Rua Dr Oswaldo Cruz, nO 331, Loteamento Groff. CEP 85.998-000. e de

outro lado. a empresa Claro S.A .. pessoa juridica de direito privado com sede na Rua

Flórida. 1970, n.o 1970. CEP 04.665-001. Cidade Monções, Estado de São Paulo. inscrita

no CNPJIMF sob nO 40.432.54410001-47 Inscrição Estadual n: 114.814.878.119, neste ato

representada por seus representantes legais, quaís sejam: Sra. Luiza de Marilac Costa

Bezerra, brasileira, solteira. gerente executiva de vendas, portadora da cédula de

identidade RG n° 98002096014 SSPICE, inScrita no CPF/MF sob o nO 260.553.333-68 e

pela Sra. Silvia Andrea Lustosa Rebouças. brasileira. solteira, gerente executiva de vendas,

portadora da cédula de identidade RG nO 2164787-92 SSPICE. inscrita no CPFIMF sob o nO

440.888.253-49, que resolvem na melhor forma de direito pactuar o presente sob cláusulas

e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica acrescido em 18,39% o itens abaixo descrito do Contrato
Original nO 612015, de 15 de janeiro de 2015.

Quantidade de Valor Valor Valor

Estimativa de
vezes que o unitário Global Global por

consumo
serviço será mensal do por serviço

Item Serviço
cobrado serviço em serviço para 12

(unidade) R$ MENSAL meses do

contrato em

Mensal (A) (8) R$

(C=AxBx12)

9** VC1- móvel 1.100 min 1.750 0,28
R$

R$ 5.880,00

mesma

operadora
490.00

Parágrafo primeiro: A presente alteração realiza-se por interesse das partes, com fulcro no
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art. 65, inciso 1. b, da Lei 8666/93.

CLAuSULA SEGUNDA: Em decorrencia do acrescimo indicado na c1ilUsula anterior, fica
acrescido ao valor original do contrato a importancia de R$ 4.185.84 (quatro mil, cento e

oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Paragrafo unico: Em decorrencia das disposir;:6es constantes da clilUsula anterior. 0 valor

global do contrato original n130 podera exceder a soma de R$ 26.945,28 (vinte e seis mil.

novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos).

CLAuSULA TERCEIRA: Fica prorrogado ate 15 de janeiro de 2017, 0 prazo de validade do
Contrato Original n.o 6/2015, de 15 de janeiro de 2015.

Paragrafo unico: A presente prorrogar;:ao realiza-se nos termos do Art. 57, 11, da Lei

8.666/93.

CLAuSULA QUARTA: Em virtude da prorrogar;:13o ora pactuada, fica acrescido ao Contrato
Original 0 valor de R$ 26.945,28 (vinte e seis mil, novecentos e quarenta e cinco reais e

vinte e oito centavos.

Paragrafo unico: Ante ao exposto anteriormente, tem-se 0 valor global do contrato a soma

de R$ 49.704.72 (vinte e nove mil, setecentos e quatro reais e setenta e dois centavos),

CLAuSULA QUINTA: Ficam inalteradas as demais c1ilUsulas do contrato original acima
mencionado.

E. por interesse da Administrar;:13o Publica, foi lavrado 0 presente Tenmo Aditivo, que vai

assinado pela Prefeita e duas testemunhas,

Mercedes, 15 de janeiro de 2016.
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SERVICO NOTARIAL

12° OFiclO OE NOTAS 00 RIO OE JANEIRO 
Tabeliào: Pedro Castilho

Substituta: Idalina Maria da Silva Francisco Castilho

PROCURA<;:ÀO pill>Jica I>aslante que faz: CLARO S.A, na

f()rlna ahaixo:-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.- .-.-.-.-.-.-. -, -.-.-.-.-.-,-.-.-.-.-.

I.;v,"", P9+8

I'olha: oos/�

Ato: oo�

T....lado

SAIBAM quanlos cslc publico inslrumento dc procural'llo

\'ircm quc .os �7 (\'inlc c sctc) dias do mês uc al>ril do ano dc 2015 (dois mil C II"in.e),

nesta Cidade do Hio uc Janeiro, �::'tado do Hio dc Janeiro, Republica Federaliva uo

Brasil, na Avenida Presidcnle Vargas, n.o 1.012, ncsta cidade do Rio de Janeiro, Estado

do Rio de Janeiro, onde fui solicilado, perantt' mim, Sergio Fernando Carreiro Heis,

Escre\'entc, cornparcccu como Outorgante: CLAftO SA, rom sede na capita1 do E."iladu de

5ao Paulo, à Hua �'6rida, ,,0 1970, com cscrit6rio na Avcnida Presidentc VarW's, 10 12,

Cidade do Rio de Janeiru/HJ, inscrila no CNI'.J/MF 501> 0 n° 10.1-32.514/0001-1-7, neste alo

rcpresenlau. 005 lcrmos do seu F.'Ilatuto 50cial por seus DirclO",", 5r. ISAAC

BERENSZTEJN, hrasileiro, casado, engenheiro, documento de idenlidade nO. �.IH.0.�2

IFP/HJ c CPF/MF soh 0 nO..'.'2.R72.�1i7-IiH .' Sr. JOS£ FORMOSO MARTfNEZ,
brasileiro naturaIi7.ado, casado, en�nheiro, portador da carteira de identiuade

n° 30.159.273-9, CPF/MF n° 059.557.727"()7, ambos com ender� comercial na

Avenida Prcsidcnte Vargas, 1012, Cid.uc uo Hio uc Janeiro/HJ. - 0 prcscnlc foi

identificado como 0 pr6prio de acordo com 0:'1 docurnentos mencionados, do que dou fê. 

Enlllo, pela OUTOHGANTJ::, atraves ue scu rcprcsenlantc legal, me foi dito, que por

este piiblico instrumento de procura�ao. nomda e nmstitui seus bastantes procuradores

o(s) Sr(s). ALEXANDRE DE MEU-O SILVA. bra.ileiro, casado, gerente nacional de

vendas, portador do ceduJo de identidade HG n° J ��90 - CRA/MG, inscrito no

CPF/MF sob n° 689.098.886-87, resiuenle e domiciliado em Relo Hori7.onlc/MG;

ALEXANDRE GOMES COSTA, brasiJeiro, casauo, �n:nle de licila�., portauor ua

carteira de identiuauc RG n.o 7927 - CRA/DF, inscrito no CPF/MF 50b n°

+7g,5ss.681-87, residenle e domiciliado em Rrasnia/DF; AMANDA SA BARRETO

DE SOUZA, I>rasileira, casada, g<'n:nle csecutiva de oonlas, portauora da carteira uc

identidade RG n° 3623250-55P/PE, inscrita no CPF/MF sob n° �69.929.29+-53,

residente e domiciJiada em Recife/PE; ANA EMILlA MARTINS DOS SANTOS,

brasileira, 5OJlc;ra, �n:ntc execuliva de conlas, portauora ua carteira de identidade RG

n° 078198+8-82 - SSP/AA, inscrito no CPF/MF .01> n° 885.750.205-87, residente e

domiciJiada em Salvador/BA: CRISTIANE L1RA DA SILVA, h.... iJei ... , solle;ra,

gerente executiva dc contas, portadora da cartcira uc idcntidadc HG n° 6.887.920 

SDS/PE, inscrila no CPF/MF sob n° OS5.961o.'.51-<l1, rcsidenlc c domiciliada cm

Recife/PE; EDVALDO BARDELLA, h... silrirn, ra50dn, Diretor .1<. Vrnd.s, portauor

da carteira de identidade RG n° 35808-D CHJ::A/JU, inscrito no CPF 1038.858.707-97,

residente e domiciliado cm Forlaleza/CE; FLAVIA ISABELLA DE MEDEIROS

ESPINOLA, brasilcira, casada, gerentc exccllli\"a ue CUlllas, portauora da cartc;ra dc

identidade RG n° IS�OOS1- • SSP/PB, in5crita no CPF/MF sob n° OOI.8m.721-<lR,

residente e uomicili.ua em Natal/RN; JAEL PINHEIRO SOUZA, brasilcira, ca.ada,

gerenle executiv3 UC conla�, porladora tJa carteira ue iucntidade RG 0° gmHS'1-15 

SSP/PA, inscrita no CPF/MF sob n° 712.5106.8102-<», residente e domiciJiada em

ManauslAM; KEILLA ROSA GARCEZ OLlVEIRA, brasileira, casada, gerenle de

vcnuas cmprcsarioJ, portauora da cartc;r. uc idcnliuauc RG n° 105316191 - SSP/GO,

inscrita no CPFIMF soh 0 n° !l!l5.!l!lO.661-�O, residente e uomiciliada em Goiânia/GO;

KILDARE CARNEIRO RODRJGUES, brasiJeiro, divorciado, gerente executivo de

contas, portador d. carteira de identiuade RG n° 100627+-86 - SSP/CE, inscrilo no

CPF/MF sob n° 301.1083.753-91, residente e domiciliado em Fortaleza/CE; LUCAS
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FERREIRA DUARTE, brasileiro, casado, g.:rente executivo de contas, portador da

carteira de identidade RG n" 1471808 - SPTC/OO, inscrito no CI'�'/MV sob n"

005.103.031-+5, re.idente e domiciliado em Goiânia/OO; Lu1zA DE MARILAC
COSTA BEZERRA, bra.ileira, solteira, gerent<: executiva de vendas, portadora da

carteira de identidade RG n° 9800'l09GOlo} - SSp/CE, inscrita no CpF'/MF' sob n°

260.553.333-68, residente e domiciliada em �-ortaleza/CE; MAIK MYCHEL AQUINO

DA CRUZ, brasileiro, salteiro, gerente de contas, portador da carteira de identidade

RO n° 2507319 - PC/PA, inscrito no CI'F'/MF .ob n° 593.650.6O}2-87, residente e

domiciliado em Bel�m/PA; MARJA TERESA OUTEIRO DE AZEVEDO UMA,

brasileira, separada judicialmente, diretora executiva, portadora da carteira de

identidade RG n° 001.819 - SSp/DF, in.crita 110 CpF/MF sob n° IM.173.611-20,

residente e domiciliada em Ilrasma/DF; MATHEUS PEREIRA, brasileiro e portugues,

solteiro, especialista em licita�oes, portador da tarteira de identidade RO n° 3 J 2150 

OAB/DF', inscrito no CPF'/MF' sab n° 979.116.7'1-6-04, residente e domiciJiado em SAo

Paulo/SP; MILENE FERNANDA MACHADO, b.... i1eira, cosada, gerente de contas,

portadora da carteira de identidade RO n° 4.o}Q5.31� SPTC/OO, inscrita no CPF'/MF

sob n° oo8.�3R ..S 11-+ 1, residente e domiciliada em Goiânia/OO; NAIARA BONFIM

DE SANTANA, bra.i1eira.•olteira, gerente executivo de contas, portadora da carteira

de identidade RO n° 07488868-+2 - SSp/BA. inscrita no CPF/MF sob n° 009.6O}9.04S

43, residente e domiciliada em Salvador/IlA; SILVIA ANDREA LUSTOSA

REBOUl;AS, brasileira, gerente executiva de cont.. , solte ira, portadora da carteira de

identidade HO n° 2 I 647R7-92 - SSP-CE, inscrita no CPF/MF sab n° oH<l.888.2S3-+9,

residenle e domÎcili.da em Fort.leza/CE; TALYTA OOMES TABOSA, brasileira,

�rente ext"Culiva de contas, :mlteira. portadora da carteira de identidade RG n°

6.908.614 - SOS/PE, inscrita no CPF/MF sob n° 067.8"9.911-103, residente e

domiciliada cm Vort.lcza/CE; TEREZA CRISTINA ALVES MENDES BARROS,

brasileira, casada, gerente executiva de contas, portadora da carteira de identidade RO

n° 513637 - SSP/pl, inscrita no CpF/MF sab n° 239.513.033-87, residenle •

domiciJiad. em Teresin./PI; THIAOO FERREIRA OOMES, bra.i1eiro, casado,

gerente executivo de contas, portador da carteira de identidade RO n° �H53792 

SSP/OO, inscrito no CPF/MF n° 836.195.851-72, residente e domiciJiado em

Goiânia/GO; nos CJuAis confere poderes espcci3is para isoladamente, e em seu nome,

representar a OUTOROANTE em todos os atos Iicitat6rios, sejam e1es nas

modaJidades de concorr�ncia, tomada de pre<;os, convite, preg30 eletr6nico e pregao

pr(,:sf'nc:iAl, srjam p(,hlir.os 011 privaeios, podrndo "presentar impugnac;i\f':s il rditais,

formular ofertas, apresentar lances de pr�os verbais ou por escrito, assinar e/ou

rubricar propostas, listas de presen�, declara..,.:..s, atas, atas de registros de pre�os,

relat6rios, exercer renimcia ao direito de interpor recurso, interpor rccurso�, aprescntar

cofitlArrazOes a recurs?S, passar e assin.ar recibos, podendo. ainda, ter vistas aos autos de

processo. licitat6rios ou nAo, bem como apresentar represental'ăo junto ao Tribunal de

Coot.. da lIniAo, do Estado ou do Municfpio, exereendo todos os atos necessârios ao

acompanhamento dos mesmos, bem como,' assinar instrumento de compromisso publica

ou particular de constitui�30 de cons6rcio e conlratos, podendo estahelecer, discutir e

firmar cl6usulas contratuais, concordar e disconlar, receber e dar quita�o e em seu

nome, em oomt: da matriz ou de qualqut:r de urna de suas. filiais, pratiear eotim, todo! os

demais atos que se turnarem necessărios para () fiei cumprimento do presente mandat"o.

A presente procural'ăo ten validade pelo prazn de um (1) ano, a contar desta data .

• Assim O disseram, do que dou fe. O pn:scnte alo foi por mim lido, em voz alta, para os

representantes da OUTORGANTE, que o aceitaram como eslli redigido, dispensando as

testemunha. instrumenlliria•. Certifico que as custas devidas pelo presente ato foram

•

•
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SERVICO NOTARIAL

12° OFiclO OE NOTAS 00 RIO OE JANEIRO .
Tabeliao: Pedro Castilho

Substituta: Idallna Marla da Silva Francisco Castilho

recolhidas ao Cart6rio, de acordo com a Ponaria nO 1.77212014 - CGJERJ -Incorporando

as tabelas da Lci Estadual n° 3.350. dc 29112/1999. com reda�o modificada pela Lci

Estadual n° 6.37012012 dc 2011212012. da scguinte fonn., (RS359,58 - Port. 1.77212014.

tab. 2,b + RS8,53 - Port. 1.77212014. tab.I.4 + RS29.67 - Port. 1.77212014. Tab.I,5)'"

(RS79,55 - rETJ - Lei n.' 3.217/99) +(RSI9.88 - rlJNOPERJ - I.ei n° 4.664105) +

(RSI9.88 - FUNPERJ - Lei Complementar Estadual n' 111/06) + (RSI5.91 

FUNARPEN - Lci Estadual 6281/12) + (RSI2.24 - Lci n.' 489/81 e n' 590/82

MutualACOTF.RJ/ANOREG) + (RS22.19 + RS22,68 ref. 21 nomes exccdcntcs no valor

de RSI,08 c.d. = R$44,87 - Distribui�Ao) + (RS7.19 Lci Es!. N' 6370/12 art. 2")

Totalizando: RS597.30. Eu, (a) SERGIO FERNANDO CARREIRO REIS, escrevente,

cadastro nO 94110705. lavrci. li cm voz alta. colhcndo as assinaturas. e. logo adiante. os

scus nomcs por extcnso e de fonna leeivc!. - (a) ISAAC BERENSZ OSE

FORMOSO MARTINEZ. Eu. Pedro CastiJho. TabeliAo. 8 su .-(8) Pedro

Castilho.-NADA mais consta do quc dou fc!.-Trasladada .- "" a digitei.-E

cu. /f} • subscrevo c .ssino em publico e

.,
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