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ORIGINAL N.0 232/2017 DE 23 DE OUTUBRO

DE 2017, FIRMAD0 ENTRE 0 MUNIcipIO DE
MERCEDES E A EMPRESA CENTR0 DE
INTEGRACAO EMPRESA NARANJO & KOLM
LTDA ME.
0 Municipio de Mercedes, pessoa juridica de direito pdblico intemo, com sede administrativa na
Run Dr. Oswaldo Cruz, n.° 555, Centro, CEP 85998-000, CNPJ N.° 95.719.373/0001-23, na

Cidade de Mercedes, Estado do Parana, neste ato representada pela Prefeita, Senhora Cleci M.
Ranbo Loffi, brasileira, casada, inscrita no CPF sob n.° 886.335.359-04, portadora da Carteira de
Identidade n.° 5.107.835-7 SspmR, residente e domiciliada na Run Dr. Oswaldo Cruz, n° 331,
Centro, CEP 85998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraha, de outro lado a Naranjo &
Kolm Ltda. ME, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.° 28.460.714/0001 -00,
isento de inscrigfo estadual, com sede na Av. Joao XXIII, n°. 905, CEP 85.998-000, Centro, na
Cidade de Mercedes, Estado do Parana, neste ato representado por seu s6cio-administrador, Sr.
Luis Rafael Perez Naranjo, residente e domiciliado na Av. Joao XXIII, n°. 905, CEP 85.998-000,
Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Parana, portador do Documento de Identidade de
Estrangeiro - RNE n°. V972203-U, expedida pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF sob n.°
065.708.851-03, que resolvem na melhor forma de direito pactuar o presente sob clausulas e
condig6es que seguem

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado ate 23 de abril de 2019, o prazo de vigencia do
Contrato Original n° 232/2017, de 23 de outubro de 2017.
Pardgrafo dnico: A presente alterapao realiza-se com fulcro no art. 57,11 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA SEGUNDA: Em decorr6ncia da variagao do indice Geral de Pregos de Mercado
IGP-M verificado no periodo compreendido entre setembro de 2017 a setembro de 2018, fica o
contrato original reajustado em 10,05%.

CLAUSULA TERCEIRA: Em virtude do reajuste ora pactuado, fica acrescido ao Contrato
Original o valor de R$ 89.140,50 (oitenta e nove mil, cento e quarenta reais e cinquenta
centavos), sendo que a composigao do valor contratual corresponde ao que segue:
- Valor mensal mckimo para a execu¢ao do objeto: R$ 14.856,75 (catorze mil, oitocentos e

cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos)
-Valor total para a execugao do objeto (6 meses): R$ 89.140,50 (oitenta e move mil, cento e

quarenta reais e cinquenta centavos)

Parigrafo dnico: Ante ao exposto acima, ten-se o valor global do contrato a soma de R$
251.140,50 (duzentos e cinquenta e urn mil, cento e quarenta reais e cinquenta centavos)

CLAUSULA QUARTA: Pemanecem inalteradas as demais clausulas do contrato original
acima mencionado.
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