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TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ORIGINAL N.0
181/2018 DE 29 DE MAIO DE 2018, FIRMADO ENTRE
0 MUNIcipIO I)E MERCEDES E A EMPRESA
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PIQUIRI - FADCT
0 Municipio de Mercedes, pessoa juridica de direito pdblico intemo, com sede administrativa na
Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.0 555, Centro, CEP 85998-000, CNPJ n.° 95.719.373/0001-23, na

Cidade de Mercedes, Estado do Parana, neste ato representada por sun Prefeita, Sra. Cleci M.
Ranbo Loffi, residente e domiciliada na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n° 331, Loteamento Groff, CEP
85.998-000, nesta Cidade de Mercedes, Estado do Parana, inscrita no CPF sob n°. 886.335.35904, portadora da Carteira de ldentidade n°. 5.107.835-7, expedida pela Sspn'R, de outro lado a
empresa Fundapfro de Apoio ao Desenvolvimento Cientifico e Tecnol6gico do Vale do Piquiri FADCT, pessoa juridica de direito privado, iuscrita no CNPJ sob n°. 80.900.590/0001-48, isenta
de lnscrigao Estadual, com sede na Av. Amazonas, n°. 449, CEP 87.360-000, Jardim Lind6ia, na
Cidade de Goioere, Estado do Parana, neste ato representada por seu presidente, Sr. Pedro
Francisco Ribeiro, domiciliado na Av. Amazonas, n°. 449, CEP 87.360-000, Jardim Lind6ia, na
Cidade de Goioere, Estado do Parana, portador da Carteira de Identidade n°. 5.802.648-4,
expedida pela SESpffR, inscrito no CPF sob n°. 775.001.649-04, resolve na melhor forma de
direito pactuar o presente sob clausulas e condie5es que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado ate 26/10/2018, o prazo de execngao do Contrato
Original 181/2018, de 29 de maio de 2018.

Parfgrafo dnico: A presente alterapao realiza-se com fulcro no art. 57, § 1°, V da Lei 8.666/93.

CLAUSULA SEGUNDA: Considerando as disposic6es constantes na Clausula supra, flea
prorrogado ate 26/11/2018, o prazo de vigencia do Contrato Original n° 181/2018, de 29 de maio
de 2018.

CLAUSULA TERCEIRA: Por estarem assim acordes, foi lavrado o presente Termo
que depois de lido e ratifiicado, vai assinados por todos, com duas testemunhas.
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Mercedes, 26 de setembro de
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Muhicipio de Mercedes
Estado do Parana
ORDEM DE SERVICO
Pela presente Ordem de Servigo, o Municipio de Mercedes, atrav6s de sua Prefeita, Sra.
Cleci M. Rambo Loffi, AUTORIZA a co#frctapao de z.#s/I./#j.€6o srem /#s /zjcrcr/i.vos p¢rcl
realiza¢ao de concurso ptiblico para provimenlo de vagas de cargos givblicos de professor , atJjevo
da proposta de 18/05/2018, da empresa Fundapfro de Apoio ao Desenvolvimento Cientifico e
Tecnol6gico do Vale do Piquiri - FADCT, pessoa juridica sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.° 80.900.590/0001-48, com sede na Av. Amazonas, n.a 449, Jardim Lind6ia, CEP 87360000, na cidade de Goioere-PR, neste ato representada por seu presidente, Sr. Pedro Francisco
Ribeiro, inscrito no CPF sob n.° 775.001.649-04, portador da Carteira de ldentidade n.° 5.802.6484, expedida pela SspffR, residente e domiciliado na Av. Amazonas, n.0 449, Jardim Lind6ia, CEP
87360-000, na cidade de Goioerfe-PR, Estado do Parana, adjudicatdria da Dispensa de Licitapao n.°
15/2018.

Integram e completam a presente Ordem de Servigo, para todos os fins de direito, obrigando
as partes em todos os seus termos, as condic6es expressas no edital de Dispensa de Licitapao n.°
15/2018, juntanente com seus anexos e a proposta comercial expedida pela Contratada em
09/08/2018.

A presente Ordem de Servigo rege-se pelas disposig6es expressas na Lei n.° 8.666/93, de 21 de

junho de 1993, suas alterac6es e legislapao pertinente e pelos preceitos de direito pdblico,
aplicando-se-lhe supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposiq5es de
direito privado.
Mercedes, em 28 de junho de 2018.
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