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ORIGINAL N.0 198/2017 DE 08 DE AGOST0 DE
2017, FIRMAD0 ENTRE 0 MUNICIPIO DE

MERCEDES E A EMPRESA JORGE NICOLAU
54573521968

0 Municipio de Mercedes, pessoa juridica de direito pbblico intemo, com sede administrativa na
Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.a 555, Centro, CEP 85998-000, CNPJ n.° 95.719.373/0001-23, na

Cidade de Mercedes, Estado do Parana, neste ato representada por sua Prefeita, Senhora Cleci M.
Rambo 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 SspffR, de outro lado a
empresa Jorge Nicolau 54573521968, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.°
24.069.459/0001-00, isento de inscrigao estadual, com sede na Rua Carlos Pierozan, n°.122, CEP
85.802-320, Bairro Neva, na Cidade de Cascavel, Estado do Parana, neste ato representada por
seu representante legal, Sr. Jorge Nicolau, residente e domiciliado na Rua Carlos Pierozan, n°.
122, CEP 85.802-320, Bairro Neva, na Cidade de Cascavel, Estado do Parana, portador da
Carteira de ldentidade n°. 3.938.531-7, expedida pela SspmR, inscrito no CPF sob n.a
545.735.219-68, resolve na melhor forma de direito pactuar o presente sob clausulas e condig6es
que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado ate 31 de dezembro de 2018, o prazo de validade do
Contrato Original n.° 198/2017, de 08 de agosto de 2017.

Paragrafo dnico: A presente prorrogap5o realiza-se mos termos do Art. 57,11, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA SEGUNDA: Em decorrencia da variapao do indice Geral de Pregos de Mercado
lop-M verificado no periodo compreendido entre julho de 2017 a julho de 2018, fica o contrato
original reajustado em 8,26%.

CLAUSULA TERCEIRA: Em virtude da prorrogapao ora pactuada, fica acrescido ao Contrato
Original o valor de R$ 6.582,24 (seis nil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e quatro
centavos), composto conforme segue:
-Valorpor hera:
R$ 39,18 (trintae nove reais e dezoito centavos);
-Valor semanal:
R$ 313,44 (trezentos e treze reais e quarenta e quatro centavos)
-Valormensal:
R$ 1.253,76 (un mil, duzentos e cinquenta e tres reais e setenta e seis
centavos)
-Valor total*:
R$ 6.582,24 (seis mil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e quatro

centavos)
*Relativo ao periodo total de vigencia/execu¢ao do Contrato 198/2017, a partir do presente
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Paragrafo rfunico: Ante ao exposto no quadro acima, ten-se o valor global do contrato a soma de
R$ 20.479,20 (vinte mil, quatrocentos e setenta e move reais e vinte centavos)

CLAUSULA TERCEIRA: Ficam inalteradas as demais clausulas do contrato original acima
mencionado.
E, por estarem assim acordes, foi lavrado o presente Temo Aditivo, que depois de lido e
ratificado, vai assinados por todos, com duas testemunhas.
Mercedes, 08 de agosto de 2018.
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Testemunhas:

Gilson Backes

Vilson Mardns

RG n° 6.236.284-7

RG n° 4.491.835-8
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