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TERM0 ADITIV0 I A0 CONTRAT0  ORIGINAL
N.0    204/2016    DE    19    DE    AGOST0    DE    2016,
FIRMAD0      ENTRE      0      MUNIcipIO      DE
MERCEDES  E  A  EMPRESA  M.  A.  BAGGIO  &
CIA LTDA.

0 Municipio de Mercedes, pessoa juridica de direito pdblico intemo, 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  Parana,  neste  ato  representado,  por urn lado,   por  sua Prefeita,
Sra. Cleci M. Rambo Loffi, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua Dr. Oswaldo Cruz,
n° 331, Loteamento Groff, CEP 85.998-000, e de outro lado, a  empresa empresa M.A. Baggio &
Cia.  Ltda.,  pessoa  juridica  de  direito  privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  n.°  04.636.091/0001-07,
inscrigao estadual n.a 90335759-28, com sede na Rua Piratini, n°.1717, CEP 85.901-010, Centro,
na Cidade de Toledo,  Estado  do  Parana,  neste  ato representada por seu  s6cio  administrador,  Sr.
Valdair  Carlos  Fiori,  residente  e  domiciliado  na  Av.  Jose  Joao  Muraro,  n.°  30,  Apto  61.  CEP
85.900-260, Centro, na Cidade de Toledo,  Estado do  Parana, portador da Carteira de  ldentidade
n°.  5.184.798-9,  expedida pela SESPPR,  inscrito no  CPF  sob  n.° 603.746.169-49,  que resolvem
na melhor forma de direito pactuar  o presente sob clausulas e condic6es que seguem:

CLAUSULA  PRIMEIRA:  Fica  prorrogado  ate  19  (dezenove)  de  agosto  de  2018,  o  prazo  de
vigencia do Contrato Original n° 204/2016, de  19 (dezenove) de agosto de 2016.

Paragrafo dnico: A presente altera¢ao realiza-se com fulcro no art.   67,  §  1°,11  da Lei   8.666/93.

CLAUSULA SEGUNDA:  Em decorrencia da variacao do indice Geral  de  Precos de  Mercado
IGP-M veriflcado no periodo compreendido entre julho de 2016 e julho de 2017, fica o contrato
original reajustado em -  I,68%.

CLAUSULA TERCEIRA:  Em decorrencia do pactuado nas clausulas anteriores`  passa a partir
desta  data  a  vigorar  o  valor  contratual  de  R$  510,28  (quinhentos  e  dez  reais  e  vinte  e  oito
centavos) mensais.  Desta foma,  o  valor total  para  12  (doze)  meses  nao  podera exceder a soma
de   R$  6.123,36  (seis  mil,  cento  e  vinte  e  tres reais  e  trinta  e  seis  centavos).  Considerando  os
acrescimos  observados,  o  valor  global  acumulado  do  contrato  totaliza  a  importincia  de  RS
12.351,36 (doze mil, trezentos e cinquenta e urn reais e trinta e centavos).

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

E,  por  estarem  assim  acordes,  foi  lavrado  o  presente  Termo  Aditivo,  que  depois  de  lido  e
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