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TERM0 ADITIVO VII AO CONTRATO ORIGINAL N.0
197#014 DE 04 DE SETEMBR0 DH 2014, FIRMADO
Er`ITRE o MUNlciplo DE MERCEDEs E A EMPRESA
COPEL TELECOMUNICACOES S/A.

0 Municipio de Mercedes, pessoa juridica de direito pdblico intemo, com sede administrativa na Rua
Dr. Oswaldo Cruz, n.° 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Parana, neste ato representado
pela Exma. Prefeita. Sra. Cleci M. Rambo Loffi, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob n°.
886.335.359-04, portadora da Carteira de Identidade n°. 5.107.835-7, expedida pela SSP/PR, de
outro lado a empresa COPEL Telecomunicap6es S/A, pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob n°. 04.368.865/0001-66, Inscricao Estadual n° 04.368.865/0001-66, com sede na Rua Jos6
Izidoro Biazetto, n°. 158, bloco A, CEP 81.200-240, Bairro Mossungue, na Cidade de Curitiba,
Estado do Parana, neste ato representada por seu representante legal, Sr. Wesley de Soura Carvalho,
residente e domiciliado na Rua Jos6 Izidoro Biazetto, n°. 158, na Cidade de Curitiba, Estado do
Parana, portador da Carteira de Identidade n°. 6.136.938-4, expedida pela SSPPR, inscrito no
CPF/MF sob n° 020.245.259-03, resolve na melhor forma de direito pactuar o presente sob clausulas
e condic6es que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado ate 1° ®rimeiro) de setembro de 2019, o prazo de
vigencia do Contrato Original n° 197/2014, de 04 de setembro de 2014.
Paragrafo dnico: A presente alteracao realiza-se com fulcro no art. 57, § 1°,11 da Lei 8.666/93.

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

CLAUSULA TERCEIRA: Em decorrencia do acrescimo indicado na clausula segunda, fica
acrescido ao valor do contrato a importancia de R$ 3.473,80 (tres mil, quatrocentos e setenta e tr€s
reais e oitenta centavos).

CLAUSULA QUARTA: Em decorrencia do pactuado na clausula anterior, passa a vigorar a partir
desta data o valor contratunl a importancia de R$ 45.529,50 (quarenta e cinco mil, quinhentos e vinte
e nove reais e cinquenta centavos).

Parfgrafo Primeiro: Considerando os acrescimos observados, o valor global acumulado do contrato
totaliza a importincia de R$ 204.420,67 (duzentos e quatro mil, quatrocentos e vinte reais e sessenta
e sete centavos).

CLAUSULA QUINTA:
mencioirado.

Ficam inalteradas as demais clausulas do contrato original
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