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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 008/2017

Termo aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços que entre si celebram a Câmara
Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná e a Empresa Micheli Portugal
MEl, estando às partes sujeitas às normas da Lei nO8.666/93 e suas alterações
subsequentes, de comum acordo, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CONTRATANTE: CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO
IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ/MF sob nO01.545.843/0001-36, com sede
à Rua Palmeiras, 1254, centro, Cep: 85.460-000, Município de
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, neste ato devidamente
representado por seu Presidente, em pleno exercício de seu
mandato e funções, o S~ Eleandro da Silva, brasileiro, portador da
Cédula de Identidade Rg. nO7.583.384-9/SSP-PR e do CPF/MF sob
n? 035.935.279-01, residente e domiciliado neste Município de
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná;

CONTRATADA: MICHELI PORTUGAL, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o nO26.864.194/0001-67, com sede na Rua
Laranjeiras, 1366, centro, Cep: 85.460-000, Município de Quedas do
Iguaçu, Estado do Paraná, neste ato devidamente representada por
seu representante legal, o Sra Micheli Portugal, brasileira, portador
da Cédula de Identidade sob Rg nO9.867.168-4 e do CPF/MF sob n?
056.628.049-31, residente e domiciliado neste Município de Quedas
do Iguaçu, Estado do Paraná, estando as partes sujeitas às normas
da Lei n? 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o
presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços em
decorrência da Licitação na Modalidade Pregão Presencial nO
005/2017, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato de Prestação de Serviços,
por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 06 de abril de 2019, encerrando-se
em 05 de abril de 2020, em conformidade com as especificações constantes na
proposta e características técnicas apresentadas pela CONTRATADA Termo de
Referência - ANEXO I e demais exigências constantes do edital do pregão
Presencial nO005/2017.
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Parágrafo Único _ Em decorrência da prorrogação o valor total do contrato
passa a ser de 103.500,00 (cento e três mil e quinhentos reais).

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CONTRATO ORIGINÁRIO

Continuam em pleno vigor e permanecem inalteradas as demais cláusulas do
contrato firmado em 06 de Abril de 2017, que não colidirem com as disposições do
presente termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA - FORO

As partes firmam o presente TERMO ADITIVO em 02 (duas) vias de igual teor
e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, obrigando-se por si e seus
sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo o Foro da
Comarc~ .de <?uedas do Iguaçu, Estado do Paraná para dirimir quaisquer
controvérsias oriundas do presente instrumento.

Quedas do Iguaçu, 05 de abril de 2019.

i'Y~i1: B~Vc~
MICHELI PORTUGAL '_,
Representante Legal

Contratada

ELEAND SILVA
Presidente da âmara

Contratante

Testemunhas:
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CPF: 961.100.589-04
Sauro Cesar

CPF: 587.543.
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CÂMARAMUNICIPAL DEQUEDASDO IGUAÇU

EXTRATO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATOPARA FINS DE
PUBLICAÇÃO- CONTRATON°008/2017

CONTRATANTE:CâmaraMunicipalde Quedasdo Iguaçu
CONTRATADA:MicheliPortugalMEl
OBJETO: Fica prorrogadoo prazo de vigência do contrato de Prestaçãode Serviços,
por mais 12 (doze) meses, contadosa partir de 06 de abril de 2019, encerrando-seem
05 de abril de 2020, em conformidadecom as especificaçõesconstantesna proposta e
característicastécnicasapresentadaspelaCONTRATADATermodeReferência-ANEXO
I e demaisexigênciasconstantesdo edital do pregãoPresencialnO005/2017,
ParágrafoÚnico- Emdecorrênciada prorrogaçãoo valor total do contratopassaa ser de
103.500,00(centoe três mil e quinhentosreais).
NOVAVIG~NCIA: 05 de abril de 2020.
DATAASSINATURA:05 de abril de 2019.
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