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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 00412018

Termo aditivo ao Contrate de Prestação de Serviços que entre si celebram a Câmara
Mun c.paí de Quedas do Iguaçu Estado do Paraná e a Empresa Buseade Serviços ele
Provedor de Internet Ltda. estando às partes sujertas às normas da Lei n" 8.666/93 e suas alterações
subsequentes de comum acordo. mediante as sequmtes clausulas e condições

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU Estado do Paraná. pessoa
Jurídica de direito oúbuco interno. mscnta no CNPJ/MF sob n" 01.545.843/0001 36
com sede à Rua Palmeiras. 1254 centro. Cep 85460-000 MUnicípio de Qt.e,jas
00 Iguaçu. Estado do Paraná neste ato oev.darnente representado por seu
Presidente em pleno exercício de se", mandato e funções o Src Eleandro da
Silva. brasileiro portador da Cédula de Identidade Rg. n° 7 583 384-.9!SSP-PR e
do CPF!MF sob n" 035 935 279-01, resoente e oomícínaoo neste MunicípIO de
Quedas do Iguaçu Estado oo Paraná:

CONTRATADA: BUSCADE SERViÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA. pessoa JurídiCade
direito pnvaoo, inscrita no CNPJ/MF sob o nO 07854 00510001-20. com sede na
Rua Octaviano T. dos Santos. 228, Centro Cepo 85601-C30. Muntcíp,o de
Francisco Beltrão. Estado do Paraná neste ato deVidamente representada por seu
representante legal. a Sra. Leila Cristina Pilati Carvalho brasueua. casada
cortadora da Céaula de Identidade sob Rg n" 6826804-4 - SSP/PR. e do
CPF!MF soo n° 021 211.609-65 .. residente C ocmtcmada na Rua Pernambuco
977. Centro. Cep 85601-300 MUnicípiO FranCISCO Beltráo Estado do Paraná
estando as partes SUjeitas às normas da Lei n° 8 666/93 e suas alterações
subsequentes ajustam o presente Termo AditIVO ao Contrato oe Prestação de
Serviços em cecorrencra da t.icítação na Moda.idade Pregão Presencial nO
012/2017 mediante as segUIntes cláusutas e condições

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Fica estabelecrdo de comum acordo entre as partes. O restabelecimento do ecuiubno econõrmco
financeiro do contrato firmado entre a Cámara Municipal de Quedas do Iguaçu e a empresa Buscaae
Serviços eleProvedor de Internet L~da.firmado na data de 20 de março de 2018, retanvo a prestação
de servrços de desenvolvimento. hospedagem c manutenção do Webslte sob domínio
'L ~:;...:::'3:"; o)' G':\' ~:. pertencente a câmara municipal de Quedas do Iguaçu em confonmdaoe

com as especiftcações constantes na proposta e características técnicas apresentadas pe'a
CONTRATADA. Termo de Referencia - ANEXO I e dema.s exigênCias constantes do editai do pregão
Presencial nO 012i2017. o Qual a oamr de mês de julho de 2019 passa a ter um aumento no
percentual de 7,65% (sete virgula sessenta e cinco por cento). baseado no IGP-M acu~l,;lado nos
últimos 12 (doze) meses tal previsão está amparada na Cláusula Terceira Paraqraro segundo, do
contrato W 00412018 passando assim o preço mensal da prestação dos serviços para RS 71500
Isetecentos e quinze reais)

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CONTRATO ORIGINÁRIO

Continuam em pleno vigor e permanecem 'naüeradas as oemars ctáusutas do contrato
firmado em 20 de março de 2018. que não cohoirern com as drsposições do presente terrio aditivo
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CLÁUSULA TERCEIRA - FORO

P,,$ partes firmam o presente TERMO ADlTIVO em 02 (duas) vias ds igual teor e forma na
presença de 02 (duas) testemunhas. obrigando-se por SI e seus sucessores. ao flel cumpnmento do
que ora ficou ajustado elegendo o Foro da Comarca de Quedas do Iguaçu Estado do Paraná para
duinur quaisquer controvérsias Oriundas do presente Instrumento

Quedas do Iguaçu 24 de Junho de 2019
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-LEILA CRISTINA PILAnCARVALHO
Representante Legal

Contratada

Testemunhas
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Sauro Cesar Ce
CPF 587 543 939-49

Claudete GagínSk.1 Souza
CPF 961 100589-04


