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IRMADO  ENTRE  0 MUNICIPI0 DE  MERCEDES
A ErmRESA cOpEL TELEcoMUNlcAcoEs s/A.

ca de direito ptlblico intemo, com sede administrativa na
Run Dr.  Oswaldo  Cruz,  n.°  555,  Centro,  na  Cidade  de  Mercedes,  Estado  do  Paraha,  neste  ato
representado  pela  Exma.  Prefeita.   Sra.  Cleci  M.  Rambo  Loffi,  brasileira,  casada,  inscrita  no
CPFAff  sob  n°.  886.335.359-04,  portadora  da  Cateira  de  Identidade  n°.  5.107.835-7,  expedida
pela SspffR9 de outro lado a empresa COPEL Telecomunicap6es  S/A, pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob n°.  04.368.865/0001-66, Iuscrigao Estadunl n° 04.368.865/0001-66,
com sede na Run Jos6 Izidoro Biazetto, n°.158, bloco A, CEP 81.200-240, Bairro Mossungue, na
Cidade  de  Curitiba,  Estado  do  Paraha,  neste  ato  representada  por  seu  representante  legal,  Sr.
Wesley  de  Souza  Carvalho,  residente  e  domiciliado  na  Rua Jose  lzidoro  Biazetto,  n°.  158,  na
Cidade de Curitiba, Estado do Paraha, portndor da Calteira de Identidade n°. 6.136.9384, expedida
pela  SspffR,  inscrito  no  CPF/MF  sob  n°  020.245.259-03,  resolve  na  melhor  foma  de  direito
pactuar o presente sob clausulas e condig6es que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado ate 25 (vinte e cinco) de outubro de 2018, o prazo de
vigencia do Contrato Original n° 248/2016, de 25 de outubro de 2016.
Paragrafo hico: A presente alterapto realiza-se com fulcro no art.  57, § 1°,11 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA  SEGUNDA:  Em  decorrfencia  do  pactuado  na clausula  anterior,  passa  a vigorar  a
partir  desta  data  o  valor  contratual  a  importancia  de  R$  4.498,20  (quatro  rful,  quatrocentos  e
noventa e oito Teals e vinte centavos), correspondendo a importfrocia de R$  749,70 (setecentos e
quarenta e move reais e setenta centavos) meusais.

Parigrafo  Primeiro:  Cousiderando  os  acr6scimos  observados,  o  valor  global  acumulado  do
contrato  totaliza  a importancia de R$  18.289,80  (dezoito  nil  duzentos  e  oitenta  e move  reais  e
oitenta centavos).

CLAUSUIA  TERCEIRA:  Ficam  inalteradas  as  demais  clausulas  do  contrato  original  acima
mencionado.

E, per estarem assim acordes, foi lavrado o presente Temo Aditivo, que depois de lido e ratificado,
vai assinados por todos, com duas testemunhas.


