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3 TERMO ADITIVO Ao CONTRATOADMINISTRATIVO N° 006/2019
PREGAO 042/2018

Pelo presente, de um lado o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA
(contratante) e, de outro, a empresa TRIPLICE ADMINISTRAÇÃOE SERVIçOS EIRELI- ME. (contratada),
ambosjá qualificados no contrato administrativo em questão, estabelecem entre si o seguinte termo aditivo,
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
Cláusula Primeira -

O presente termo tem por objetivo aditar a avença original com o fim de

promover a prorrogação contratual de prestação dos serviços contratados 02 de outubro de 2020 ate 31 de

dezembro de 2020.
-se, este aditivo, no disposto no art. 57, caput, II da Lei Federal n°
Cláusula Segunda Fur
8.666/93, haja vista a vantagem administrativa consistente na continuidade dos serviços prestados em
razão do interesse na continuidade da prestação de serviços técnicos de assessoria específica.

Cláusula Terceira

Em decorrência do presente aditivo fica acrescido ao valor contratual o valor

adicional de R$ 14.860,29 (quatorze mil e oitocentos e sessenta reais e vintee nove centavos) que
corresponde ao valor contratual previsto para o período de prorrogação do contrato para o item contratado
equivalente a prestação de serviço de 01 (um) técnico de laboratório.
S1° No exercicio de 2020, a contratação onerará as seguintes dotações orçamentárias:
01.001.17.122.0001.2001.3.3.90.37.00.00
01.001.17.122.0002.2002.3.3.90.37.00.00
Cláusula Quarta -

Ficam inalteradas as demais disposições contratuais.

E por ser esta a manifestação de vontade das partes,fima-se o presente, em duas vias de igual
teor, com a assinatura das testemunhas.

Maringá, 28 de setembro de 2020.

yalter Luiz Bossa
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