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30 (TERCE|RO) TERMO AD|T|VO AO CONTRATO No
008t2017 DE PRESTAçÃO DE SERVTçOS
TERCEIRIZADOS DE COPEIRA E RECEPCIONISTA
PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DO PARANÁ. CONTRATO NO 08/2017 -
PROCESSO ADMINISTRATIVO 04912016 - PREGÃO
ELETRONTCO No 02t2017.

Termo aditivo de contrato de prestaçäo de serviços que celebram entre si, de um lado o
coNSELI'lO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ - cOREN/pR, pessoa jurídica
de direito pÚblico, com inscrição no CNPJ 75.07A.816/0001-37, com sede em Curitiba -
Paraná, na Rua Prof. João Argemiro Loyola, 74 - seminário - curitiba - pR - cEp g0.240-
530, neste ato representado por sua Presidente - simone Aparecida peruzzo, brasileira,
divorciada, Enfermeira, inscrita no COREN-PR sob o no 21.211, CpF 462.539.9g9-0ò;
residente e domiciliada em Curitiba/PR, e sua Tesoureira, Sidnéia corrêa Hess, inscrita no
COREN-PR sob o no 627.452, CPF 764.328.A79-72, residente e domiciliada em
Curitiba/PR, doravante denominadas CONTRATANTE, e de outro a empresa privada
SOBERANA TERGEIRIZAçÃO DE sERVIços EtRELt, inscrita no cNpJ sob o no
02.891 .17610001-06, NIRE 41600s39211, com sede na Rua paraguaçu, 364 - conj. 03 _
Alto da Glória - Curitiba/PR - CEP 80.030-270, telefone (41) 3408-26s1 e-mait:
comercial@soberanaterceirizacao.com.br, doravante denominada CONTRATADA, neste
ato representada por Pâmela de Oliveira, portarJora da Carteira de ldentidade no
8'151 '310-4 SSP/PR e CPF no 041.809.939-10. Sujeitando-se às normas p.reconizadas nas
Leis no 10.520102 e 8.666/93 e às disposiçöes do Processo Administrativo no 04912016, vêm
firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato Administrativo no 06/2017, mediante as
cláusulas e condiçöes seguintes:

o presente Termo Aditivo tem por objeto a prorroqacão da viqência contratual, repactuaçäo
de valores de acordo com convenção coletiva e reajuste de valores conforme cláusulas do
contrato original.

CLAÚ$ULA SËGUNDA - DA VIG Êrucra
A prazo de vigência deste cclntrato será prorrogado por mais de 12 (doze) meses, e terá
início no dia 14103120,t9 até 1gt03t2}Zg.
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O contrato será repactuado de acordo com proposta, as planilhas de custos e formaçäo de
preços e o dstabelecido no novo acordo de Convençäo Coletiva de Trabalho 201 gl2}1g,
conforme cláusula 5 do contrato originário.

CLAÚSULA QUARTA - DO REAJUSTE E DOS VALORES TOTAIS
4'1' O presente aditivo obedece à proposta apresentada pelo Contratado para a
prestaçäo de serviços de Recepcionista:

4.1 '1 ' Mensal = R$ 3.561,88 (Três mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta
e oito centavos).

4-1.2. Anual = RS 42.742,56 (Quarenta e dois mil, setecentos e quarenta e dois
reais e cinquenta e seis centavos).

4.2' O presente aditivo obedece à proposta apresentada pelo Contratado para a
prestaçäo de serviços de Copeira:

4'2'1' Mensal = R$ 3.295,03 (Três mil, duzentos e e noventa e cinco reais e três
centavos).

4.2'2. Anual = R$ 39.540,36 (Trinta e nove mil, quinhentos e quarenta reais e
trinta e seis centavos).

4'3. o presente contrato ajusta os seguintes valores Totais:

4.3.1. O Valor Mensal Total é de R$ 6.g56,9l (Seis mil, oitocentos e e cinquenta
e seis reais e noventa e um centavos).

4.3.2. O Valor Anual Total é de R$ g1.Zg2,g2 (Oitenta e dois mil, duzentos e
oitenta e dois reais e noventa e dois centavos).

Aimportância acrescida a corresponde a R$ 2.637,84 (Dois mil, seiscentos e trinta
e sete reais e oitenta e quatro centavos).

Os efeitos financeiros decorrentes do acréscimo vigoram desde 0110212019 à
31t01t2020.

GLAÚSULA QUINTA - DA GARANTIa eôNTp^Tr r^r
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Fica determinada a renovação da garantia contratual, nos mesmos termos do Contrato
originário desta obrigaçäo, devendo estar atualizada de acordo com os valores finais após
os reajustes hecessários.

ULA
As demais condiçöes e cláusulas do instrumento contratual originário permanecem
ratificadas

E, por ser verdade, por estarem de acordo, firmam as partes, Termo de Aditamento
no 08 ao Contrato Administrativo O8t2O'17, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Curitiba/PR, 08 de março de 2019
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CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

Simone Aparecida peruzzo

Presidente
CONTRATANTE

CONSELHO REGIONA DE ENFERMAGEM DO PARANÁ
Sidnéia Corrêa Hess

Tesoureira
RATANTE

SOB RAN RCEI DE SERVTçOS EtRELt
Pâmela de Oliveira

Representante Legal
CONTRATADA

Testemunha do Contratante:
Nome: /lÞø'r\N)¿ G,M. dr.q/}
CPF no: .5.ç"t.'14," ,AX4'UA

Testemunha da Contratada:
Norne:

CPF no:

Assinatura:Assinatura:qLL({tlqbí
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