
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Coordenadoria-Geral de Administração

Departamento de Contratos

_______________________________________________________________________________________________
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Rua Mateus Leme, n° 1908; CEP 80.530-010
Centro Cívico Curitiba - Paraná

Protocolo nº 18.475.827-0

5º Termo Aditivo ao Contrato nº. 042/2018, este
proveniente do Pregão Eletrônico 441/2017
DEAM/SEAP celebrado entre a DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ e
ADSERVIG VIGILÂNCIA LTDA.

Pelo presente instrumento, tendo de um lado a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
PARANÁ, inscrita no CNPJ/MF nº 13.950.733/0001-39, com sede localizada à Rua Mateus 
Leme, n° 1908, Centro Cívico, nesta capital, neste ato representada pelo Defensor Público-Geral,
ANDRÉ RIBEIRO GIAMBERARDINO, CPF nº 045.885.439-54 e pelo RG nº 7.097.617-0 a 
seguir denominada CONTRATANTE, e de outro ADSERVIG VIGILÂNCIA LTDA, inscrita 
no CNPJ sob o n° 05.497.780/0002-21, com sede na rua Gerôncio Thives, nº 196, sala 3,
Barreiros, São José/SC, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada
por seu representante, Sra. FERNANDA MARIA PEREIRA, portadora da Cédula de Identidade 
RG nº 3.650.012, inscrita no CPF sob o nº 030.912.179-57, firmam o presente Termo Aditivo ao 
Contrato nº 042/2018, com fundamento no artigo 65, I, da Lei n° 8.666/93, e no artigo 
no artigo 112, §1°, I e II, da Lei Estadual n° 15.608/2007, e de conformidade com as seguintes 
cláusulas:

Cláusula Primeira: Alteração quantitativa e qualitativa temporárias
1.1. Ficam acrescidos ao contrato, pelo prazo de dois meses a contar da assinatura do presente 
termo, dois (02) postos de serviços de vigilância desarmada, noturno com escala de 12 x 36, com 
todos os equipamentos e uniformes, na sede da contratante em Foz do Iguaçu, 
com os seguintes valores:

LOCAL DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS

POSTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA
NOTURNO ESCALA 12X36
QT. Valor unitário Valor mensal Valor total (dois meses)

FOZ DO IGUAÇU-PR 2 R$ 5.913,41 R$ 11.826,82 R$ 23.653,64 

1.2. Após o decurso do prazo do item 1.1, fica extinto o presente termo, salvaguardados os efeitos
por ele produzidos.

Clausula Segunda: Acréscimo contratual
No total, o contrato será aditado em 17%, equivalente a R$ 23.653,64, desta forma, o valor do 
contrato passa a ser de R$ 162.803,60 (cento e sessenta e dois mil oitocentos e três reais e sessenta 
centavos).

Cláusula Terceira: Valor total do termo
É de R$ 23.653,64 (vinte e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro
centavos).
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Cláusula Quarta: Dotação Orçamentária
Informa-se que o montante a impactar o próximo exercício encontrará suficiência de 
recursos, àqueles considerados por esta Gestão Orçamentária/CDP na Proposta da 
Defensoria Pública ao Orçamento de 2022 (P.: 17.993.333-0), na futura Dotação 
Orçamentária: 0760.03.061.43.6009 /95 / 3.3 - Fundo da Defensoria Pública / Recursos de 
Outras Fontes / Outras Despesas Correntes, fonte 250 - Diretamente Arrecadados, para 
execução através das rubricas 3.3.90.37.02 - Serviços de Guarda e Vigilância (R$ 20.220,05) 
e 3.3.90.92.16 Despesas de Exercícios Anteriores com a Locação de Mão de Obra (R$ 
3.433,59).

Cláusula Quinta: Readequação da Garantia
A Contratante readequará a garantia de forma a preservar a proporcionalidade estabelecida 
inicialmente, observando as condições e prazo estabelecidos especialmente nos itens 11.1 a 11.5
do Contrato n° 042/2018.

Cláusula Sexta: Ratificação das Cláusulas
Ratificam-se todas as demais cláusulas constantes do contrato originário e seus aditivos
permanecendo inalterados e vigentes.

Cláusula Sétima: Publicação
O presente instrumento deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado, nos termos do disposto 
no art. 110, da Lei nº 15608/2007, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

E, por estarem às partes justas e acordadas através de seus representantes, firmam o presente 
Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Curitiba-PR, data da assinatura digital realizada pela Contratante.

ANDRÉ RIBEIRO GIAMBERARDINO             FERNANDA MARIA PEREIRA
Defensoria Pública do Estado do Paraná           Adservig Vigilância ltda
CONTRATANTE           CONTRATADA

Testemunhas:

________________________                                      ___________________________
Nome:                                                                          Nome:
RG:                                                                             RG:            






















 





 

                          
                          




       











 



 














 


  










                         



  

  

  





 

  
























 

        

            

            

           

           

          



           
     
           
            
            




                     
                     
                           
                        


              
                
  



  










 





 










                

           


             
                


        
         
          



           


            

            




              



                

              
                



           

          
           
            


          
          
            


           


           



  










 





 

           



       

            



         


             


           

              
              



          





            

            
           
              
              
             
              


            
            
               
             




           

                


           


           
                
            


         
             
                



  










 





 


           

              
            
             



        

         
          
            


                


           


         
             


           


          


           




          


        


           

                 


             


        
                



             

             
              


             



  










 





 

              
            
          


       



            




             


              


              

                


                


                
               



          





  










 





 





                         
              
         
          


              
            


           




  










