
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO_BCS-0013089
As partes:

INSTITUTOAGRONÔMICODOPARANÁ- IAPAR,pessoajurídica de direito público, instituído pela Leinº 6.292de 29 de junho de
1972, transformado em autarquia pela Lei n.º 9.663 de 16 de julho de 1991, com sede à RodoviaCelsoGarciaCid km 375, em
Londrina-PR,inscrito no CNPJsob o nº 75.234.757/0001-49, representada por seu Diretor-Presidente, Florindo Dalberto,
brasileiro,casado,engenheiro agrônomo, inscrito no CPFsobo nº 002.147.369-20("IAPAR");

FUNDAÇÃODEAPOIOÀ PESQUISAEAO DESENVOLVIMENTODO AGRONEGÓCIO- FAPEAGRO,entidade jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MFsob o nº 01.561.218/0001-88, instituída pela Escritura Pública nº 744-N, às
folhas 481, lavrado no Cartório Simoni-2º Ofício de Notas, situada na Rodovia Celso Garcia Cid km 375, em Londrina-PR,
representadapelo seu Diretor-Presidente, Antonio CarlosRodriguesda Silva,brasileiro, casado,engenheiro agrônomo, inscrito
no CPFsobo nº 467.851.248-91("FAPEAGRO");e

BAVERS/A, pessoajurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MFsob n° 18.459.628/0043-74, com sede na RuaDomingos
Jorge, nº 1.100, prédio 9504, Socorro, Cidadede SãoPaulo,Estadode SãoPaulo, representada na forma de seusdocumentos
societários,conforme cópia anexa("BAVER"),

CONSIDERANDOQUE:

As partes formalizaram um Contrato de Prestação de Serviço Tecnológico ("CONTRATO"), em j l de () 2_ de 2017, no qual foi
estabelecida a prestação, pelo tAPAR à BAYER,com a interveniência administrativa da FAPEAGRO, de serviços de serviço tecno
lógico, objetivando a "AVALIAÇÃO DA INDUÇÃO DERESISTÊNCIANA FORMAÇÃO DE POMARESDE CITROS";

As partes desejam aditar o CONTRATO, por meio da assinatura do presente Primeiro Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço
Tecnológico ("PRIMEIRO ADITIVO"), para modificá-lo em uma determina cláusula, cm relação a condições de pagamento;

Resolvem assim, de comum acordo, assinar este PRIMEIRO ADITIVO, nas condições que seguem.

CLÁUSULAPRIMEIRA

1.1.Aspartesaindamodificam a cláusula3.1 do CONTRATO,que passea ter a seguinte redação: "3.1 Pelaexecuçãodosserviços
relacionadosao Projeto, a BAVERrepassaráà FAPEAGROum montante que totalizará R$60.500,00 (sessentamil e quintos re
ais) a ser pagoem 3 (três) parcelas:a) a primeira referente a 50%deste montante, no valor de R$30.250,00 (trinta mil cento e
duzentose cinquenta reais)em até 30 (trinta) diasapósa assinaturadeste CONTRATO,b) a segunda referente a 25%do mesmo,
em no valor de R$15.125,00(quinze mil cento e vinte e cinco reais)em até 10 (dez)dias úteis contados a partir do recebimento,
pela BAVER,de um relatório parcial sobre asatividades do Projeto, e c) a terceira referente aos 25%restantes do montante, no
mesmovalor da segundaparcela, em até 10 (dez) dias úteis contados do recebimento, pela BAVER,do relatório final das ativi
dadesdo Projeto."
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