
CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ-MF 01.545.843/0001-36

Rua das Palmeiras, 1254 - FON E/FAX (Oxx46) 3532-1172

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato nO013/2017 Pregão Presencial nO009/2017 de 10/08/2017

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE
QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná e a Empresa BRUNO ANCHIETA - MEl.

CONTRATANTE: Pelo presente instrumento, a CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO
IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita
no CNPJ/MF sob n° 01.545.843/0001-36, com sede à Rua Palmeiras, 1254,
centro, Cep: 85.460-000, Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná,
neste ato devidamente representado por seu Presidente, em pleno exercício de
seu mandato e funções, o Sr? Eleandro da Silva, brasileiro, portador da
Cédula de Identidade Rg. nO 7.583.384-9/SSP-PR e do CPF/MF sob nO
035.935.279-01, residente e domiciliado neste Município de Quedas do Iguaçu,
Estado do Paraná; e,

CONTRATADA: BRUNO ANCHIETA - MEl, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 27.196.888/0001-36, com sede na Rod. PR 484, 1161 -
Centro, Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, neste ato
devidamente representada por seu representante legal, o Sr Bruno Anchieta,
brasileiro, portador da Cédula de Identidade sob RG nO6.634.015 SESP/PRe
do CPF/MF sob nO094.242.699-19, residente e domiciliado neste Município de
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, estando as partes sujeitas às normas da
Lei nO8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Contrato
de Prestação de Serviços em decorrência da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial nO009/2017, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato de Prestação de Serviços, por mais 12
(doze) meses, contados a partir de 12 de setembro de 2019, encerrando-se em 11 de setembro
de 2020, em conformidade com as especificações constantes na proposta e características
técnicas apresentadas pela CONTRATADA Termo de Referência - ANEXO I e demais
exigências constantes do edital do pregão Presencial nO009/2017.

Parágrafo Único - Em decorrência da prorrogação o valor total do contrato passa a ser
de 20.160,00 (vinte mil, cento e sessenta reais).

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CONTRATO ORIGINÁRIO

Continuam em pleno vigor e permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato firmado
em 12 de setembro de 2017, que não colidirem com as disposições do presente termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA - FORO

As partes firmam o presente TERMO ADITIVO em 02 (duas) vias de igual teor e forma,
na presença de 02 (duas) testemunhas, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel
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cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo o Foro da Comarca de Quedas do Iguaçu,
Estado do Paraná para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento.

Quedas do Iguaçu, 12 de setembro de 2019.

Presidente da âmara
Contratante

Testemunhas:

~fi7d Claud e . aginski Souza'
CPF:961.100.589-04
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EXECUTIVO

LICITAÇÕES

DESPACHODEADJUDICAÇÃO-TOMADADE PREÇOSN° 015/2019/PMQI

Eu, MARLENE FATIMA MANICA REVERS, na qualidade de Prefeita Municipal,
ADJUDICO, os objetos constantes no Lote n 01 da licitação na modalidadeTOMADA
DE PREÇOSN° 015/2019/PMQI à empresa PERIMARTEFATOSDE CIMENTOLTDA,
CNPJ/MF n0 15.027.148/0001-97,da Cidade de Quedas do Iguaçu, Estadodo Paraná,
com as seguinte(s)proposta(s): lote 01 com valor global de R$ R$ 40.633,33 (quarenta
mil, seiscentose trinta e três reais e trinta e três centavos))Validadeda propostade 60
(sessenta)dias prazode execuçãode 60 (sessenta)dias.
Sigam-seos ulteriorestermos.
Quedasdo Iguaçu, 12de setembrode 2019.
MARLENEFATIMAMANICAREVERS-PrefeitaMunicipal

DESPACHODEHOMOLOGAÇÃO-TOMADADEPREÇOSN° 015/2019/PMQI

Afigurando-me que a licitação epigrafada encontra-se regularmente desenvolvida e,
estando ainda presente o interesse na contratação que deu ensejo à instauração do
processo,HOMOLOGOo procedimentoque se cogita.
Sigam-seos ulteriorestermos.
Quedasdo Iguaçu,12de setembrode 2019.
MARLENEFATIMAMANICAREVERS-PrefeitaMunicipal

Cc~j3'1':22e

AVISODERESULTADOEADJUDICAÇAO-PROCESSOADMINISTRATIVON153/2019
REF.:PREGÃOPRESENCIALN° 132/2019/PMQI

OBJETO:A presente licitação tem por objeto a contrataçãode empresa para prestação
de serviçode sessãode uso de soluçãode controlede frequênciade entradae saídade
servidorespúblicosmunicipais,comfornecimentode softwareparagestão,capacitaçãode
servidores,fornecimentodeequipamentosde coletae suprimentos(bobinas),manutenção
preventivae corretiva,atualizações,garantiade funcionamento,equipamentosde backup
e suporte técnico para atendimentoas necessidadesda Secretariade Administraçãodo
MunicípiodeQuedasdo Iguaçu,Estadodo Paraná.
Em cumprimentoao disposto no Art. 109, Parágrafo 1° da Lei Federal n° 8.666, de 21
de junho de 1993, torna-se público o resultado e adjudicaçãoda licitação em epígrafe,
apresentandoo(s) vencedor(es)pelocritério do menor preço unitário por lote:

PROPONENTE(S)
WORKSERVDESENVOLVIMENTOE COMERCIODESOFTWARElTOA

TOTAL(IS) WORKSERVDESENVOLVIMENTOE COMÉRCIODE SOFTWARELTDA,
CPF/MF NO10.786.517/0001-01da cidade de Marechal Cândido Rondon, estado do
Paranávenceuo(s) Lote(s) nO01, com o valor global licitado de R$ 138.300,00(centoe
trinta e oito mil e trezentos reais).
VALORGLOBALDEGASTOSLICITADOSCOMO PREGÃOPRESENCIALN° 132/2019/
PMQI:R$ 138.300,00(centoe trinta e oito mil e trezentos reais).
Quedasdo Iguaçu, 12de setembrode 2019.
JOÃOALVESDEMOURA-Pregoeiro

TERMODE HOMOLOGAÇÃO-PREGÃOPRESENCIALN° 132/2019/PMQI

Eu. MARLENE FATIMAMANICA REVERS, Prefeita Municipal de Quedas do Iguaçu,
Estado do Paraná, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGOo resultado da
Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIALN° 132/2019/PMQI,a qual tem por
objeto a contrataçâode empresapara prestaçãode serviçode sessãode usode solução
de controle de frequência de entrada e saída de servidores públicos municipais, com
fornecimento de software para gestão, capacitação de servidores, fornecimento de
equipamentos de coleta e suprimentos (bobinas), manutenção preventiva e corretiva,
atualizações, garantia de funcionamento, equipamentos de backup e suporte técnico
para atendimento as necessidades da Secretaria de Administração do Município de
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, e teve seu(s) objeto(s) adjudicado(s) pelo
menor preço unitário por lote, a(s) seguinte(s) proponente(s):LOTE N° 01, proponente
WORKSERVDESENVOLVIMENTOE COMÉRCIODE SOFTWARELTDA, CPF/MFN°
10.786.517/0001-01da cidadede MarechalCândido Rondon,estado do Paranávenceu
o(s) Lote(s) n° 01, com o valor global licitado de R$ 138.300,00(cento e trinta e oito mil
e trezentos reais).
perfazendoumvalor global licitadode R$ 138.300,00(cento e trinta e oito mil e trezentos
reais).
Quedasdo Iguaçu, 12de setembrode 2019.
MARLENEFATIMAMANICAREVERS-PrefeitaMunicipal

CONTRATOS

EXTRATODECONTRATOPARAFINSDE PUBLlCAÇAO-CONTRATON° 264/2019

CONTRATANTE:MUNiCípIO DE QUEDASDO IGUAÇU- ESTADODO PARANÁ
CONTRATADA:MANOELVALOIRRODRIGUESOLIVEIRA37099558900.
CNPJ/MFnO34.207.682/0001-20
OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a locação de forma parcelada, de
brinquedosdiversospara atividadesde recreaçãode criançasem datas comemorativas,
em conformidadecom as solicitações.junto a Secretariade Educaçãodo Municipio de
Quedasdo Iguaçu,Estadodo Paraná.
LOTE:01
VALORTOTALDO LOTE:R$ 100.200,00-VIG~NCIA:31/12/2020.
DATA:12/09/2019-PREGÃOELETRÔNICON° 117/2019/PMQI.

CONTRATON° 265/2019

CONTRATANTE:MUNiCípIO DEQUEDASDO IGUAÇU- ESTADODO PARANÁ
CONTRATADA:EDUARDOKUBIAKE CIA LTDAME.
CNPJ/MFnO16.809.034/0001-61
OBJETO:O presente instrumentotem por objeto a aquisição de peças para instalação,
manutenção e assistência técnica (preventiva e corretiva), de aparelhos de ar
condicionado,freezers, refrigeradores,geladeiras, bebedouros, lavadoras e secadoras
de roupase fogões a gás, visando o atendimentodas necessidadesjunto aos diversos
setorespertencentesa PrefeituraMunicipaldeQuedasdo Iguaçu,Estadodo Paraná.
LOTES:01, 02 e 03
VALORTOTALDOSLOTES:R$ 114.970,00-VIG~NCIA:31/12/2020.
DATA:12/09/2019-PREGÃOPRESENCIALN° 128/2019/PMQI.

LEGISLATIVO

CONTRATOS

EXTRATODEQUARTOTERMOADITIVO DECONTRATO-CONTRATON°: 013/2017

CONTRATANTE:CâmaraMunicipalde Quedasdo Iguaçu
CONTRATADA:BrunoAnchieta-MEI
DOADITIVO:Fica prorrogadoo prazo de vigênciado contratode Prestaçãode Serviços,
por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 12 de setembro de 2019, encerrando
se em 11 de setembro de 2020, em conformidade com as especificações constantes
na proposta e características técnicas apresentadas pela CONTRATADATermo de
Referência_ ANEXO I e demais exigências constantes do edital do pregão Presencial
nO009/2017.
ParágrafoÚnico_ Emdecorrênciada prorrogaçãoo valor total do contratopassaa ser de
20.160,00(vinte mil, cento e sessentareais).
VIG~NCIA: 11/09/2020
DATAASSINATURA:12/09/2019
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