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

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE (046) 3532-1172

85.460-000 QUEDAS DO IGUAÇU PARANÁ

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Contrato nO005/2018/CMVQI Pregão Presencial nO003/2018/CMVQI de 21/03/2018.

Pelo presente Termo Aditivo Contratual, que entre si fazem de um lado a CÂMARA
MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito
público interno, com inscrição junto ao CNPJ nO01.545.843/0001-36, sediada à Rua
Palmeiras, 1254, Centro, CEP:85.460-000, Município de Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná, devidamente representada por seu Presidente, Senhor ELEANDRO DA SILVA,
brasileiro, Portador da Cédula de Identidade sob Rg nO7.583.384-9/ SSP/PR e do CPF nO
035.935.279-01, residente e domiciliado neste Município de Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná e de outro lado a empresa GELMAR JOÃO CHMIEL, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nO79.717.716/0001-64, com sede na Avenida
Pinheirais, 663, centro Cep: 85.460,000, Município de Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná, neste ato devidamente representada por seu representante legal, GELMAR
JOÃO CHMIEL, portador da Cédula de Identidade sob o Rg. n? 1.386.534/SSP-PR e do
CPF/MF sob nO200.230.069-00, residente e domiciliado na Eucaliptos, 661, centro, Cep:
85.460.000, Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, vêem de comum acordo
entre as partes firmar o que se segue:

Cláusula Primeira - Prorrogação de Prazo

Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato n° 005/2018 (Pregão Presencial nO
003/2018), firmado em 11 de abril de 2018, objetivando o fornecimento de forma
parcelada, em conformidade com a efetiva necessidades, de gasolina comum, para
abastecimento junto a bomba dos veículos pertencentes a Câmara Municipal de
Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com as condições
contidas na proposta apresentada pela CONTRATADA, no Termo de Referência -
ANEXO I e demais documentos e condições constantes e licitadas través do Pregão
Presencial nO003/2018/CMVQI, até a data de 30 de abril de 2019, e consequentemente o
prazo de retirada dos produtos, de acordo com a Cláusula Sexta do referido contrato,
conforme artigo 57, § 1° e 2°, da Lei 8.666/93 e parecer jurídico, em razão de haver saldo
remanescente e a realização de nova licitação estar em andamento.

Cláusula Segunda - Amparo LegalEste Termo Aditivo encontra-se amparado na Cláusula Sexta do Termo de Contrato
firmado em 11 de abril de 2018, de acordo com a Lei nO8.666 de 21/06/93, artigo 65 e

suas alterações.

Cláusula Terceira - Do contrato anteriormente firmado
Continuam em pleno vigor e permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato
firmado em 11 de abril de 2018, que não colidirem com as disposições do presente termo

aditivo.

Cláusula Quarta - Foro
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As partes firmam o presente TERMO ADITIVO em 02 (duas) vias (impressas por sistema
eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo,
obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel 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, 29 de março de 2019.

Presidente da Câmara
Contratante

GELM
Representan

Contrata a
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CÂMARAMUNICIPAL DEQUEDASDO IGUAÇU
EXTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO DE
CONTRATO

CONTRATANTE:CâmaraMunicipalde Quedasdo Iguaçu
CONTRATADA:GelmarJoão Chmiel
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato nO005/2018 (Pregão
Presencial nO003/2018). firmado em 11 de abril de 2018. objetivando o fornecimento
de forma parcelada.em conformidadecom a efetiva necessidades.de gasolina comum.
para abastecimentojunto a bomba dos veículos pertencentesa Câmara Municipal de
VereadoresdeQuedasdo Iguaçu.Estadodo Paraná.emconformidadecomas condições
contidas na proposta apresentada pela CONTRATADA.no Termo de Referência -
ANEXO I e demais documentos e condições constantese licitadas através do Pregão
Presencial nO003/2018/CMVQI.até a data de 30 de abril de 2019. e consequentemente
o prazo de retirada dos produtos.de acordo com a CláusulaSexta do referido contrato.
conformeartigo 57.§ 1°e 2°. da Lei8.666/93e parecerjurídico.em razãode haver saldo
remanescentee a realizaçãode nova licitaçãoestarem andamento.
DATAASSINATURA:29 de marçode 2019.

EXTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO DE
CONTRATO

CONTRATANTE:CâmaraMunicipalde Quedasdo Iguaçu
CONTRATADA:IldaTerezinhaCibulski
OBJETO:Ficaprorrogadoo prazodevigênciadocontratonO006/2018(PregãoPresencial
nO004/2018), firmado em 14 de maio de 2018, objetivando o fomecimento de forma
parcelada, em conformidade com a efetiva necessidadesde papel A4 e plástico para
plastificação,em conformidadecomas condiçõescontidasna propostaapresentadapela
CONTRATADA,no Termode Referência- ANEXO I e demais documentose condições
constantese licitadasatravésdo PregãoPresencialn°004/2018/CMVQI,até a data de 30
de abril de 2019, e consequentementeo prazo de retiradados produtos,de acordo com
a Cláusula Sexta do referido contrato, conformeartigo 57, § 1° e 2°, da Lei 8.666/93 e
parecerjurldico, em razãode haversaldo remanescentee a realizaçãode nova licitação
estar em andamento.
DATAASSINATURA:29 de marçode 2019. Cod296201

Matéria publicada no DIÁRIOOFICIALDOSMUNiCíPIOSDOSUDOESTEDO PARANÁno dia 01/04/2019.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://quedasdoiguacu.diotm.com.br

Página1


