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"'-:: 'eiõ'li"'__:;7 85.460-000 QUEDAS DO IGUACU PARANÁ

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO

Contrato nO009/2017 Pregão Presencial nO006/2017 de 19/04/2017.

Termo Aditivo ao Contrato de locação que entre si celebram o Câmara
Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná e a Empresa
Altamir Bianco de Jesus - ME.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do
Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF
sob nO01.545.843/0001-36, 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. nO7.583.384-9/SSP-PR e do
CPF/MF sob nO035.935.279-01, residente e domiciliado neste Município
de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná; e,

CONTRATADA: ALTAMIR BIANCO DE JESUS - ME, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nO24.139.121/0001-87, com sede na
Rua Cedro, nO1987, Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná,
neste ato devidamente representada por seu representante legal, o Sr"
Altamir Bianco de Jesus, brasileiro, portador da Cédula de Identidade
Rg. nO 9.629.429-8/SSP-PR e do CPF/MF sob nO 050.992.739-47,
residente e domiciliado neste Município de Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná, estando às partes sujeitas às normas da Lei nO8.666/93 e suas
alterações subseqüentes, ajustam o presente Contrato de Fornecimento
em decorrência da Licitação na Modalidade Pregão Presencial nO
006/2017, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato de locação de máquina
fotocopiadora, em conformidade com as especificações constantes na proposta e
características técnicas apresentadas pela CONTRATADA, no Termo de Referência
- ANEXO I, por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 15 de maio de 2019,
encerrando-se em 14 de maio de 2020.

Parágrafo Único - Em decorrência da prorrogação o valor total do contrato
passa a ser de R$ 214.500,00 (duzentos e quatorze mil e quinhentos reais).
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO CONTRATO ORIGINÁRIO

Permanecem inalteradas as demais disposições do contrato em epigrafe que
não colidirem com as disposições do presente termo.

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento, em 2 (duas) vias de
igual teor, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos
legais.

Quedas do Iguaçu, 14 de maio de 2019.

AL"tAMIR BIANCO DÊJUS
Representante Legal

Contratada
Presidente da Câmara

Contratante

Testemunhas:

\~~~.Sauro C sar e
cPP587:543:939-49

bLWcU~'~Caludete 9IflSkiSoUZã
CPF: 961.100.589-04
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_.. ~Â.~~~A MUNICIPALDEQUEDASDO IGUAÇU
EXTRATO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA FINS DE PUBUCAÇAO
CONTRATO N° 009/2017

CONTRATANTE: CAmara Municipal de Quedas do Iguaçu
CONTRATADA: AltalT'ir Bianco de Jesus-ME
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato de locação de máquina
fotoccpiadora. em conformidade com as especificações constantes na proposta e
características técnicas apresentadas pela CONTRATADA. no Termo de Referência -
ANEXO I, por mais 12 (doze) meses. contados a partir de 15de maio de 2019. encerrando
se em 14 de maio de 2020.
Parágrafo Único - Em decorrência da prorrogaçAo O valor total do contrato passa a ser de
RS 214.500,00 (duzentos e Quatorze mil e Quinhentos reais).
NOVA VIGtNCIA: 14de maio de 2020.
OATAASSINATURA: :4 de maio de 2019.
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