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CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
CN PJ-M F 01.545.843/0001-36

Rua das Palmeiras,1254 - FON E/I<'AX (Oxx46) 3532-1172

85.460-000 QUEDASDOIGUAÇU PARANÁ

CONTRATO DE LOCACÃO

Contrato nO 007/2012 Pregão Presencial nO 004/2012 de 09/04/2012.

Contrato de Fornecimento que entre si celebram o Câmara Municipal de Quedas do
Iguaçu, Estado do Paraná e a Empresa Daniely Niary da Silva

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nO 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 SrOJosmar Cavazotto, brasileiro, casado, portador da Cédula
de Identidade Rg. nO5.114.003-6/SSP-PR e do CPF/MF sob nO698.319.479-91, residente
e domiciliado neste Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná;

CONTRATADA: DANIELY NIARY DA SILVA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MFsob o
nO 11.387.352/0001-68, com sede na Rua Jacarandá, 898, sala 02, Cep: 85.460.000,
Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, neste ato devidamente representada por
sua representante legal, Daniely Niary da Silva, portadora da Cédula de Identidade sob Rg
nO4.867.056-1-SSP-PR e do CPF/MFsob nO042.759,679-33, residente e domiciliada na Rua
Jacarandá, 898, apto. 08, Cep: 85.460.000, Município de Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná, estando as partes sujeitas às normas da Lei nO 8.666/93 e suas alterações
subseqüentes, ajustam o presente Contrato de Fornecimento em decorrência da Licitação na
Modalidade Pregão Presencial nO 004/2012, mediante as seguintes cláusulas e
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

o presente contrato tem por objeto a locação de uma máquina fotocopiadora, em conformidade com as
especificações constantes na proposta e características técnicas apresentadas pela CONTRATADA , no
Termo de Referência - ANEXO I, e demais exigências constantes no Pregão Presencial nO 004/2012 e
seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA

Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às partes em
todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Pregão Presencial nO 004/2012, juntamente
com seus anexos, documentação e a proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$ 0,07 (sete centavos), por fotocópia retirada,
conforme o objeto constante na Cláusula Primeira, licitado de acordo com a proposta apresentada pela
CONTRATADA.

Parágrafo Único - No preço acima, já estão incluídas os custos com impostos, taxas, que incidam ou
venham a incidir, direta e indiretamente, sobre a locação, bem como eventual custo de frete na entrega, assim
como a quaisquer outras d pesas necessárias ao pleno funcionamento do equipamento, com exceção ao
fornecimento do papel que fi rá a cargo da Contratante.
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CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

o pagamento será efetuado mensalmente, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da locação, de acordo com
a quantidade de fotocópias realizadas, a ser efetuado através de depósito bancário em conta corrente em
nome da PROPONENTE, desde que estejam entregues e devidamente aceitos pelo setor solicitante, mediante
o fornecimento de Nota Fiscal correspondente em nome da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná e que esteja acompanhado das CND's do FGTS e INSS em plena validade na data de emissão das
respectivas notas fiscais.

Parágrafo Primeiro - A fatura deverá ser apresentada pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 01
(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

Parágrafo Segundo - Nenhum pagamento efetuado pela CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das
responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independente de sua natureza, nem implicará na
aprovação definitiva do recebimento do objeto contratado.

Parágrafo Terceiro - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTE, o
pagamento será sustado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por parte da
CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

Parágrafo Quarto - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede da CONTRATANTE, no
endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

Parágrafo Quinto - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente na Sede da
CONTRATANTE, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subseqüente a esta.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO

As despesas decorrentes do presente contrato, correrão a conta de recursos financeiros provenientes do
orçamento da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná e correrá por conta da seguinte
Classificação Funcional Programática: 01.031.01012-001 - Atividades do Legislativo Municipal - Elemento de
Despesa: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Unidade Orçamentária: 001 -
Câmara Municipal.

CJ CLÁUSULA SEXTA - PRAZO DE VIGÊNCIA E LOCAL DE ENTREGA

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, de comum acordo entre as
partes, por iguais e sucessivas vezes, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses.

Parágrafo Único - O equipamento deverá ser entregue em perfeitas condições de uso no prazo máximo de
05 (cinco) dias, após assinatura do contrato, na sede da Câmara Municipal.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

O presente contrato rege-se pelos preceitos do direito público, aplicando-se, subsidiariamente os princípios
gerais dos contratos e as disposições de direito privado, contidos na Lei Federal nO 8.666 de 21 de junho de
1993.

São obrigações da CONTRATANTE:

a) Acompanhar e fiscalizar a ecução do contrato, bem como atestar nas notas fiscaisjfaturas a efetiva
entrega do objeto d licit ção;
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d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

São obrigações da CONTRATADA:

a) Entregar o objeto da presente licitação dentro do prazo, respeitadas as quantidades, especificações e
endereço contidos no ANEXO I;

b) Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta e
indiretamente, sobre a locação, bem como eventual custo de frete na entrega, assim como a
quaisquer outras despesas necessárias ao pleno funcionamento do equipamento, com exceção ao
fornecimento do papel que ficará a cargo da Contratante;

c) Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE, inerentes ao objeto
da contratação;

d) Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação.

cLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES PELA INADIMPLÊNCIA

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste
contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da lei nO
8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

a) De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso no prazo contratual de
entrega, ou no prazo de substituição do item defeituoso, limitado a 10% do mesmo valor, por
ocorrência;

b) De 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição
do contrato, não especificada na alínea "a" acima, e aplicada em dobro na sua reincidência;

c) De 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de recusa injustificada da licitante
adjudicatária em firmar o termo de contrato ou em aceitar ou em retirar o instrumento equivalente a
dito termo, conforme o caso, no prazo e condições estabelecidas;

d) De 10% (dez por cento) do valor total do contrato pela recusa em corrigir qualquer erro, defeito,
vício do item rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 15 (quinze)
dias que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição ou defeito.

e) Impedimento de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até dois anos, a licitante que,
convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a sanção, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

o presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos indicados nos arts. 77 e 78, da
Lei nO8.666/93.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77, da Lei nO8.666/93.

Parágrafo Segundo - Pel . exec ção total ou parcial, a CONTRATANTE, garantida a defesa prévia, poderá
aplicar à CONTRATADA as nç revistas no art. 87 inciso I e II, da Lei nO8.666, de 21/06/1993 e multa
correspondente a 20% (vinte p ce o) s valor total do objeto adjudicado.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

o presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nO 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações posteriores, na Lei nO 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outras referentes ao objeto, ainda
que não explicitadas.

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e correspondências entre a CONTRATANTE e a CONTRATDA, será feita por
meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial do Município, pela
CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § único, da Lei Federal 8.666/93.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA SUCESSÃO E DO FORO

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nO8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de
igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao
fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro da Comarca de Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a
manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito
permitidas neste referido foro.

Testemunhas:

Quedas do Iguaçu, 27 de abril de 2012.

W~t ~~L' d4 S-!i v9v
DANI Y NIARY õi SILVA

Representante Legal
Contratada
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CONTRATANTE. Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu
CONTRATADA Oaniely Niary da Silva
OBJETO: Locação de uma máquina fotocopiadora .
VALOR POR CÓPIA: RS 0.07 (sete centavos de real).
DATA ASSINATURA 27 de abril de 2012.

LEG!SLAT!\iO

EDITAL N' 32/2012 - EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL 029/2012 DE 09/0412012
DE HOMOLOGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 002/2011 .
DATA 03105/2012

DISPÕE SOBRF.'.A RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO
PUBliCO MUNICIPAL 002/2011 REALIZADO NO DIA 04/03/2012.
O Prefeito Municipal de Quedas do Iguaçu, no LISO de suas atribuições legais e.
Considerando a decisáo da Comissão Fiscalizadora pelo provimento dos recursos dos
candidatos Romeu Bohaczuk e Adehr Kozak:

_ ~onSlderando as razões juridicas expostas, em especial o fato de referidos titulas terem
) apresentados no original. sendo forma de apresentação superior a própria fotocópia
enticada e o fato de documentos eletrônicos não necessitarem ser autenticados em

\
cartono'
Considerando ainda a perrmssao aos Gestores Públicos para reverem seus atos de oficio,
corfcrme Sumula nf.l473 do STF,
RETIFICA-SE O EDITAL N' 02912012 de homologação do resultado final do Concurso
Publico Municipal 00212011. para o cargo de TÉCNICO EM CONTABILIDADE, o qual esta
assrrn homologado

Cláss. Notá [ N·..O.·.m..·.·.·..e.·.. ·-·r··lilsCilàOi I'.Ob-:·' TTT··'·'
, 1" Tso,so 1 Romeu Bohaczuk -.··i····.T.-oiioÕoÕOo·22-00~329749-.1-6506-"ÕO-OO"~0'+_!-~Q i,---1"---."------.-[-- ~ I 4,500~_j
, ' 60,00 I Valmir Hartcopf 0,000 i

c-~ ~::~;t~~~::~::~,.I:~:Jl::i::::~:i
F<.eg!stre-se Publique-se Cumpra-se
Cuedas do 19uaçu, 03 de maio de 2012.
Edson Jucemar Hoffmann Prado
Prefeito MUf1Iclpal \

\
\
\

AVISO DE LICITAÇÃO
(Lei n° 8.666/93 - Art. 21)
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N' 001/2012/PMQI

~~IO . Concessão de Uso. de Bens Públicos
~MO DE PRORROGAÇAO

S!NTESE DO OBJETO: Concessão de uso de barracões e terrenos locai!zados junto
ao perimet-o urbano do Munioipio de Quedas do Iguaçu. Estado do Paraná. destinados
a implantação de atividades culturais industriais, comerciais e/ou prestação de serviços
em conformidade com o disposto na Lei Federal n' 8666, de 21 de junho de 1993, e
atteraçóes posteriores bem como o contido na Lei Municipal n° 608. de 16 de outubro
df: )CCB Le! Municipal nO 053. de 16 de [ulno de 2001 e Lei Municipal n" 083, de 04
.je dezembro ce 200-1 e demais condições constantes no Edital de Concorrência no)
OC1f20'12!PMQI e Sf.:;US anexos.
; ICA TRf\NSFEf<lDA A DAiA DE SESSÃO DE ENTREGA E ABERTURA DOS
ENVELOPES: Os envelopes deverão ser entregues até o dia 22 de maio de 2012. até
as 09:00 horas, e serão abertos em sessão pública às 09:00 horas, desta mesma data.
LOCAL PARA INFORMAÇÕES E OBTENÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E
SEUS ANEXOS: Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Quedas do
lçuaçu, Estado do Paraná Silo à Rua Juazeiro, 1065. centro, ou através do Fone/Fax: (46)
3532-8200. em horário de expediente de segunda a sexta-feira das 08:00 ás 12:00 horas
e das 13 30 as 17 00 horas.
Ouedas do Iguaçu 08 de maio de 2012.
EDSONJUCEMARHO~FMANNPRADO

-------__ .
\,

\
\
\

- Paraná Ci'~P,Jí
[l;lr<l~'t;;í <3lJte~l;cid;).(jt'oeste

'h~",~t'(:'" ·",,;jili.:':Õ:i!:) nn ;;'i~l' '1:; s,t~

Tpmpo .j'J ObSt:lf",sli,,-io
,~iéf,âil 11If.n:rW!(;<!I" A>~in.'1dcde tonna dlgitill por AP~ANAR'I COlABO'~ATlVA LTOA' 1':l340.~:OQ'l!f,1

DN: c'-'cR, ~1=PR,I.::rATOBRANCO,o=[Cp·Blil~iô, "u::.5euetMliI da Receita f'Nl;ori,1de·hr.NI
(NPJ A'i, ou-"AutentiC1ldo pOI ARANOREG w=APlANAR Ti COlABORATIVA LTúA· ;~o' '\)1)·;'
Dados- 2()12.05.OA 18:51 :26 -03'00·
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PRIMEIRO TERMOADITIVO AOCONTRATODE LOCACÃO

Contrato nO007/2012 Pregão Presencial nO004/2012 de 09/04/2012.

Termo Aditivo ao Contrato de locação que entre si celebram o Câmara Municipal de
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná e a Empresa Daniely Niary da Silva.

CONTRATANTE: CÂMARAMUNICIPAL DE QUEDASDO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrita no CNPJ/MFsob nO 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 SrOOsny Soares da Silva, brasileiro, portador da Cédula de
Identidade Rg. nO 3.984.470-2/SSP-PR e do CPF/MF sob nO 512.653.469-68, residente e
domiciliado neste Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná;

CONTRATADA: DANIELY NIARY DA SILVA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MFsob o
nO 11.387.352/0001-68, com sede na Rua Jacarandá, 898, sala 02, Cep: 85.460.000,
Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, neste ato devidamente representada por
sua representante legal, Daniely Niary da Silva, portadora da Cédula de Identidade sob Rg
nO4.867.056-1-SSP-PR e do CPF/MFsob nO042.759.679-33, residente e domiciliada na Rua
Jacarandá, 898, apto. 08, Cep: 85.460.000, Município de Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná, estando as partes sujeitas às normas da Lei nO 8.666/93 e suas alterações
subseqüentes, ajustam o presente Termo Aditivo ao Contrato de locação em decorrência da
Licitação na Modalidade Pregão Presencial nO 004/2012, mediante as seguintes
cláusulas e condições:

cLÁUSULA PRIMEIRA - DOOBJETO

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 26
de abril de 2013, encerrando-se em 26 de abril de 2014.

Parágrafo Único - Em decorrência da prorrogação o valor total do contrato passa a ser de R$
112.000,00 (cento e doze mil reais).

cLÁUSULASEGUNDA- DO CONTRATOORIGINÁRIO

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, 25 de abril de 2013.
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EXECUTIVO

DECRETOS

DECRETON° 181/2013
Data: 29/05/2013

SUMULA:ConcedeGratificaçãoà servidor.
O PREFEITOMUNICIPALDEQUEDASDO IGUAÇU.Estadodo Paraná.no uso de suas
atribuiçõeslegais.
DECRETA:
Art. 1° - Fica concedidovantagemá titulo de Gratificaçãopor TempoIntegrale Dedicação
Exclusiva.ao seguinteservidor:
NOME CARGO PERCo
3899-EDSONPILLARECK Assessorde Secretaria 64%
Art. 2° - Estedecretoentraemvigor nadata de sua publicação.revogadasas disposições
em c"f'trário.G., ..~TE DO PREFEITOMUNICIPAL.EM 29 DE MAIODE2013.
E~ J. H. PRADO"JACARÉ"
PrefeitoMunicipal

LEGISLATIVO

CONTRATOS

EXTRATODECONTRATOPARAFINSDE PUBLICAÇÃO

CONTRATANTE:CãmaraMunicipalde Quedasdo Iguaçu
CONTRATADA:DanielyNiaryda Silva
OBJETO:Aquisiçãode papelsulfite210x297mm
VALORTOTAL:17.400.00(dezessetemil e quatrocentosreais).
VIGÉNCIA:31/12/2013
DATAASSINATURA:06/05/2013.
CONTRATANTE:CâmaraMunicipalde Quedasdo Iguaçu
CONTRATADA:DanielyNiaryda Silva
OBJETO: Prorrogação de prazo por 12 (doze) meses na locação de máquina
fotocopiadora.
DATAASSINATURA:25/04/2013.

~ OH Cftrtificaçãof!~cJ.f ~e Temf!OdoObservató~jo Digitally signedby APLANARTI COLA80RATlVA lTDA:13934031000161l""'" OHSi'RVAr(JR1{)t1~C1()HÁl.NaClon.'· M,mslerlo da Cume/a e Tecnologia DN: c=BR. st=PR,I=PATO BRANCO.o=ICpMBrasl~ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil- RFB,
Para consultar a autenticidade do _ ou=RFB e-CNPJAl. ou=Autentlcado por ARANOREG.cn=APLANARTI COLABORATIVA
carimbodo tempo,/nfonne o __>:, >,' '-" '" : <, lTDA:13934031000161 "
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CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ-MF 01.545.843/0001 -36

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

85.460-000 QUEDASDOIGUACU PARANÁ

SEGUNDOTERMOADITIVO AO CONTRATODE LOCACÃO

Contrato nO007/2012 Pregão Presencial nO004/2012 de 09/04/2012.

Termo Aditivo ao Contrato de locação que entre si celebram o Câmara Municipal de
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná e a Empresa Daniely Niary da Silva.

CONTRATANTE: CÂMARAMUNICIPAL DEQUEDASDO 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 SrOOsny Soares da Silva, brasileiro, portador da Cédula de
Identidade Rg. nO 3.984.470-2/SSP-PR e do CPF/MF sob nO 512.653.469-68, residente e
domiciliado neste Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná;

CONTRATADA: DANIELY NIARY DA SILVA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MFsob o
nO 11.387.352/0001-68, com sede na Rua Jacarandá, 898, sala 02, Cep: 85.460.000,
Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, neste ato devidamente representada por
sua representante legal, Daniely Niary da Silva, portadora da Cédula de Identidade sob Rg
nO4.867.056-1-SSP-PR e do CPF/MFsob nO042.759.679-33, residente e domiciliada na Rua
Jacarandá, 898, apto. 08, Cep: 85.460.000, Município de Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná, estando as partes sujeitas às normas da Lei nO 8.666/93 e suas alterações
subseqüentes, ajustam o presente Termo Aditivo ao Contrato de locação em decorrência da
Licitação na Modalidade Pregão Presencial nO 004/2012, mediante as seguintes
cláusulas e condições:

CLÁUSULAPRIMEIRA - 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 26
de abril de 2014, encerrando-se em 26 de abril de 2015.

Parágrafo Único - Em decorrência da prorrogação o valor total do contrato passa a ser de R$
168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais).

cLÁUSULASEGUNDA- DOCONTRATOORIGINÁRIO

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.

I
f -,

·1
Quedas do Iguaçu, 24 de abril de 2014.

OSNYSOARESDA SILVA
Presidente da Câmara

Contratante
Representante Legal

Contratada



RESOLUÇÃO N°. 002
DATA: 03/06/2014

CÂMARA MUNICIPAL

RESOLUÇÕES

Súmula:Abre CréditoAdicionalSuplementar.
O Plenário da CÂMARAMUNICIPALDE QUEDAS DO IGUAÇU. Estado do Paraná.
aprovou.e Eu,Presidente,deconformidadecoma LeiOrçamentária,promulgoa seguinte,
RESO t u ç Ao:
Art. 1°-FicaabertoumCréditoAdicionalSuplementarnoOrçamentoda CâmaraMunicipal
de Quedasdo Iguaçu.parao exerclcio financeiro de 2014, na seguintedotação,no valor
de R$60.000,00(sessentamil reais):
UNIDADEORÇAMENTÁRIA01.01
CLASSIFFUNCIONAL01.031.01012-001
NATUREZADADESPESA 3390.14.00.00

Atividadesdo LegislativoMunicipal
Diárias- PessoalCivil
VA LO R R$ 60.000,00

Art. 2° - Para cobertura do crédito aberto de conformidade com o artigo anterior será
procedidoao cancelamentoparciale total das seguintesdotações:
UNIDADEORÇAMENTÁRIA01.01 CÂMARAMUNICIPAL
CLASSIFFUNCIONAL01.031.01012-001 Atividadesdo LegislativoMunicipal
NATUREZADADESPESA 3190.11.00.00 Vetose VantagensFixas - PessoalCivil

VA LO R R$ 20.000,00
CÂMARAMUNICIPAL
Atividadesdo LegislativoMunicipal
Outras DespesasVariaveis-PessoalCivil
VA LO R R$ 10.000,00
CÂMARAMUNICIPAL
Atividadesdo LegislativoMunicipal
Serviçosde Consultoria
VA LO R R$ 30.000,00

C ~'!RV~I()IJ~_~~C~WA<, C;::O~iJ~~?:J~::~i~fld~·C::'c~~~~:~~~;;:
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UNIDADEORÇAMENTÁRIA01.01
CLASSIFFUNCIONAL 01.031.01012-001
NATUREZADADESPESA 3190.16.00.00

lá ,\DE ORÇAMENTÁRIA01.01
~IF FUNCIONAL01.031.01012-001
NATUREZADADESPESA 3390.35.00.00

Art. 3° - Esta Resoluçãoentra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus
efeitosa partir destadata, revogadasas disposiçõesem contrário.
GABINETEDO PRESIDENTE,EM03 DEJUNHODE 2014.
OSNYSOARESDASILVA
Presidenteda Câmara

CONTRATOS

EXTRATODEADITIVODECONTRATOPARAFINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATANTE:CâmaraMunicipalde Quedasdo Iguaçu
CONTRATADA:ObjetivaConcursosLIda.
OBJETO: Prorrogaçãodo prazo de vigência por mais 12 (doze) meses do contrato de
serviçospara organizaçãoe realizaçãode concursopúblico.
NOVAVIG~NCIA:22 de janeiro de 2015.
DATAASSINATURA:16de dezembrode 2013.

CONTRATANTE:CâmaraMunicipalde Quedasdo Iguaçu
CONTRATADA:DanielyNiaryda Silva
OBJETO: Prorrogaçãodo prazo de vigência por mais 12 (doze) meses do contrato de
locaçãode máquinafotocopiadora.
NOVAVIG~NCIA: 26de abril de 2015.
[] ASSINATURA:24 de abril de 2014.



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

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

85.460-000 QUEDASDOIGUAÇU PARANÁ

TERCEIROTERMOADITIVO AOCONTRATODE LOCACÃO

Contrato nO007/2012 Pregão Presencial nO004/2012 de 09/04/2012.

Termo Aditivo ao Contrato de locação que entre si celebram o Câmara Municipal de
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná e a Empresa Daniely Niary da Silva.

CONTRATANTE: CÂMARAMUNICIPAL DEQUEDASDO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrita no CNPJ/MFsob 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 Sro Osny Soares da Silva, brasileiro, portador da Cédula de
Identidade Rg. nO 3.984.470-2/SSP-PR e do CPF/MF sob nO 512.653.469-68, residente e
domiciliado neste Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná;

CONTRATADA: DANIELY NIARY DA SILVA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MFsob o
nO 11.387.352/0001-68, com sede na Rua Jacarandá, 898, sala 02, Cep: 85.460.000,
Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, neste ato devidamente representada por
sua representante legal, Daniely Niary da Silva, portadora da Cédula de Identidade sob Rg
nO4.867.056-1-SSP-PR e do CPF/MFsob nO042.759.679-33, residente e domiciliada na Rua
Jacarandá, 898, apto. 08, Cep: 85.460.000, Município de Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná, estando as partes sujeitas às normas da Lei nO 8.666/93 e suas alterações
subseqüentes, ajustam o presente Termo Aditivo ao Contrato de locação em decorrência da
Licitação na Modalidade Pregão Presencial nO 004/2012, mediante as seguintes
cláusulas e condições:

cLÁUSULAPRIMEIRA - DOOBJETO

Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato de locação de maquina 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 26
de abril de 2015, encerrando-se em 25 de abril de 2016.

Parágrafo Único - Em decorrência da prorrogação o valor total do contrato passa a ser de R$
224.000,00 (duzentos e vinte e quatro mil reais).

cLÁUSULASEGUNDA- DOCONTRATOORIGINÁRIO

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.

Representante Legal
Contratada

v



• I' Ji.' Diário Oficial Eletrônico do Município de
~~; Quedas do Içuaçu

Segunda-Feira,25 de Maiode 2015

EDITAISDE NOTIFICAÇÃO
EDITAL N°, 019/2015
Data: 21/05/2015

o PREFEITOMUNICIPALDEQUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais.
RESOLVE:
CONVOCARos candidatos classificados pelo Concurso Público n". 001/2014, aberto pelo
Edital n". 005/2014de 06/05/2014, conforme segue, á comparecer junto ao Departamento
de Pessoal. no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de
puolicação do presente edital. munidos dos documentos elencados no item 2, do Edital
nO.005/2014, para serem admitidos ao cargo abaixo descrito:
W INSC. CARGO:AGENTE DECOMBATE ENDEMIAS DOC. CPF NO.
420291 Andressa Ribeiro do Prado 078.561.229-78
W INSC. CARGO: COZINHEIRA DOC. CPF N0.
418858 Marivete Fogassa 729.906.860-53
W INSC. CARGO: PROF.EDUCAÇAo FlslCA DOC. CPF N0.
422751 Andressa CarlaAlves 070.949.099-26
N°. INSC. CARGO: PROF.EDUCAÇAO INFANTIL DOC. CPF NO.
422333 Kelly ReginaVendruscolo 040.061.899-07
W INSC. CARGO: VIGIA DOC. CPF N0.
417676 Jocenir Eleutério 060.377.409-17
422629 Anderson Braz da Silva 052.721.591-01
417312 Elizeu Fidencio Brasil 880.318.969-68
O não comparecimento dos candidatos com a devida comprovação de documentos
solicitados no item anterior no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados da data
d4 .Iicação do presenteedital, implicará na perda do direito a vaga e consequente não
n<Wção.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 21 de Maio de 2015.
EDSON JUCEMAR H. PRADO
Prefeito Municipal

EDITAL N°. 020/2015
Data: 22/05/2015

O PREFEITOMUNICIPALDEQUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais.
RESOLVE:
CONVOCARos candidatos classificados pelo Concurso Público n°. 001/2014, aberto pelo
Edital n", 005/2014 de 06/05/2014, conforme segue, à comparecer junto ao Departamento
de Pessoal, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de
publicação do presente edital, munidos dos documentos elencados no item 2. do Edital
n°. 005/2014, para serem admitidos ao cargo abaixo descrito:
N°. INSC. CARGO:AGENTEADMINISTRATIVODOC. CPF N0.
421502 FABIOCACHOEIRA057.074.609-42
422287ANGELAWICKERTKISEL035.332.759-06
O não comparecimento dos candidatos com a devida comprovação de documentos
solicitados no item anterior no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias. contados da data
de publicação do presenteedital, implicará na perda do direito a vaga e consequente não
nomeação.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 22 de Maio de 2015.
EDSON JUCEMAR H. PRADO
Prefeito Municipalc...
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LEGISLATIVO

CONTRATOS

EXTRATODEADITIVO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATANTE:Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu
CONTRATADA:Daniely Niary da Silva
OBJETO: Prorroqação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses do contrato de
locação de máquina fotocopiadora.
NOVAVIG~NCIA: 25 DEAbril de 2016.
DATAASSINATURA: 26 de Abril de 2015.

Diârlo OfIdal Assinado Eletronicamente com Certtftcado Padrlo
ICP-8rasll. O Municlpio eleQuedas do Iguaçu - Paranê - CNPJ/
MF n" 76.205.962/0001-49 da garanUa da autenUcidade eleste
documento, desde que vlsualzado através do slte.
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PRHU11JRA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS IX) SUL
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PRAÇA RUI BARBOSA. 01 - FONE (042)36J5.SIOO
K5JOI-070 - LARANJI:IKAS DO SUL· PAKAN,\
ATO PRORROGAÇÃO DA L1CITAÇÁO PREGÃO PRESENCIAL
N°.027nOI5
Objetc: cootralaçllo de empresa para execução dos S(f\'IÇO~ de
tran.'flOne e destinaçllo final dos resíduos sólidos domiciliares urbanos
(o chamudo lixo orgânica) Mo reciclável, produzido no perímetro
urbano, do Municlpio de Laranjeira-; do SullPR
Devido li alteração no edital. fica prorrogada a abertura de certame
paro o dia 09 de jWlho de 2015 às 09hOO (nove hora.,)
laran,IC'iras do Sul-Pr, 22 de maio de 201;
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