
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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS

Contrato nO010/2018 Pregão Presencial nO007/2018 de 14/06/2018.

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

CONTRATANTE: 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 S~ 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: WILLlAN NICOLlNI - ME, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o nO21.918.973/0001-84, com sede na Rua
Jequitibá, nO 799, Bairro Primavera, Cep: 85.460-000, Município de
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, neste ato devidamente
representada por seu representante legal, Willian Nicolini, portador da
Cédula de Identidade Rg sob nO7.381.705-6 e do CPF/MF sob nO
050.889.189-25, residente e domiciliado neste Município de Quedas do
Iguaçu, Estado do Paraná, estando as partes sujeitas às normas da Lei
Federal nO8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente
Contrato em decorrência da Licitação na Modalidade Pregão Presencial
n?007/2018/CMVQI, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato de Prestação de serviços de filmagem,
gravação e transmissão de áudio e vídeo ao vivo e em tempo real via internet das
sessões ordinárias, extraordinárias, solenes e especiais do Poder Legislativo do
Municipal de Quedas do Iguaçu, por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 06 de
julho de 2019, encerrando-se em 05 de julho 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 n?007/2018.

Parágrafo Único - Em decorrência da prorrogação o valor total do contrato
passa a ser de 167.040,00 (cento e sessenta e sete mil e quarenta 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, 05 de julho de 2019.
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WILLlAN NICOLlNI
Representante Legal

Contratada
Presidente Câmara

Contratante

Testemunhas:

"~J/~AJ7 /~.
~ Sauro Ce~~r C /

CPF: 587.543.939-49

P~d{rtá."'X ,kl~Claud e aginski Souz
CPF: 961.100.589-04
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EXECUTIVO

DECRETOS

DECRETO N° 629/2019-Data: 13/08/2019

SUMULA: Concede Licença Especial a servidora.
A PREFEITA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU. Estado do Paraná. no uso de suas
atribuições legais.
Considerando o disposto no artigo 101 da Lei Municipal nO217/2003 bem como o contido
nos Decretos n°. 013/2004 e 089/2004. os quais regulamentam a concessão de Licença
Especial.-DECRETA:
Art. 1°-Fica concedida. três meses de Licença Especial. a que faz jus. 2858-1 ADEMIR
SCZEPANIAK, servidora ocupante de cargo de provimento efetivo de Motorista. referente
ao per iodo aquisitivo de 01/06/2007 a 31/05/2012. para gozo 14/08/2019 a 13/11/2019.
conforme o contido no inciso III do artigo 2° do Decreto nO013/2004.
Art. 2°-Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições
em contrário,
Gabinete da Prefeita Municipal. em 13 de Agosto de 2019.
MARLENE FATIMA MANICA REVERS-Prefeita Municipal
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PORTARIAS

PORTARIA N° 048/2019-Data: 13/08/2019

A PREFEITA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU. Estado do Paraná. no uso de suas
atribuições legais. RESOLVE:
Art. 1°-DESIGNAR o servidor, 0029-1 ADELlR KOZAK. portador da cédula de Identidade
RG nO.4.929.949-4/PR. ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo.
responsável pelo Departamento de Receita da Prefeitura Municipal de Quedas do Iguaçu.
Art. 2°-Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições
em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal. em 13 de Agosto de 2019,
MARLENE FATIMA MANICA REVERS-Prefeita Municipal

CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO DE ALTERRAÇÃO/ADITIVO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATO N°: 396/2018/PMQI - PRIMEIRO TERMO DE ALTERRAÇAO I ADITIVO
CONTRATANTE: MUNiCípIO DE QUEDAS DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANA
CONTRATADO : AUTO POSTO QUEDAS LTDA
DO ADITIVO CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATADO-A
CONTRATANTE. expediu licitação na modalidade Pregão Presencial sob nO 153/20181
PMQI. em data de 20/12/2018. objetivando a contratação de empresa para o fornecimento
de forma parcelada. em conformidade com a efetiva necessidade de aditivo de
combustíveis ARLA 32. para abastecimento junto a bomba dos veículos e máquinas
pertencentes à frota do Municfpio de Quedas do Iguaçu. Estado do Paraná. a qual a
CONTRATADA venceu com o LOTE N° 01 - FORNECIMENTO DE ADITIVO ARLA 32
_ Item nO01 - Qtde. 200 - Tipo Galão - Especificação: Aditivo ARLA 32. embalagem
com 20 litros. Marca IPIRANGA. pelo valor unitário de R$ 60.00 (sessenta reais) o galão.
perfazendo um valor global contratual de R$ 12.000.00 (doze mil reais). CLAUSULA
SEGUNDA- DAALTERAÇAO-Através do presente Termo. tendo em vista o requerimento
efetuado pela CONTRATADA. em 09/07/2019. bem como o parecer favorável emitido pelo
Setor Jurídico da CONTRATANTE. as partes decidem em alterar a forma de fornecimento
do produto (tipo galão para tipo litro) bem como o valor unitário do produto. passando
a Cláusula Primeira do Contrato de Fornecimento n? 396/2018/PMQI. a vigorar com a
seguinte descrição e valores:
LOTE N' 01 - FORNECIMENTODEADITIVOARLA32.
Itemng IQtde. 1Tipo IEspecificaçãodo(s) objetc(s) 1Marca IValorUnitârioR$
01 14.000 I Litro IAditivoARLA32. embalagemcom 20 litros. IIPIRANGA 13,00

VALORTOTALGLOBALDOLOTERi 112.000.00(QOZEMILREAIS).
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cLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR-Através do presente termo. tendo em vista
a alteração constante na cláusula acima mencionada. bem como a redução proposta
pela CONTRATADA. as partes signatárias decidem em reduzir o valor unitário por litro
em 33.333333%. passando o mesmo a vigorar com o valor unitário de R$ 2.00 (dois
reais). e consequentemente o valor financeiro do LOTE. reduzido em R$ 2.400.00 (dois
mil e quatrocentos reais). passando o valor global do lote bem como o valor global do
contrato original para R$ 9,600.00 (nove mil e seiscentos reais). CLAUSULA QUARTA
_ DA BASE LEGAL - O presente termo. encontra-se amparado pela Cláusula Nona e
Cláusula Décima Primeira e Cláusula Décima Quinta do Contrato de Fornecimento nO
396/2018/PMQI e na Lei Federal nO8.666/93 e suas alterações posteriores. CLAUSULA
SEXTA _ DO CONTRATO ANTERIORMENTE FIRMAOO-Continuam em pleno vigor e
permanecem inalteradas as demais cláusulas e disposições do Contrato de Fornecimento
nO396/2C'18/PMQI. de 27/12/2018. que não colidirem com as do presente instrumento.
DATA : 02/08/2019

LEGISLATIVO

CONTRATOS

EXTRATO DE PRIMERIO TERMO ADITIVO DE CONTRATO PARA FINS DE
PUBLICAÇÃO-CONTRATO N° 010/2018

CONTRATANTE: Cãmara Municipal de Quedas do Iguaçu
CONTRATADA: Willian Nicolinf.-ME
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato de Prestação de serviços de
filmagem. gravação e transmissão de áudio e video ao vivo e em tempo real via internet das
sessões ordinárias. extraordinárias. solenes e especiais do Poder Legislativo do Municipal
de Quedas do Iguaçu. por mais 12 (doze) meses. contados a partir de 06 de julho de
2019, encerrando-se em 05 de julho de 2020. em conformidade com as especificações
corstantes na proposta e caracterlsticas técnicas apresentadas pela CONTRATADA.
Termo de Referência - ANEXO I e demais exigências constantes do edital do pregão
Presencial n° 007/2018.
Parágrafo Único - Em decorrência da prorrogação o valor total do contrato passa a ser de
167.040.00 (cento e sessenta e sete mil e quarenta reais).
NOVA VIGÊNCIA: 05 de julho de 2020.
DATA ASSINATURA: 06 de julho de 2019.
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