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Rua Palmeiras, 1254 - FONEIFAX(Oxx46) 3532-1172

85.460-000 QUEDASDOIGUACU PARANÁ

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 004/2017

Termo aditivo ao Contrato de Fornecimento que entre si celebram a Câmara
Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná e a Empresa Gelmar João
Chmiel, estando às partes sujeitas às normas da lei nO8.666/93 e suas alterações
subsequentes, de comum acordo, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CONTRATANTE: CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO
IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJIMF 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 sro Eleandro da Silva, brasileiro, portador da
Cédula de Identidade Rg. nO7.583.384-9/SSP-PR e do CPF/MF sob
nO 035.935.279-01, residente e domiciliado neste Município de
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná;

CONTRATADA: GELMAR JOÃO CHMIEL, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJIMF 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, o Sr. Gelmar João Chmiel,
portador da cédula de identidade RG sob nO1.386.534, inscrito no
CPF/MF sob nO200.230.069-00, residente e domiciliado à Rua
Eucaliptos, 661, Centro, CEP 85.460-000, Município de Quedas do
Iguaçu, Estado do Paraná.

Cláusula Primeira· Objeto

Fica estabelecido, de comum acordo entre as partes, o acréscimo de 14%
(quatorze por cento) na quantidade do produto constante do contrato nO004/2017
celebrado entre a Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu e a empresa Gelmar João
Chmiel na data de 08 de Fevereiro de 2017, relativo ao fornecimento de gasolina
comum, referente ao lote/item 01 da Licitação na Modalidade Pregão Presencial nO
001/2017. O acréscimo equivale a 3.500 (três mil e quinhentos) litros.

Parágrafo Único - Em decorrência do acréscimo, o valor total global do
contrato passa a ser de R$ 117.077,97 (cento e dezessete mil setenta e sete reais e
noventa e sete centavos), em razão de haver falta/necessidade dos referidos
materiais/produtos.
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Cláusula Segunda - Amparo Legal

Este Termo Aditivo encontra-se amparado no art. 65, inciso II, alínea "d" da
Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1.993, e alterações posteriores.

Cláusula Terceira - Do contrato anteriormente firmado

Continuam em pleno vigor e permanecem inalteradas as demais cláusulas do
contrato firmado em 08 de Fevereiro de 2017, que não colidirem com as disposições
do presente termo aditivo.

Cláusula Quarta - Foro

As partes firmam o presente TERMOADITIVO em 02 (duas) vias de igual teor
e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, 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, 28 de fevereiro de 2018.

Representa te Legal
Contra da

Testemunhas:
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CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
EXTRATO PARA ANS DE PUBLICAÇÃO DE QUARTO TERMO ADITlVO DE
CONTRATO

CONTRATANTE: CAmara Municipalde Quedas do Iguaçu
CONTRATADA: GeImar Joao Chmiel
OBJETO: Fica estabelecido. de comum acordo entra as partes. o acréscimo de 14%
(quator.ze por cento) na quantidade do produto constante do contrato nO004/2017
celebrado entre a Câmara Municipal de Quedas do 19uaçu e a empresa Gelrnar Joio
Chmiel na date de 08 de Fevereiro de2017. relativo ao fomecimento de gasolina comum.
referente ao Lotefrtem 01 da Licitação na Modalidade PregAo Presencial n° 00112017. O
acráscimoequivalea 3.500 (três mil e quinhentos)litros.
Parágrafo Único - Em decorrência do acréscimo. o valor total global do contrato pa358
a ser de RS 117.0n.97 (cenlo e dezassete mil setenta e sete reais e noventa e sete
centavos). em razão de haver faltalnecessldade dos referidos materiais/produtos.
DATAASSINATURA: 28 de fevereiro de 2018.

Cod263'95

Matéria publicada no olARlo OFICIAL DOS MUNIClplOS DO SUDOESTE DO PARANA no dia 16/03/2018.
A verificaçJIo de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
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