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85.460-000 QUEDASDQIGUAÇU PARANÁ

SEGUNDO TERMO ADITIVO

PelopresenteTermo Aditivo Contratual, que entre si fazem de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE
QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoajurídica de direito público interno, com inscrição
junto ao CNPJ nO 01.545.843/0001-36, sediada à Rua Palmeiras, 1254, Centro, CEP:85.460-000,
Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, devidamente representada por seu Presidente,
SenhorELEANDRO DA SILVA, brasileiro, Portador da Cédulade Identidade sob Rg nO7.583.384-9/
SSP/PRe do CPFnO035.935.279-01, residente e domiciliado neste Município de Quedas do Iguaçu,
Estadodo Paraná e de outro lado a empresa GELMAR JOÃO CHMIEL., pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MFsob o nO79.717.716/0001-64, com sede na Av. 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, brasileiro, Portador da Cédula
de Identidade sob Rg nO 1.386.534/SSP/PRe do CPFnO 200.230.069-00, residente e domiciliado
neste 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 nO 004/2017 (Pregão Presencial nO 001/2017),
firmado em 08 de fevereiro de 2017, objetivando o fornecimento de GasolinaComum, até a data de
31 de março de 2018, e consequentemente o prazo de retirada dos produtos, de acordo com a
CláusulaSexta e Nona do referido contrato, conforme artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e parecer
jurídico anexo, em razão de haver saldo remanescentee até a realizaçãode nova licitação.

Cláusula Segunda - Amparo Legal
EsteTermo Aditivo encontra-se amparado na CláusulaSexta e Nona, do Termo de Contrato firmado
em 08 de fevereiro de 2017, de acordo com a Lei nO8.666 de 21/06/93, artigo 65 e suasalterações.

Cláusula Terceira - Do contrato anteriormente firmado
Continuamem pleno vigor e permanecem inalteradasas demais cláusulasdo contrato firmado em 08
de fevereiro de 2017, que não colidirem com as disposiçõesdo presente termo aditivo.

Cláusula Quarta - Foro
As partes firmam o presente TERMOADrnVO 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.

Quedasdo Iguaçu, 29 de dezembro de 2017.
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ELEAN .' ,DA SILVA
Presid'ehte' Câmara

Contratante

Testemunhas:
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CÂMARAMUNICIPAL DEQUEDASDO IGUAÇU

EXTRATOPARA FINSDE PUBLICAÇÃO DE PRIMEIROTERMOADITIVO DE
CONTRATO

CONTRATANTE:CâmaraMunicipalde Quedasdo Iguaçu
CONTRATADA:ComercialdeAlimentosHack LIda
OBJETO:Fica prorrogadoo prazodevigênciadocontratonO016/2017(PregãoPresencial
nO011/2017), firmado em 17 de novembro de 2017, objetivando o fornecimento de
materiaisde consumodiversos,até a data de 31de marçode 2018,e consequentemente
o prazo de retirada dos produtos, de acordo com a Cláusula Sexta e Nona do referido
contrato,conformeartigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93e parecerjurídico anexo, em razão
de haver saldo remanescentee até a realizaçãode nova licitação
DATAASSINATURA:29 de Dezembrode 2017.

EXTRATOPARA FINSDE PUBLICAÇÃO DESEGUNDOTERMOADITIVO DE
CONTRATO

CONTRATANTE:CâmaraMunicipalde Quedasdo Iguaçu
CONTRATADA:Gelmar João Chmiel
OBJETO:Fica prorrogadoo prazodevigênciado contratonO004/2017(PregãoPresencial
nO001/2017),firmadoem08 de fevereirode 2017,objetivandoo fornecimentodeGasolina
Comum,até a data de 31 de marçode 2018, e consequentementeo prazo de retiradados
produtos. de acordo com a Cláusula Sexta e Nona do referido contrato. conforme artigo
57, inciso II, da Lei 8.666/93e parecerjurldico, em razão de haversaldo remanescentee
até a realizaçãode nova licitação.
DATAASSINATURA:29 de Dezembrode 2017.

EXTRATOPARA FINSDE PUBLICAÇÃO DE SEGUNDOTERMOADITIVO DE
CONTRATO

CONTRATANTE:CâmaraMunicipalde Quedasdo Iguaçu
CONTRATADA:ILdaTerezinhaCibulskiME
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato nO006/2017 (Pregão
PresencialnO002/2017),firmadoem 23 de fevereirode 2017, objetivandoo fornecimento
de papel sulfite e plástico para plastificação, até a data de 31 de março de 2018, e
consequentementeo prazo de retiradados produtos,de acordo com a Cláusula Sexta e
Nonado referidocontrato,conformeartigo57, inciso II, da Lei 8.666/93e parecerjurldico,
em razãode haver saldo remanescentee até a realizaçãode nova licitação.
DATAASSINATURA:29 de Dezembrode 2017.
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