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CAMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
CNPJ-MF 01.545.843/0001-36

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

85.460-000 QUEDASDOIGUAÇU PARANÁ

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato nO013/2017 Pregão Presencial nO009/2017 de 10/08/2017

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE
QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná e a Empresa BRUNO ANCHIETA - MEl.

CONTRATANTE: Pelo presente instrumento, a 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 S,-oEleandro da Silva, brasileiro, portador da
Cédula de Identidade Rg. nO 7.583.384-9/SSP-PR e do CPF/MF sob nO
035.935.279-01, residente e domiciliado neste Município de Quedas do Iguaçu,
Estado do Paraná; e,

CONTRATADA: BRUNO ANCHIETA - MEl, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o nO27.196.888/0001-36, com sede na Rod. PR 484, 1161 -
Centro, Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, neste ato
devidamente representada por seu representante legal, o Sr Bruno Anchieta,
brasileiro, portador da Cédula de Identidade sob RG nO6.634.015 SESP/PRe
do CPF/MF sob nO094.242.699-19, residente e domiciliado neste Município de
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, estando as partes sujeitas às normas da
Lei nO8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Contrato
de Prestação de Serviços em decorrência da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial nO009/2017, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - ACRÉSCIMO DE QUANTIDADE

Fica acrescido o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) no serviço constante do
Contrato nO013/2017 celebrado em 12 de setembro de 2017, objetivando contratação de
empresa especializada para prestação de serviço de lavagem completa dos veículos de
propriedade da Câmara Municipal, referente ao Lote/Item 02 da Licitação na Modalidade
Pregão Presencial nO009/2017, o acréscimo equivale a 30 (trinta) lavagens.

Parágrafo Único - Em decorrência do acréscimo o valor total do contrato passa a ser
de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), em razão de haver falta/necessidade dos
referidos serviços.

CLÁUSULA SEGUNDA - AMPARO LEGAL

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CONTRATO ANTERIORMENTE FIRMADO
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Continuam em pleno vigor e permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato
firmado em 12 de setembro de 2017, que não colidirem com as disposições do presente termo
aditivo.

CLÁUSULA QUARTA - FORO

As partes firmam o presente TERMO ADITIVO 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, 24 de junho de 2019.
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CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
EXTRATO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO PARA FINS DE
PUBLICAÇÃO

CONTRATON°: 013/2017
CONTRATANTE:CâmaraMunicipalde Quedasdo Iguaçu
CONTRATADA:BrunoAnchieta- MEl
DO ADITIVO: Fica acrescido o percentualde 25% (vinte e cinco por cento) no serviço
constante do Contrato nO013/2017celebradoem 12 de setembro de 2017, objetivando
contrataçãode empresa especializadapara prestaçãode serviço de lavagem completa
dos veiculos de propriedadedaCâmaraMunicipal,referenteao Lotelltem02 da Licitação
na Modalidade Pregão Presencial nO009/2017, o acréscimo equivale a 30 (trinta)
lavagens,
ParágrafoÚnico- Em decorrênciado acréscimoo valor total do contrato passa a ser de
R$ 14.400,00(quatorzemil e quatrocentosreais), em razão de haver falta/necessidade
dos referidosserviços,
VIGÊNCIA: 11de setembrode 2019,
DATAASSINATURA:24 de junho de 2019,

EXTRATO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO PARA FINS DE
PUBLICAÇÃO

CONTRATON°004/2018
CONTRATANTE:CâmaraMunicipalde Quedasdo Iguaçu
CONTRATADA:BuscadeServiçosde Provedorde IntemetLida
OBJETO: Fica estabelecido, de comum acordo entre as partes, o restabelecimentodo
equilíbrioeconómico-financeirodo contratofirmadoentrea CâmaraMunicipalde Quedas
do IguaçueaempresaBuscadeServiçosde Provedorde IntemetLIda,firmadonadata de
20 de marçode 2018, relativoa prestaçãode serviçosde desenvolvimento,hospedagem
e manutenção do Website sob dominio www.camaraqi.pr.gov.brpertencente a câmara
municipal de Quedas do Iguaçu, em conformidadecom as especificaçóes constantes
na proposta e características técnicas apresentadas pela CONTRATADA,Termo de
Referência- ANEXO I e demaisexigênciasconstantesdo edital do pregãoPresencialnO
012/2017,o qual a partir do mês de julho de 2019 passaa ter um aumentono percentual
de 7,65% (sete vírgula sessenta e cinco por cento), baseado no IGP-M acumulado nos
últimos 12 (doze) meses, tal previsão está amparada na Cláusula Terceira, Parágrafo
segundo, do contrato N° 004/2018, passandoassim o preço mensal da prestação dos
serviços para R$ 715,00 (setecentose quinze reais).
VIG~NCIA: 19de marçode 2020.
DATAASSINATURA:24 de junho de 2019.
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