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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Rua walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Fone/Fax (043) 32668050 - CNPJ N." 95.561.080/0001-60
E-mailr pmnsbansb pr gov.b.- Nova Santa Bárbara - PaÍaná

DE: PREFEITO MUNICIPAL DArA:2510312022

PARA: CONTABILIDADE

ASSUNTO: ADITIVO

Prezada Senhora,

Venho por intermédio da presente solicitar aditivo de valor
ao contrato n.p OO3/2022, cujo objeto é a Contratação de empresa para
prestação de serviços de limpeza e manutenção de prédios públicos, para

contratação de 02 funcionários por um período de 03 meses, para prestar
serviços na Secretaria de Obras.

Atenciosamente,
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CoRRESPONDÊNCrA TNTERNA N" O6L | 20/22

De: Setor de Licitaçôes

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aditivo ao contrato f 312ol22.

Senhora Contadora:

Em atendimento a solicitação do Sr. Claudemir Valério,
Prefeito Municipal, solicito a Vossa Senhoria previsáo orçamentá,ria para que
seja aditado o contrato n" 312022, decorrente do Pregão Eletrônico no
49 12021 , firmado com a empresa SERVIPAX SERVIçOS DE
HIGIENIZAçÃO E COIISERVAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob n'
31.860.236/0001-21, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação
de serviços de limpeza e manutenção de prédios públicos, para contrataçáo
de 02 (dois) funcionários para prestârem serviços na Secretaria Municipal de
Obras, por um perÍodo de O3 (três) meses. O aditivo acarretará custos
adicionais para Administração num valor total de R$ 16.786,98 (dezesseis
mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos).

Sendo o que se apresenta parâ o momento.

Atenciosamente,

Elaine na Ludlt Sanúos
Se de çóes

Rua Walfredo Binencourt de Moraes, no 222. Cenlro, I 43. 3266.8100. B - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara - Paranâ
E - Site rrr.sov.br

PREFE|rURA MUNICIPAT

Nova Santa Bárbara, 04 l04 12022.
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CORRESPONDÊNCN INTERNA

Nova Santa Bárbara, 04 de abril de2022

De: Departamento de Contabilidade

Para: Departamento de Licitação

ASSUNTO: Dotaçáo orçamentária

Atenciosamente,

Laurita de So
Contad

Rua WâlfÍedo Bittencourt de Moâres no 222, fone 43.3266.8100 C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001S0
E-mail: pmnsbrônsb.pr.eov.br - Nova Santa BárbaÍa - Paraná

amp\VRtmeioa
ora'

Assi
o\td<t 7o i7Recebido por:

Nome

Venho por meio desta, em resposta a Correspondência lnterna n" 06112022 que

solicita Dotações Orçamentárias para que seja aditado o contrato no 312022, decorrente do

Pregão Eletrônico no 4912021, firmado com a empresa SERVIPAX SERVIÇOS DE

HtGtENtZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob na 31.860.23610001-21,

encaminhar relatório anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento,

data
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SOLICITAçÃO DE PARECER JURíDICO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N'3/2022
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N'49/2021

Prezada Senhora,

Nova Santa Bárbara, 04 de abril de2022.

Atenciosamente,

Elaine ristina L ntos

e Licitações

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - FondFax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N.. 95.5ó 1.080/0001-60
E-mail: licitacao,Íinsb.pr.go!.br - Nova Santa BaÍbara - Paraná

Solicito análise jurídica acerca da possibilidade de aditamento ao
contrato n" 312022, cujo objeto é a contrataçáo de empresa para prestação de
serviços de limpeza e manutenção de prédios públicos, Íirmado com a empresa
SERVIPAX SERVIÇOS DE HIGIENTZAÇÃO E CONSERVAÇÂO LTDA, inscrita no
CNPJ sob n" 31.860.236/0001-21, para contrataçáo de 02 (dois) funcionários para
prestarem serviços na Secretaria Municipal de Obras, por um perÍodo de 03 (três)
meses. O aditivo acarretará custos adicionais para Administração num valor total de
R$ 16.786,98 (dezesseis mil, setecentos e oitente e seis rêais e noventa e oito
centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento.

dos
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PARECER JURIDICO

ASSU NTO: ADITAM ENTO CONTRATUAL

REF: CONTRATO Ne 3/2022

Versa o presente expediente, de solicitação de parecer jurídico do Setor de

Licitações, quanto à possibilidade legal de aditamento do contrato

administrativo ne 312022, que tem por objeto a contratação para prestação

de serviços de limpeza e manutenção de prédios públicos, firmado com a

Empresa SERVTPAX SERVIÇOS DE HIGIENIZAçÃO E CONSERVAÇÃO LTDA,

inscrita no CNPJ sob o ne 31.860.235/0001-21.

A Secretaria solicitante justifica a necessidade de aditamento no valor de

RS 16.786,98 (dezesseis mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa e

oito centavos) sob o valor originalmente contratado, tendo em vista a

necessidade de agregar mais 02 (dois) funcionários na Secretaria de Obras,

por um período de 03 (três) meses.

Saliento que não foi enviado o contrato original para conferência do

percentual legal, o que deve ter sido feito pelo setor de contratos, razão

pela qual adotaremos a presunção de que o valor acima mencionado não

ultrapassará os25% (vinte e cinco) por cento.

Feita tais considerações, com base em parecer técnico da Secretaria de

Obras, que é responsável pela solicitação de aditamento, passemos a

análise de legalidade do aditamento contratual:
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No caso em tela, após ser demonstrada a inexistência de aditamentos

anteriores que possam comprometer o percentual fixado em lei, a

solicitação formulada poderá se encontrar consubstanciada no artigo

art. 65 da Lei ns 8.666/93, que assim prevê: Os contratos regidos por esta

Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

| - unilateralmente pela Administração:

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de

acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos

por esta Lei;

§ 1s O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços

ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do

contrato,...

§ 2e Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites

estabelecidos no parágrafo anterior.

Abstendo da apreciação dos aspectos inerentes

oportunidade mencionados acima, opina-se pelo

decisão à autoridade su perior.

E o parecer.

Nova Santa Bárbara, 18 de abril de2022.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉB|TOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIOA ATIVA DA UNÉO

Nome: SPX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
CNPJ: 31.860.236/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidâs de
rêsponsabilidade do su.ieito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é cêrtiÍicado que:

constam débitos administrados pêla Sêcretâriâ da Recêita Federal do Brasil (RFB) com
êxigibilidade suspênsa nos lermos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubrô de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideraÉo para Íins de certiÍicação da regularidade Íiscal, ou aindã não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-GeÍal da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts.205 e 206 do CTN, este documenlo tem os mesmos efeitos da cêrtidão
negativa.

Esta certidão é válida para o êstabêlecimento matriz ê suas Íiliâis ê, no caso de ente fêderativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a elê vinculados. Rêfere-se à situaçáo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e dâ PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previslas
nas alíneas'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.2'12, de 24 de julho de 1991.

A acêitação desta certidão está condicionada à verificagão de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rb.gov.bÊ ou <http://www.pgfn.gov.bÍ>.

Certidão êmitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, deZt1Ol2O14.
Emitida
Válida a

rtidão: 4F'l F.4945.6E'l D.5A32
enda invalidará este documento

Código d
Qualquer Ía

1511012022
controle da

dia 1810412022 <hora.e data de Brasília>.



19lMl2O22 O8.U Consúllâ Regularidade do Empíegador

3?'t
Voltar lmprimir

C/|.IXA
cÂtxa EcoNôMlcÂ FED€RAL

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 31.860.236/0001-21
RAZãO SOCiAI3 SERVIPAX SERVICOS DE HIGIENIZACAO E CONS

Endereço: R JOAO D'AGOSTIN 2L73 CASAO4 / PALMITAL / coLoMBO / PR / A34t3-372

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.7,
da Lei 8.036, de 11 dê maio de 1990, certiflca que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referêntes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigaçõês com o FGTS.

Validade.lD/04/2022

Certif icação N ú mero : 202204 LOO L49 480637 84 47

Informação obtida em 19114/2022 08:34:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

09/os/2022

111https://consultâ-crÍ.caixa.govbr/consultacrí/pages/coôsultaEmpregadorjsf
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
2" TERMO ADITIVO AO CONTRATO N' 3/2022, QUE

ENTRE sr oELEBRARAM o uuttrcÍpro DE NovA SANTA eÁneaRl e n
EMeRESA sERvrpAx sERVrÇos DE HrGrENtzAÇÃo e coxseRvaçÃo lroa.

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrita na CNPJ sob o no 95.561 .080/0001-60, com sede

administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato representado

pelo seu Prefeito Municipal Sr. Claudemir Va!ério, brasileiro, casado, portador do

RG n'4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.691.409-10, e do outro

lado a empresa SERVIPAX sERvlÇOS DE HlGlENlzAçÃO E CONSERVAçÃO

LTDA, inscrita no CNPJ sob n' 31 .860.236/000í -2í, com sede na Rua Benjamim

Constant, 67, Cj 1104 - Andar 10 - CEP: 80060020 - Bairro: Centro, Curitiba/PR,

neste ato representado pelo Sr. Adenilson Xalaga, inscrito no CPF n" 086.479.969-

17, RG n' 12.603.833-0, resolvem aditar o contrato n.o 312022, que têm por objeto a

contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e manutençáo de

prédios públicos, firmado entre ambos em 1710212022, reÍerente ao Pregâo

Eletrônico no 4912021 , mediante as seguintes cláusulas e condições:

CúUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto, o acréscimo de

16,66666670/0 ao valor original do contrato, conforme solicitação do Gabinete do

Prefeito, tendo em vista a necessidade de agrêgar mais 02 (dois) funcionários na

Secretaria Municipal de Obras, por um perÍodo de 03 (três) meses.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O presente aditivo acarretará custos adicionais para

Administração, no valor total de R$ 16.786,98 (dezesseis mil, setecentos e oitenta

e seis reais e novênta ê oito cêntavos).

CLÁUSULA TERGETRA:

As despesas deconentes deste aditivo correrão por conta

da dotação orçamentária havida pela conta no

TAÇÕES

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes o" 222, Centro, Foíe 43. ]266-8100, CEP - 86.250{00 Nova Sanrâ BáóaÍa
Paraná - E-ÍÍail - licitâcadAnsbra.loi.-bÍ - ww\v.nsb.or.qov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL 3?6
NOVA SANTA BARBARA

cr-Áusur-l euanrl:
Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original, que não colidirem com o

presente instrumento, ficando reiteradas todas as demais cláusulas.

E por ser vontade das partes e validade do que foi

ajustado, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai

assinado pelas partes.

Nova Santa Bárbara, 19 de abril de 2022.

o.Em

Claudemir Valério

Prefeito Municipal - Contratante

ADENTLSON lili1l:a"ro..uaieuoo'
XALAGA:08647996917 x^L G^{É47e e17

Dados: 2022.04.26 l l:14:m {3'00'

Adenilson Xalaga

Servipax Serviços de Higienização e Conservação Ltda - Contratada

{

efrfu,W,m "t4ç4,da Silva

Secretário Municipal de Obras - Fiscal responsável pelo acompanhamento do

contralo

2

B2o los.oot .t s.+s2.0090.2008 lo ls.s.so.39.0o.0o lDo Exercício
821 los.oot .r s.+sz.oo90.2oo8 ls la.e.so.39.oo.oo lDo Exercício

Rua Walfredo Biuencourt de MoÍses n" 222, CentÍD, Fone 43. 3266.8100, CEP - E6.250{00 Nova Santa BáóâÍa,
Paraná E-mail - lgi1gggE3lqsb4lgqtlú - www-nsb-or.gov.br

Conta da lFuncional programática lFonte delNatureza da lGrupo da fonte
despesa I lrecurso ldespesa I
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licitacao licitacao <licitacao@nsb.pr.gov.br>

Ao fiscal do contrato n" 312022 - Serviços de limpeza e manutenção de prédios
públicos
1mênsagêm

Setor de Licitações - Prefeitura Municipal de Nova Santa BárbaÍâ <licitâcâo@nsb.pr.gov.br>
Para: Departamênto Obras <obras@nsb,pr.gov.br>

Boa tarde,

Segue anexo cópia do 20 termo aditivo ao contrato n" 312022, decorrente do Pregão Eletrônico no

4912021, firmado com a empresa SERVIPAX SERVIçOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAçÃO

LTDA, inscrita no CNPJ sob n' 31.860.236/000't-21, cujo objeto é a contratação de empresa para

prestação de serviços de limpeza e manutenção de prédios públicos, sendo 02 (dois) funcionários

na Secretaria Municipal de Obras, por um período de 03 (hês) meses, a fim de que o mesmo seja
\- acompanhado, assegurando-se o cumprimento integral das obrigaçôes contratuais assumidas.

Att,

Elaine Cristinâ Luditk dos Santos
Setor de Licitaçóês e Conlralos
Prêfeitura Municipal dê Novâ Santâ Bárbara
Têlefone,/ Whatsapp (43) 3266-8114

Ê 20 Aditivo Contrato 3 2022 - Servipâx - Valor.pdf
371K

https://mail.googlê.côÍrúmaiUu/o/?ik='1463514b4d&view=pt&sêarch=âll&pêrmthid=thread-a%3A15563081í 79'l71249350&simpl=msg-a%3 At-3746... 111

19 de abtil de 2022 15:24
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Édiçáot 2199n022-l,7l - Oata 1110É.12022

EXTRATO 20 TERMO DE ADITWO

R€íerente ao Contrrto t" 3lM.
REF,: Pregào Eletrônico N" 4912021.
PARTES: Münicípio de Nova Santa Bárbârâ, pessoa juridica de direito publico intema, inscrita no CNPJ sob o n" 95.561.080/0001-
60, com sede administ ativa na Rüa Walfredo Bittencourt de Moraes,222, neste ato representado pelo Seúor Prefeito Municipal Sr.
Claudemir Vrlério, e a empÍesa SERVIPÁX SERVIÇOS DE HfGf ENIZÀÇÃO E CONSERVAÇÀO LTDA, inscrita no CNPJ

sob n" 31.860.23610001-21, com sêde na Rua Benjamim Constant,67, Cj ll04 - Andff l0 - CEP: 80060020 - Baino: Centro,
Curitiba/PR.
OBJETO: Contratrção de empresâ prrâ prestâçâo d€ serylços dc limpea e manutençio de prédios públlcos.
VÁLOR DO ADITIVO: R$ 16.?86,98 (dezesseis mil, setecentos e oitenta e seis reais e novênta e oito cenlavos).
SECRETÁRIA: Secretaria Municipal de Obras.
RECURSOS: Secretaria Municipal de obras-
RESPONSAVEL JURIDICO: Carmen Conez Wilcken, OAB/PR n'22.932.
DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO: 1910412022.

CLAUDf,ntIT VALÉRIo
PÍefeito Municipal

Ediúoi 219Á12022-108l - Data 19lMt2O22
DISPENSA DE LTCITAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE NO 5/2022

Processo Administrativo no 38/2022

De acordo com o procedimento administrativo instrurrdo pelo Município, objelo da Corrcspondência lnterna de l0 dê mârço

de 2022, referetrte ao processo de I EXIG.I8.|I IDADE DE LtCtTÁÇÃO, pür âs despcsrs com s CONTRATAÇÀO DO SHOW

CORAÇÃO DE CRIANÇA. COM PERSONACENS DA TV, EM COMEMORAÇÀO AOS 32 ANOS DE EMANCIPAÇÀO

POLiTICA DO MUNICÍPlO DE NOVA SANTA BÁRBARA, em ateDdimento a solicitrçlo d. Sccretsria Municipal de

Educrção, Esporte € Cultura, tendo sido atendidrs rs normas legris e pertinentes nr formr do contido no art 25 da Lei

8.666/93, caracterizr-sc I ref€rids inerigibilidade de liciirção.

Pubüqüe-se nâ formâ dâ Lei.

Nova Sanaa Bárbara. 19 de abril de 2.022.

CLÂuDEntlR V^LÊRto
Prefeito Municipal

Il - Àtos do Podct

Não há publicações para a presente data

lll - Publicidrde
Não há publicações para a presente data.

Diário OÍicial Eletrônico do Municíplo de Nova Santa Bárbara
Rua: WâlÍÍÊdo Bitoncouít d6 Moreês n.222 - Cenlro

Fone,/Fâr (43) 326Gô100
Eíháil: diaíiooâcial@nsb.pr.gov.br / pmn6b@nsb.pÍ.gov.bí

Silê: rww.nsb.pr.gov.br

Oô@lmlo âsshado p« Corrak do Oiqrd - N@á Sânrã
ôáôáÍâ tu ftE lâfbp.L 9á5ô1@000O150-AC SERÁ§q-
s@ aú..Écrdódô é g6Úrij. d.sd. q6 vü!.tzrdo .!iÉ. ó.
,b: ntu/**.6!.rã.b./útrudruk..rd.d.rnddrú*
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PREFBTURA MUNIOPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTÁDO DO PARANA

TERMO DE JUNTÀDA DE FOLHA NO PROCESSO LICITATORIO DE
pnncÃo nrnrRôxIco N' 4912021

Aos 27 dias do mês abril de 2022,lavrei o presente termo de juntada de folhas no
processo licitatório de Pregão Eletrônico no 4912021, numeradas do no 366 ao no

379, que corresponde a este termo.

W.ffiXr*
Setor de Licitações

Rua Walfredo Binencoun de Morrs no 222, Centro, Fone 43. 32ó6.8100, CEP - 86.250{00 Nova SantÀ Bárbara, Paraná

- E-mail - licitacaoíansb.pÍ.eov.br. wwrv.nsb.pr.eov-br


