
PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

NOVA SANTA BARBARA

mF m t0
Processo Administrativo n.o 98/201 I

OBJETO - Locação de imóvel para acomodação da Gasa
Lar - entidade de abrigo de menores mantida pelo Poder
Público Municipa!.

VALOR - R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

DOrAçÃO -
09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
003 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
08.243.0410.6034 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente;
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física;
3490.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, Z - 86.250-000 - Nova 1
SantaBárbara,Paraná-E-E-mails-licitacao@nsb.pr.oov.br-www.nsb.pr.oov.br
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f' rs'J uSecretaria Munici al de Assistência Social

De: Secretaria Municipal de Assistêncía Social

Para: Secretaria Administração/Setor Jurídico

Nova Santa Bárbara,21 de setembro de 2018.

Venho por meio deste, em atenção ao solicitado por Vossa Senhoria, e,

devido a URe ÊruCln da situação, informar que, com relação a rescisão contratual que se

requereu, da locação relativa ao imóvel pertencente ao Senhor Jonas Batista Gabriel,

aBradecemos antecipadamente Vosso empenho em solucionar com a maior brevidade referida

questão.

Com relação à nova locação para instalação da Casa Lar, a URGÊNCIA

requerida, embora não comprovada documentalmente, conforme sua solicitação, com envio

da "cópia da solicitação judicial", é de conhecimento de Vossa Senhoria, que inclusive

participou de reunião com o Ministério Público, juntamente com o responsável por esta

Secretaria de Assistência Social, tendo ainda conhecimento da vistoria realizada pelo órgão

Ministerial, que concluiu pela não aceitação do imóvel então locado, pertencente ao Senhor

Jonas, e, em contrapartida, aprovou o novo imóvel cujo pedido fora feito com relação a nova

locação, qual seja, o imóvel situado à Rua Rivadávia Vanderlei esquina com Carlos Vicente.

Entrêtanto, e mesmo sendo de conhecimento de Vossa Senhoria, o porquê do

pedido de locação do outro imóvel (Rua Rivadávia), vimos pois esclarecer, que a escolha e a

aprovação do imóvel pelo .ludiciário e pelo Ministério Público, se deu a princípio pela

necessidade de maior êspaço para abrigar as crianças recolhídas e atendidas pela Casa Lar,

outro porém seria a estrutura do imóvel e sua localização.

Ainda, e mais importante, vale ressaltar que a situação com relação a casa Lar,

que inclusive vem se prolongando no tempo, requer sim tomada de medidas URGENTES, vez

que, em data de 20/0912078, o Senhor Prefeito Municipal, juntamente com estra Secretária

Municipal de Assistência Social, acompanhados pela Doutora Maria Christine, foram

tJ - o?- Js
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Secretaria Municipal de Assistência Social

convocados a pedido do Ministério Público, para que tomassem ciência da situação URGENTE

para solução da locação e instalação das crianças da casa Lar, sendo que, na ocasião houve o

alerta para situação que estaria já sendo usada como motivo de abertura de Ação Civil por Ato

de lmprobidade Administrativa contra o Senhor Prefeito Municipal, ante a inércia de

atendimento da URGÊNCIA então noticiada.

Sem mais para o momento, aguardamos os bons préstimos e o atendimento por parte deste

Setor Jurídico, da URGÊNCIA que requer providência.

N.-vGuut-: ,J-J$ boo,o yda,Sat 1 .

á*b-
Kondo

Secre ria Municipal de Assistência Social
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TABELIONATO MORGADO

.'"TABELIONATo DE NoTAS E REGISTRo CIVIL DAs PESSoAS NATURAIS
MuNrcípto 0E NovA SANTA BÁRBARA - coMARcA DE sÃo JERôNIMo oA SERRA - PARANÁ A

Rua:JOão JuÍandy de N4oraes, 384 - Fone: (43) 326ô-1291 - CEP:86250,00O i z/ \; .:- =' .'- iLARrruDo esrEvÃo epnigclDo MoRcADo §t':\

I Livro no.22-E Folhas: 01 9/020 10 Traslado

ESCRTTURA Pr4+',*lC4:DE veruOR E COMPRA QUE FAZEM PEDRO JOSÉ CORRETA
NETO, em favoTdé GÉNY VODINCIAR TAVARES, como adiante se declaram:-

SAma,'m quantos esta pública escritura de venda e compra de imóvel virem que

sendo aos trinta dias do mês de novembro ano de dois mil e onze (30/í112011), neste
Município de Nova Santa Bárbara, Comarca de São .Jerônimo da Serra, Estado do
Paraná, em Cartório perante mim Tabeliáo, compareceram como outorgante vendedor.
PEDRO JOSE CORREIA NETO, solteiro, maior, capaz, lavrador, portador da CURG
no.8.709.285-2-SSP/PR e do CPF/MF no.007.889.729-79, residente e domiciliado no
Assentamento Paulo Freire, ío lugar Arixiguana, nesta Comarca de Sáo Jerônimo da
Serra - PR; e de outro lado, como outorgada compradora: GENY VODINGIAR
TAVARES, comerciante, portadora da CI/RG ne.1.931.257-7-SSP/PR e do CPF/MF
no.202.801-309-53, casada com Paulo Tavares, sob regime de comunhão de bens, em
30/í0/1976, residente e domiciliada no lusiar Caràtuva -Sitio Vodinciar, nesta Comarca;
todos brasileiros; reconhecidos de mim Tabelião e conforme documentos apresentados e
acima citados e de cujas identidades e'capacidades jurídicas dou fé e perante as quais,
pela outorgante vendedora, me foi dito- que a mesma é única senhora, tegítima
possuidora e proprietária de uma área de terras urbanas constituída pelo Lote no,20
(vinte), da Quadra no.03 (três), com área de 280,52 m" (duzentos e oitenta metros e
cinqüenta e dois centÍmetros quadrados), situada no loteamento denominado
RECANTO DÁS ÁRyORES, neste Município de Nova Santa B.árbara, Comarca de
Sáo Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, com as seguinÍes dfuisas, metragens,
caracterÍsticas e conírontações: Frente com a Rua B com 10,79m; lado esquerdo
confronta com a Rua E em curva com raio = 2,00m e segoe ainda pela Rua E com
20,00m; fundos confronta com o lote 01 com 12,79m; lado direito confronta com o lote 19

com 22,00m; pertazendo assim área de 280,52 m2, devidamente MATRICULADA sob
no.8.202 - R-0í, no Cartório de Registro de lmóveis desta Comarca. Que possuindo eles
outorgantes vendedores o imóvel acima descrito e caracterizado completamente livre e
desembaraçado de quaisquer ônus, hipotecas, penhoras, gravames, locatários, dÍvidas,
dúvidas, açóes reais, pessoais, judiciais, quites de impostos e taxas, estão justos e
contratado§ para vendê-los a outorgado comprador,. com tudo quanto o constitui, como
de fato e de direito vendido tem pelo preço certo e ajustado de R$,30.000,00 (TRINTA
MIL REAIS) que o outorgante confess€ ter recebido anteriormente das mãos da
compradora, em boa e corrente moeda nacional; as quais contaram e achou exata e da
qual_da plena, geral, rasa, irrestrita e irrevogável quitação de paga e satisfeita para não
mais exigir ou reclamar em tempo algum; transmitindo desse modo a mesma outorgada

{oda posse, jus, domínio, direitos, servidÕes e aSes que exercia sobre mencionada área
-de 

terras, podendo dela usar, gozar e dispor livremente como coisa sua que ficam sendo
doravante, fazendo a presente venda sempre boa, firme e valiosa, por si, seus.herdeiros
e sucessores e responderem pela evicção de direitos, quando chamados à autoria.
Declara o outorgante, sob responsab ilidade civil e criminal, o seguinte: l) que disperrsam
apresentação da CND/INSS de acordo com a Lei n". 8.212fi1, regulanwfda peb
Decreto nó. 356 de A7-12-91; ll) Que não exi§eÍn guatsquer açôes reab, pemb e
.ainarconr rtáriâs sobre o irnovel ora lreÍdib. Is tetrÍE da Ld no-7.433 de 1SÍ2jSS5.
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regulamentada pelo Decreto no.93.240i86, no § 30,

partes comparecentes, me foi declaradQ, sob as Penas da Lei que assume inte tra

responsabilidade Pela autenticidade dàs indicaçÕes sobre seus estados civis,

nacionalidade, Profissâo e identiÍicaçÕe s constantes nesta escritura Pela outorgada

compradora, me foi dito que aceitava a Presente escritura em todos os seus expressos

termos e aPresentiaram-me os seguintes documentos: e) Guia de Recolhimento

Funrei'us no.11056003600208971, no va lor de R$.60,00, quitada na CEF - Casa Lotérica

local, aos 3011112011 , bl Certidáo Negativa de ónus referente ao imóvel objeto desta

venda, expedida em dala de 1711 112011, pelo Registro de Imóveis desta Comarca; c)

Certidão Neg ativa do Distribuidor; expedidà Pelo Cartório Distribuidor ê Anexo desta

Comarca em 231'11D011: d) Cerúd'ão Goniunta Negativa, expedida pela Secretaria da

Receita Federal, via intemet em 28/1 1t2011, valida alé 2510512012; e) Cedidáo Negativa

de Débitos de Tributos Estaduais' 8570556-33, exPedida pela Secretaria desob no.

Estado da Fazenda do Estado do Paraná, via internet em 29t1112011, valida até

2810112012: Certidáo de Distribuiçâo &stiça Federal 4a Regiáo, exPedida em

2311112011 no. controle: d9580229acbee24 caddcbfl4Tcb 8ea93, todas em nome da

outorgante'.E que Deixa de aPresentar os dema is documentos constantes da Lei no.7.433

de 18/'1211985, reg ulamentada pelo Decreto. nd,93.240 de 09/09/1986, o imposto de

transmissão de bens imóveis (lTBl), Para juntá-la no ato da aPresentação ao Registro de

lmóveis comPetente; dlspensa o outorgado comP radoi a certidão de feitos aiuizadosda

Justiça do Trabalho dos ven{edores tanto Para e ste ato como na apresentação do titulo

para o reglstro, assumindo todas as responsabilidades deccriientes, eximindo esta

Serventia de quaisquer obrigaçÕes civis e criminais. Sefá emitida Declaração sobre

Operação lmobi liária (DOl), que será enviada a SRFnoprazo legal. Assim o disseram e

dou fé. A pedido das Parles lavrei a P resente esctitura, que, dePois de lida em voz alta e

achada conforme aceitaram, outorga ràm e assinam. Dlspens am ':as testemunhas de

acordo com o ltem 't1.2.18, do Código de Normas da GgrÍeg edoria-Geral da Justiça

deste Estado. Devidamente protocolada sob no.392, em3Al11P.011, do livro de Protocolo

seral. Custas: RS.670,0 (vRc 4.572,00), D istribuição R$6,77, Selo R$0,47. Eu, CLARINDO

ESTEVÁO A MORGADO, Tabelião que a lavrei e dou fé. Em seguida

estavam (aa) d Correia Neto e Geny Vodinciar Tavares. Transladada em

seguida. Eu e a digitei, conferi, subscrevi, dato, dou Íé e

assino.-***.****t***::**!r'r
tÊ#tttiltt*t*tt*ttt tt*t**ltt****rt******t**

t
Em tesf da verdade

Nota S rbara, 30 de Nov bro de 2011

Ctarindo Estevão Aparêcldo Morgado
Tabelião de Notas

do Artigo 1 lll) Finalmente Pelaso.
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PREFEITURA IVUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

coRRESPoNDÊrucn rrrenrul

Nova Santa Bárbara, 2410912018.

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitaçáo a correspondência expedida
pela Sra. Giane Rodrigues da Costa Kondo, Secretária Municipal de Assistência
Social, solicitando a locação de imóvel para acomodaçáo da Casa Lar, para que
sejam tomadas todas as providências necessárias para abertura de procedimento
licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

,42
Eíic Kondo

Prefeito Municipal

Rua Walfiedo BittencouÍ de Moraes n'222, Centro, I 43' 3266.8100,
Nova Santa Bárbara, Paraná

E - 86.250-000



PREFEITURA MUNICIPATHffitHr
CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 24/09 12018.

De: Departamento de Licitaçôes

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Locação de imóvel para acomodação da Casa Lar.

Senhorita Contadora:

Tem esta, finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentária para locaçáo de imóvel para acomodaçáo da Casa Lar,
conforme solicitação da Sra. Giane Rodrigues da Costa Kondo, Secretária
Municipal de Assistência Social, num valor previsto de R$ 7.200,00 (sete mil
e duzentos reais), por um período de 12 (dozel meses.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine Ludi dos Santos
Setor de LicitaÇoes

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, CenÍo,8 43.3266.8100, X - 86.250-000 -Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb-pr€olbr - www.nsb.nr.gov'br



PREFEITURA MUNICIPÂLilour#H
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

coRRESPoNDÊNCt,c. rNtrnNa

Em atenção à correspondência intema expedida por Vossa
Senhoria em data d,e 2410912018., informamos a exisGncia de previsão de recursos
orçamentários para locação de imóvel para acomodação da Casa Lar, conforme solicitação da
Sra. Giane Rodrigues da Costa Kondo, Secretária Municipal de Assistência Social, num valor
previsto de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), por um período de 12 (doze) meses.

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é

sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Biírbara, 2410912018.

Atencio(menà, l\
\ \ /\---t-] I \I Lt

Laurirod/Souzobl^p^
Contadora/CRC 045096 I O-4

R* Wulfr.do Bin"ncourt de Moraes n'222,Cenno,8 43. i266.8100, -'l - 86 250-000 -
Paraná - E - www.nsb Dr.sov.br

Nova Santa Bárbara,

09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
003 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
08.243.0410.6034 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente;
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física; 3490.



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

coRRESPoNDÊNcta rruteRrue

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Nova Sânta Bárbara, 2410912018

Prezado Senhor,

Em atenção à correspondência expedida pela Sra. Giane Rodrigues
da Costa Kondo, Secretária Municipal de Assistência Social, solicitando a locação de imóvel
para acomodação da Casa Lar, num valor previsto de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos
reais) por um período de 12 (doze) meses e informado pela Divisão de Contabilidade da
existência da previsão orçamentária através da dotação:

09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
003 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
08.243.0410.6034 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente;
3.3-90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física; 3490.

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o
parecer jurídico acerca da modalidade de licitação a ser adotada.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cris a Luditk 5

Setor de Licitações

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Cento, f 43.3266.8100, X - 86.250-000 Nova

Paraná - E - E-mails lici tacaoônsb.or. r'.br - *rvrv.nsb.pl€qLb[
Santa Bárbara,

I í.}l



PREFEITURÀ Ifi'NTCIPÀI DE NO\TÀ SÀ}ITÀ BIíRBÀRL
Àv. lialfredo Bittencourt de Moraes, 222, Forle/Fa\ (043J 3266_8100

CNPJ N. o 9s. 561.080/0001,60
E-mail: pmnsb@nsb. ov.br - Nova Santa Bárbara - paràitá

Parecer jurídico

SoIici-tante:
Cont ra to s

Departamento Munlcipal de Licltações e

Assunto: Locação de imóvel para acomodação da Casa Lar

Mandaram a êsta Assessoria pedido de

parecer acerca das providências a serem adotadas para

realj-zação de dispensa de licitação para locação de

imóvef para acomodação da Casa Lar - entidade de abrigo
de menores mant j-da pelo Poder Púbfico Munj-cipa1

conforme requerido e fundamentado pela Secretaria
Municipal de Assistência Sociaf.

É o breve refatório.

Pági e5

Perfazendo a leitura atenta da Lei n.

8.666/93, que dispõe de maneira geral sobre licitações
e contratos administrativos, dito diploma traz uma

disposição específica com relação à dispensa de

licitação para locação de imóvel particul-ar pelo Poder
---\

Púb1ico, constando do art. 24, !r.c- X. fn verbisí- .\\



PREFEITUR]A MT'NICIPàL DE ÀIO\IÀ SÀNTA BÁRBàRA
\v. Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Ear,e/Eax (043) 3266-8100

CNPJ N.ô 95.5 61.08 0 /0001-60
E-mall: prnnsb@nsb.pr.gov.br - Nova Santâ Bárba!a - parêÊá

"Art. 24. É dispensáveL a Ticitação:

X - para a compÍa ou Tocação de inóvel-

destinado ao atendimento das finafidades
precipuas da adninistração, cujas necessidades

de instal-ação e localização condicionem a sua

escolha, desde que o preÇo seja compativeT com

o vaLor de mercado, segundo avaTiação prévia;"

De conformidade com a interpretação
l-iteral do dispositivo acj-ma, bem como, à luz do que

ensina o ilustre doutrinador Marça1 Justen FiIho na

obra "Conentários à Lei de Licitações e Contratos

Adninistrativos, 13" êd., São PauLo: Dialética, 2009,

p. 377", a contrataÇão depende, portanto, da evidência

de três requisitos. À saber:

a) da necessidade do imóvel

satisfação das necessidades administrativas;
para

b) da

imóvel para satisfaÇão
adequação de

das neces sidades

um determinado

estatais; e

aluguel )

c) a comPatibilidade do PreÇo (do

com os parâmetros de mercado.

Pois bem.

Pá na e5



PREFEITURÀ MT'NICIPÀIJ DE }IOVÀ SÀ}ITA BáRBÀRA
\v. waIfledo Bittencourt de Moraês, 222, rone/Êax (043) 3266-0100

CNPJ N. o 95 .561 .080/0001_60
E-rail: pnnsb8nsb pr.gov.br - Nova Santa Bárbâra - Paraná

Do que se vê consignado nos autos, do

primeiro requisito, isto é, da necessidade de imóvel
para sati-sfação das necessidades administratj_vas, isso
é verificado na espécie, na medida em que o imóve1 a

ser locado é para a acomodação da Caaa IJar, entidade,
vol-to a dizer: de acolhimento de menores, mantida pelo
Poder Públj-co, cuja falta do prédio enseja o desabrigo
e a exposição dos menores.

Adiante. Com re1ação ao sequndo

requisito, qual seja, o da adequação de um determinado

imóvef para satisfação das necessidades estatais, a

Secretaria Municipal de Assistência Social indicou um

imóvef especifico, com endereço e valor de a1uguel, ao

euê, força convir, seja adequado às necessidades da

Casa úar.

Resta, então, o terceiro requisito,
consubstanciado na análise da compatibilidade do preço

do aluguel com os parâmetros de mercado. Em outros

termos, a verificação se o valor cobrado pela locação

do imóvel pretendido pela Administração é conivente com

a sua estrutura, e se é conivente com o preço de outros

imóveis da mesma estrutura.

no processo

Esse efemento, todavia, não se encontra

em baila, devendo ser satisfeito Para a

Iegalidade do ato. O que anoto. Sendo que a aval Çao

5Página 3
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PREFEITURÀ MT'TiIICTPAL DE NOTTA SADITÀ BÀRBAR]A
qv. llalfrêdo Bittencourt de Moraes, 222. Eor,e,/Eax (043) 3266-8100

CNPJ N.. 95.5 61.08 0/0001-60
E-mail: pÍíúsbGnsb.pr.gov.br - Nova San!a Bárbara - paraná

poderá ser feita por comissão especifica, ou até, não

se vê

valor
possui

problema, em avaliação por comissão de análise de

Municipalvena1, como a

para definiçôes
que a Administração

tributárias -

Outro ponto a se destacar, refere-se a

exigência de toda a documentação do locador, a fj-m de

que a Administração contrate com pessoa idônea, a1ém

dos documentos de identificação, deve o mesmo

apresentar Certldão de Tributos Federaisí e"a"arí e

Municipais, Certidão de Regularidade do FGTS, Cert j-dão

Negativa de Débitos Trabalhist."ítoao" com prazo de

validade para o procedimento.

Cabe salientar, que esta assessoria
exara o presente parecer em atendimento ao art. 38 da

Lei n" 8.666/93, que determina a consul-toria do órgão

juridico sob o prisna estritamente juridico, não the

competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos

atos praticados, nem analisar aspectos de natureza

eminentemente técnico-administrativa.

De j-gual forma, cabe ser enfatizado que

refoge à competência deste Órgão Juridico a avaliação

técnico-adminlstratíva referente aos critérios adotados

para aferição dos valores da remuneração pelos bens,

mesmo porque, s.m.j., acredita-se que tal atribuição é

inerente à dlscricionariedade administrativa.

f.-_
Página 4
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PREE:EITUR;A UT'IiIICIPAL DE NOVÀ SÀ}ITA B]íRBÀRÀ
1v. Walfredo Bittencourt de Moraês, 222, Fone/Fax (043) 3266 8100

CNPJ N.ô 95 - 5 61.080/0001-60
E-ma.iI: prímsb.ênsb. pr. qov .br - Nova Santa Bárbâra Paraná

Diante do exposto, desde que sê faça a

análise da compatibilidade do preço do aluguel com os

parâmetros de mercado, ainda, que essa anátise seja
favoráve1 ao valor pretendido pelo locador, a1ém do

guê, o respeito às demais exigências, emite-se
manifestação favoráve1.

É o parecer, safvo melhor juizo.

Nova San Bárbara, 24 de setembro de

2018.

ta

Gabrael Àlneida
Procuradoria uridi

sus
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PREFEITURA MUNICIPAL tU
NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Setor de Licitações
Para: Comissão de Análise de Valor Venal

Nova Santa Bárbara, 2410912018.

Prezados (as) Senhores (as),

Em atendimento ao Parecer Jurídico emitido pela
Procuradoria Jurídica do Município, solicito avaliação do valor do aluguel do imóvel
localizado na Rua Rivadávia Vanderlei, esquina com Carlos Vicente, de propriedade
da Sra. Geny Vodinciar Tavares.

lnformo que o valor proposto pela proprietária é de R$ 600,00
(seiscentos reais) mensais.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Ela in Cris udi os Santos

Setor de Licitações

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes n" 222, Centro, I43.3266.8100, E< - 86.250-000 -Nova Santa B

Paraná-E-E-mails - licitacao@nsb.or.sov.br - wrvw.nsb.or.qov.br
árbara,



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
DE: Comissão de avaliação técnica de bens
imóveis (urbanos e rurais)

DATA
24t09t2018

PARA: Setor de Licitações
ASSUNTO: Avaliação de valor de aluguel

Venho através da presente e em resposta a Cl
encaminhada a respeito do valor do aluguel do imóvel localizado na
quadra 03 lote 20 no loteamento Recanto das Árvores, que a comissão
de avaliação técnica de Bens imóveis (urbanos e rurais) conforme
portaria 035/2018, realizou a avaliação e acha compatível o valor
proposto pelo proprietário de R$600,00 (seiscentos reais).

Sendo o que se apresenta para o momento,

sa m ente,

Lucio berto dos Reis

LL^é2rLX-C"---2

Ricardo Takeo Hamada

Aparecido Tintino da Silva



24109t2018

MINISTERIO DA FAZENDA
Secrêtaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria.Gêral da Fazenda Nacional

cERTtDÃo NEGATIVA DE DÉBrTos RELATtvos 4os TR|BUToS FEDERA|S E À DÍvtDA ATtvA
DA UNIAO

Nome: GENY VODINCIAR TAVARES
CPF: 365.243.019-00

Ressalvado o direito dê a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dÍvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍcado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que

não conslam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a Inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do aÍt. 11 da Lei no

8.212, de 24 de julho de 199í .

Certidáo e itamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 'l -75í, de 211012014

Emitida 03:23 ia 24logl2o18 <hora e data de Brasília>

i .,

0

Válida 2 312019

Código d controle cert idão: 94D8.F472.962F.7E53
Qualquer emenda invalidará êsle documento

1t1

A aceitaÉo desta certidão es!á condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na lntemet, nos

endereços <http://íb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.



PODER JLTDICTÁRIO
JUSTICA DO 'i'RÀBÀLHO

CERTTDÃO }ÍEGATI\TÀ DE DÉBITOS TR,BBALHISTàS

Nome: GENY VODINCIAR TÀVARES
CPE:365.243.019-00
Certidão n": 15888349 4/20L9
Expedição
Vaf idade :

de sua ex

:24/09/ , às 09:09:43
- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

B

Certifica-se que cElrY VODINCIÀR TÀVÀRES, inscrito (a) no CpF sob o no
365.243.019-00, NÃO CONSTÀ do Banco Nacional- de Devedores
Traba.l-hi-stas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consol-idação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 12.440, de 7 de julho de 20J.1, e
na ResoIuÇão Àdministratj-va n" L470/2011 do Tribuna.l- Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de re spon sabi f idade dos
Tribunais do Trabal,ho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a tôdos os seus es tabe.Iecimentos, agências ou filiais.
À aceitaÇão desta certidão condÍciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst.jus.br) .

Certidão emitida gratuiLamentê.

rIIFORMÀÇÃO IUPORTÀIITE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificaÇão das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabafhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emol-umentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execuÇão de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

2079
J-ção.
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Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 018748482-í0

Certidão fornecida para o CPF/MF: 365.243.0Í9-00
NOME: CPF NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certrÍicamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do conkibuinte acima identiÍicado,
nestâ dâta.

Obs.: Esta certidão engloba pendências do próprio CPF ou pelas quais tenha sido
responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como, ao
descumprimento de obrigaçóes tributárias acessórias.

Válida ornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda.pr- gov. br

22t01t2019 -

Erltu lb lot.@l PlitütÍ, (24tOElN10 0t01:27)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Rur lv.lrer Guimâree§ dâ Cosrâ n" 5t2, l(.13.266.1222) CNPJ n' 95561.060^)00t -60

f-mril; pmnst)@oDd{.com.br - Nove Srntr Bárbsra - Perâná

CERTIDAO

A Prefeitura Municipal de Nova Santa

Bárbara, pessoa jurídica de direito publico, situada na Rua

Walfredo Bittencourt de Moraes n.o 222, inscrita no CNPI

95.561.080/0001-60, vem ceÊificar/ que a Sra. Geny Vodinciar

Tavares CPF n.o 365.243.019-00, não possui débitos junto ao

setor de cadastro e tributação.

Nova Santa Bárbara, 26 de Setembro de 2018.

a

MONIQUE BONFIM
Chefe da Divi de Tributação
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M*S*MIBÍHM
PRETEIUBÁ MUNICIPAL

Estado do PaÍaíá

DISPENSA DE LTCTTAçAO

N" t7l2O18

De acordo com o procedimento

administrativo instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara,

objeto do protocolo n" 9812018, referente ao processo de

dispensa de licitação, para LOCAÇÃO DE IMó\rEL PARA

ACOMODAÇÃO pe CASA LAR - ENTTDN)E DE ABRTGO DE

MENORES MAI{'TIDA PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL,

conforme solicitação feita pela Secretaria Municipal de

Assistência Social, e sendo atendidas as norÍnas legais

pertinentes e na forma do inciso X, do art. 24, daLei8666/93 e

posteriores alterações, caracteriza-se a referida dispensa de

licitaçáo.

Nova Santa Bárbara PR,261o912018.

c
PRE ITO MUNICIPAL

Av. Walter Guimarães da Costa no 512, Fone/Fax (043) 3256-8100 - CNPJ N.o 95.561.080/000,l{0
E-mail: ticiracao?nsb.pr4arbr SiIe: rvrvrv.nsb.or.gov-br Nova Santa Bárbara - Paraná



26t09t201a Mural de Licitâçóês Municipais

i]ft,3

TCEPR

Voltar

Detalhes processo licitatório

MUNICIPIO DE NOVÁ SÂHTÂ BARBARÀ

/vto.2018

No licita6o/dispense/,nexigibilidade. ll

tlodalidâder Processo Dispensa

Númem ediàUprocesso' 98/2018

InstituiÉo Fnarreirâ

Conx'ato de E npÍéstiílo

CPF: 4271512954 Gggqs!)

LocãÉo d€ iÍró\êl para acomodaÉo da Cãsa Lar - enMãde de abdgo de menores

i

i

Des.rição Resumida do Objêto'

DolaÉo Orçamentária, 0900308243041060343390360000

Data Cancelarnento

mantlja pelo Poder Riblico lrlunicipal

Dàta PúHrcaCfu Terrro ratiltcacão

PÍeço máximo/Refeéfloa de preço - 7.2OO,OO

R9*

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AMUDetalhesProcessocompra.aspx 1tl

}
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Poder
Executivo

Ano V

IÍÚPRENSA OFICIAL -
Lei n' 660, de 02 de abril
de 20í3,

De acordo com o pÍocedimenlo âdministrativo instauíado peh Município Sanla BáÍbara, objelo do pÍotocolo no 98/20í8, reÍeÍente ao processo de
dispensa de lacitação, para LOCAÇAO DE Ii'OVEL PARA ACOI.IODAçÃO DA CASA LÂR - ENTIDADE DE ABRIGO DE ME},IORES MANTIDA PELO PODER
PUBLICO MUTIICIPÂ1, conÍoÍÍne solicitação Íeih pela Secretaria Municipal de Assistência Social, e sendo atêndidas as noÍmas legais pêÍtinentes e na ÍorÍna do
inciso X, do aí. 24, da Lei 8666/93 e posterioÍes alteÍa@s, caractedza-se a reÍerida dispênsa de licjtâção.

Nova Santa Báóara PR, 26/09/20'18.

úíc Kondo
PREFEITO MUNICIPAL

DE LI

ll - Atos do Pôdêr
Não há a datê

Nào há publicâ@es pâra a presenle da1â

-Publicidadê

Diário OÍicial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua:walkedo 8iüêncoud de MoÍaês n'222 - Cenro

FonelFax: (43) 326H100
E{nail: diâIbof ciâl@nsb.PÍ.gov.br

www.nsb.Prgov.br
www.lranspeênoaparana-com.bÍ/doênsb

Município de Nova Santa Bárbara - Paraná

Edição N" 1330 - Nova Santa Bárbara, Paraná. Quarta.feira, 26 de Setêmb.o de 20'18.

I a -

Eric Kondo - Prêfêito



4   CIDADE R:etotlal

SERVICO 
^UTÔNOMO 

MUNICI?AL DE ÁGU^ E ESCOTO
cot{vtxto coM 

^ 
PUITDACIo NAGIoN^L t» s^úDE

novls NT^ Blit^n -P^t NÁ

PORTA A-[§B-íz:l0írDEiiOEaÊrE 8RO OE ZOlr.
O DIÍ61o. Píêltíontr do S€íüçoAutthoíio Uú*ipd d; Ague. E!€oto -

SAMAE, d€ Nov. S.nÍâ BáóaÉ, m u!ô dar etib{rlÉ.! qu€ lho 6á0
confarldss pol Lal, roSolvê:

CONSTITUIR:
A Cooissão da Lio'beo ,t.Ía lomÍ ar, ír€dir!! n€cêssá.i6! ao

proc€3a6rnênto a iulgsm€ntoô d8! Liráçôaa qú! vênham a lar êt6dttâdes
pclc SAUÀE, dur.nt o p.ílodo dê 28 dô srls bíD rr. 2018 e 3í d6
dêzgmbfii dê m1 8, 

'sslm 
compolta:

PRESIDENÍE:
Wilsoo do gonltÍn - RG. 3.025.2't2{ SSP-PR
Otelor de San6am6nlo
MEMEROS:
Mercos Bâôo38 do3 Sânlo3-RG:7.762.0í5{SSP-PR

. EncarÍÉgedo do Mânutênçro dos sislêma! do águs o ês€oto
, AuÍólia de Fátimê CâÍÍi€l dos Sântos - RG: 6.832.09G9 SSP+R

CooídsnâdoÍâ d6 SeNiio! Àdminisbalivos
Art. ?)Aprêsônle Po.k na Grá vigêílda a panir desse dâla.
Nove Santà Báóare (PR), 28 d. s!16íb.ô dê 2.01 8.

GcÍson l{ogUalra Junlôí. Dlõtoa Praald.nta do §âma.

PORÍARüÀ ' NSB. IINOí t OE 27 OE SEÍÊ BRO OE 2O'II.
O Okotor Prssir€àio io SáNtoÀnôÍloltlo MuÍúipâl dê Âgue 6 Esgoto -

SAti.iAE, 0ê Nova Sani. Báô.râ, Íro ulo das arrblrlgô€s qt,ê lhr !áo
coní6ÍUespoí Lol, l!6olv€:

REVOGÀR:
Àd. 11 À Pdrd. ilss 01120í8 d€ 02 do Janêi.o de 201 I qu€ constitul e

coml§ão do Lldtáçào duranta o êreÍcldo dê 20i8, coínposts polos
sêguinlês membío!:

PRESID€}'IÍÉ:
Wiboí do Bonfin - RG. 3.m5.2 í 2{ SSP-PR
olaotoíde Sane€mofllo
MEMBROS:
An6 Pâula Bilpo GoÍ!çálvô! . RG. 9.043.9274 SSP-PR
ContâdorE
Aurúlie d6 FátiÍnâ Câniel do. Sânto§ - RG: 5.832.09G9 SSP-PR
Coordenadora dr SrÍvtpaÁúDniglÍsthóa
Àn. 2) A pí€§6nlê Po.tada terá vi!àncie e pãÍlir dâ date dê suá

publi6Éo.
l,love $ntã Bá.bera (PR), 27 d€ S€lâmbío dê 2018.

G.Íson Noeuelrr Junloí . Dlr.tor P.*ld.nt do Sân..

Prefeitura Municipal
de Nova Santa Bárbara-PR

p.lo Mu.iclpk d. Novâ
S.nt. AáôâÍ., obt l,o do pídô.ôlo n l8r20t!, ÉbÍrnl€ e rocüe de dBp..ná .L
rqlâçlo. râí. LocAçIo DE rxÓvE! P R 

^coroD 
çÀO o^ c^sa L R -

ENTIOAOE DE ABRICO DÉ XEXORES XÀI{ÍIDA PELO PODER PUBLICO
rauNlclP l- @lot..orkjrâÉo Í.i! pd! sc.,tirr'É midp.l &^r§i§ràtd. S6dâ1.
. .ândo.bndidlr.r íormás lâ06b pâiinal.. â n brná do lodlo X. doân- 24. dr L.i
666843 ê poí.doí!. dlálrçõ.!. cerdâ.i2.-§. . r.lbíidâ dtlp..L. (h lirrlâçao.

I,rd,sáôt Bârôa6PR 2aroc/ilo'l â.
Eiir xoíTdoPREFEITO üUNTCIP L

orsPENsa DE ucÍr çÃo
N. r7120íl

B,:l

GENAI



PREFEITURÀ !'['NICIPÀT DE NOI'à §ÀNTÀ BIÁRAÀAÀ
Av. Walfredo Bittêncourt de l4oraes,222, Fone (043)3266-8100

CNPJ N. " 95.561.080,/0001-60
E-mail: Dmnsb0nsb.pr.qov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

TERMO DE CONTRTATO DE I,OCÀÇÀO pE IMOVEL

REF. DISPENSA DE LICITÀÇã,O N" 1?/2018

CoNTRÀTO N" 8412018

TERMO DE CONTRÀTO DE I,OCÀÇãO DE r!óVEL

QI'E ENTRE SI CEI,EBRàM O MT'NICÍPIO DE

NOT'A SÀNTÀ BÀRBÀRÀ, PÀRÀ}IÁ, E GENT

VODINCIàR TÀ\TÀRES .

O IÍrNICÍPIO DE NOVÀ SÀrlrÀ BáRBÀRÀ, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ/ME sob n. 95.561 .080/0001-60, com sede na

Avenj-da walfredo Bittencourt de Moraes. 222, centro, nêste ato
representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Eric Kondo, doravant.e

denominado LocATÁRro, e GEIIY voDINcIÀR TÀvàREs, brasileira, casada,

portador da cédu1a de idêntidade - RG n. 3.346.115-1 SSP/PR e do

CPE/MF sob n. 365.243.019-00, e seu marido PÀrrró TÀlrARBs, ambos

rêsidentes e domiciliados no Caratuva, Município de São Jerônimo da

Serra, Paraná, doravante denominado LOCADOR, em vista do que consta

no procêsso administrativo de contratação direta n. 84/78 e em

obsêrvância às disposiçõês da Lej- n. 8.666, de 21 de junho de 1993,

resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas
e condições a seguir enunciadas.

CLÀUSULÀ PRIMEIRÀ - DO OB.JETO

1.1. nste Termo de Contrato tem como objeto a Iocação de imóve1

situado na Rua Rlvadávia Vanderlej-, esquina com carlos vicente.

Ouadra 3, Iotê 20, no loteamento Recanto das Árvores, Nova santa

Bálbarã, Paraná, matrÍcula n. 8.202, do Serviço de Registro de

Imóveis da comarca de Sâo Jerônimo da serra/Pr, para abrigar as

instalações da casa Lar.

Página r de 8



PREFEITURÀ MUNTCIPÀ! DE NOI/À SIÀNTÀ BáRAÀRà
Av- Wa]fredo Bittencourt de Moraes,222, Fone (043)3266-8100

CNPJ N. o 95.561.080/0001-60
pr.gov.br - Nova Santa Bárba.a - Paraná

2.1. O presente Termo dê Contrato é formalizado com fundamento no

art. 24, inciso x, da Lei n' 8.666, de 1993, o quaL âutoriza a

dispensa de licitação para a "IocaÇão de imóvel destinado ao

atendimento das finalidades precipuas da Administração, cujas
necessidades de instalação e locâlização condicionem a sua escolha,
desde que o preço seja compative.l com o valor de mercado, segundo

avaliação prévia".

3. CLÀUSUI,A TERCEIRÀ - DOS DEVERES E RESPONSÀBI],IDÀDES DO LOCÀDOR

3.1. o LocÀDoR obriga-se a:

3.1.1. Entregar o imóvel em perfeitas condj-ções de uso para os fins a

que se destina, e em estrita observância das especifi-cações de sua

proposta,

3.L.2. Garantir, durante o tempo da locação, o uso pêciflco do

imóvel ,

3.1,3, Manter, durante a locação, a forma e o destino do j-móvel;

3.1.4. Responder pelos vicios ou dêfêitos anteriores à locação;

3,1.5. Auxil-iar o IocATÁRIo na descrição m.inuciosa do estado do

imóvel, quando da realização da vistoriai
3.1.6. Eornêcêr ao LocÀTÁRIo recibo discriminando as importâncias
pagas, vedada a quitação genérica;

3.1.7. Pagar as despesas ext raordinárias, entendidas como aquelas quê

não se refiram aos gastos rotineiros de manutenÇão do edificio, como:

â. obras de reformas ou acréscimos que j-nteressem à estrutura integral
do imóvel;
b. pintura das fachadas, empenas, poços de aeração e il-uminação, bêm

como das esquadrias extêrna s i
c. obras destinadas a repor as condiçõês de habj,tabilidade do

edificio,
d. indenizaçõês trabalhistas e previdencj-árias pela dispensa dê

empregados, ocorridas em data antêrior ao inic.io da locação;
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PREFETTURÀ IIT'IÍICIPÀ! DE NOI'À SÀNTÀ BÁNBÀRÀ
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3.1.8. Pagar os lmpostos (espêciaLmênte Imposto predial ?erritorial
Urbano - IPTU) ê taxâs incidentes sobre o imóvel;
3.1.9. Entregar, em perfeito estado de funcionamento, os sistemas
hidráulicos e de rede elétrica;
3.1.10. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de

habilitaçáo e quali,fj,caçâo exigidas no processo de dispensa de

licitação;
3.1.11 . Informar ao LOCATÁRfo guaisquer altêrações na titularidade do

imóvel, j-ncluslve com a apresêntâção da documentação correspondente;
e

3.L.L2. Se o imóve1 for alienado durante a locação, o adquj-rentê não

poderá dênunciar o Contrato.

4. crÁusu,À euÀRTÀ - Dos DEVERES E REspoNsÀBrLrDÀDEs Do rocÀTjíRro

4.1. o tocATÁRro obriga-sê a:

4.1.1. Pagar o aluguel e os encargos dâ locação exj-giveis, no prazo
estipulado neste Termo de Contrato;
4.L.2. Servlr-se do imóvel para o uso convencionado ou presumi-do,

compativêl com a natureza deste e com o fim ã que se destina, dêvêndo

conservá-lo como se seu fosse;

4.1.3. Restituir o inóvêI, finda a locação, nas condj,ções em que o

recebeu, salvo os desgastes e deteriorâções dêcorrentes do uso

normal i
4.L.4. Comun.icar ao LoCADOR qualquer dano ou defeito cuja reparação a
esta j,ncumba, bem como as eventuais turbaçõês de terceirosi
ll .1.5. consentir com a reallzação de rêparos urgentêsr a cargo do

LocADoR, sendo assegurado ao LoCATÁRIO o direj-to ao abatimento
proporcional do aluguel, caso os reparos durem mais de dêz dias, nos

termos do artigo 26 da Lej- n" 8.245. de l-991,

4.1.6. Realizar o imediato reparo dos danos verificados no imóvêl. ou

nas suas i-nstalações, provocados por seus agentes, funcionários ou

visitantes autorizados;

4.L.7. Não modificar a forma externa ou interna do imóvel, sem o

consentimento prévio e por escrito do IOCADOR;
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4.1.8. Entregar imediatamênte ao LOCADOR ôs documentos de cobrança de

tributos e outros, cujo pagamento não sêja de seu encargo, bem como

qualquer intimação, multa ou exigência de autonidade pública, ainda
que direcionada ao LOCATÁRIO,

ll .1.9. Pagar as despesas ordinárias de consumo de água ê êsgoto, gás

e luz.

5. cuiusu!À OurrflrÀ - DÀs BENFBTToRTÀS E coNsERvÀÇÃo

5.1. es benfeitorias necessárias introduzidas pe].o IOCATÁRIO, ainda
que não autorlzâdas pêIo LOCADOR, bem como as úteis, desdê que

autorizadas por escrito, serão indenizáveis e permitem o exercicio do

direito de retenção, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.245, de

1991, e o artigo 578 do Código Civil,
5.1.1. olocÀTÁRro fica desde já autorizada a fazer, no imóve1 Iocado.
as adaptações indispensáveis ao desempenho das suas atividades.
5.2. em qualquer caso, todas as benfeitor.ias desmontáveis, tais como

Iambrls, biombos, cofre construido, tapetês etc,, podêrão sêr
retiradas pelo LOCATÁRIO, devendo o imóve1 locado, entretanto, ser

devol-vido com os seus respectivos acêssórios.

6. CIJíUSIII,À SEXTÀ - DO VÀIOR DO ÀTUCI.IEL

6.1. o valor do aluguêl mensat é de R§ 600,00 (seiscentos !êeis),
perfazendo o valor total de R§ 7.200,00 (sêtê mil ê duzêntos !êais).

?. CLÀUSUIÀ SETI}A - DO PÀGÀ!'ENTO

7.1. O pagamento do aluguel será efetuado mensalmente, a|Lê o 70'

(dáci@) día útí7 do mês subsequênte ao vencido;

7.2. o pagamento somente será efetuado após o "atesto", pela

secretarj-a Municipal dê Assistência Social, da vigêncj-a da locaçãoi

7.3. o pagamento será efetuado por meio de ordem Bancária, mediante

depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário

indicado peto I,OCADOR, ou por outro meio previsto na legislação
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vigente;
7.4. será considerada como data do pagamento o dia ên

como êmitida a ordem bancárj-a para pagamento;

?.5. O IoCATÁRfo não se responsabi li zará por qualquer
venha a ser efetuada pêl,o LOCADOR, que porventura não

acordadâ neste Têrmo dê Contrato.

que constar

despesa que

tenha sido

8. CIáUSu.À oITÀvÀ - DÀ vIGÊNcIÀ E DÀ PRoRRoGÀÇÀo

8.1. O prazo de vigência do contrato será de 72 (doze) ,!êaêa, com

inici-o na data de 01 de outubro de 2018 e encerramento em 30 de

setembro de 2019, nos termos do artigo 3" da l,ei n" 8.245, de 1991,

podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por periodos

sucessivos,

8.1.1. A prorrogação de contrato deverá ser promovj-da mediante

celebração de termo adj-t j-vo. Toda prorrogação será precêdida de

comprovação da vantajosidade da medida para a Administração e

certj-ficação de compatibilidade do valor do aluguel com o de mercado.

8.L.2. caso não tenha j-ntêrêssê na prorrogação, o LOCADOR deverá

envi-ar comunicação escrita ao LoCATÁRIO, com antecedência mínima de

30 (tt,iata) dias da data do término da vigência do contrato. sob Pena

de aplicação das sanções cabÍveis por descumprimênto de dever

contratual.

9. cLáUsÍT.À NoNÀ - DÀ vIGÊNcIÀ EM cÀso DE ÀTIENÀÇÃO

9.1. gste contrato
al.ienação do imóve1

L991.

continuará em vigor em

locado, na forma do artigo
qualquer

B" da Lei
hipótêse
n" I .245 ,

de

de

10. cU(UsuLÀ DÉcn{À - DO REAJUSTE
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10.1. será admitido o reajuste do valor locaticio mensal, em contrato

com prazo de vlgência igual ou superior a doze meses, mediante a

apllcação do (iaance G€,,,al dê Pr€,ços - ltbrcado - IGP-V ou Íadice



GeÍaI de P]reçoa - DisÍjo,,.i.bilidade lD.terz.a - IC?-DI), ou outro que

venha substituí-lo, divulgado pela fUDdaçâo ceàilio Vazqas - Fêtr,

desde que seja observado o interregno minimo de 1 (um) ano, contado
da data de sua asslnatura, para o primêlro reajuste, ou da data do

últj-mo reâjuste, para os subsequentes.

10.2. O reajuste, decorrente de solicitação do LOCADOR, será
formalizado por apostilament.o, salvo se coincidente com termo aditivo
para o fim de prorrogação de vigência ou alteraÇão contratual.
10.3. Se a variação do indêxador adotado implicar reajuste
desproporclonal ao preço médio de mercado para a presente locação, o

LOCADOR acêita negociar a adoção de preÇo compativel ao mercado de

locação no municipio em que se situa o imóve.l.

11. cliíusur.À DÉcruA pRrMErRÀ - DÀ DorÀÇÀo oRçÀIENÍÁRrÀ

11.1. es

conta dê

Municipio

despesas decorrentes da presente contratação correrão à

recursos especificos consiqnados no Orçamento Geral do

deste exercicio, na dotaÇão abaixo discriminada:

cestão/unidadê: 09

Fontê: 003

Progra.ea de Tra.ba].ho: 08.243. 0410 . 6034

EJ.ênênto de Despesa: 3.3.90.36.00.00
PI: 3490

12. Cr,iiUSI,IÀ DÉCD,A SEGUNDÀ - DÀ ErSCÀrrZÀçÃO

12.L. A fiscalização do presente Termo dê contrato será exercida por

um representante do LocÀTÁRIo, ao qual competirá dirimir as dúvidas

que surgirem no curso de sua execução;

t2.t.L. o fiscal anotará em registro próprlo todas as ocorrências
rêlacionadas com a execuçâo do contrato, indicando dia. mês e ano,

bem como o nome das pessoas êventualmente envolvidas, determinando o

que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados

e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
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providências cabiveis i
12.L.2. As dêcisões e providências que ultrapassarem a competência do
fiscal do contrato deverão ser solicj-tadas a seus superiores em tempo

hábil, para a adoção das medidas convenientesi
12.1.3. O LocADoR podêrá indicar um reprêsentantê para representá-1a
na êxecução do contrato.

13. cLiiusuI,À DÉcrr'ÍÀ TERCETRà - DÀs ÀrrERAÇôEs

13.1. Eventua.is altêrâções contratuais reger-se-ão pelâ discj-plina do

artigo 65 da Lei n" 8,666, de 1993.

14. cuiusul.À DÉcr!'íÀ eurNTÀ - DÀ REscrsÁo coNTRÀTUÀr

111 .1. O LocATÁRIo poderá rescindir este Termo de contrato, sem

qualquer ônus, êm caso de descumprimento total ou parcial de qualquer

cláusu.l-a contratual ou obrigação imposta ao LOCADOR, sem prejuÍzo da

aplicação das penalidades cabiveis;
14.2. nos casos em que restê impossibilitada a ocupação do imóvel,
taís como incêndio, dêsmoronamento, desapropriação, caso fortuito ou

força maior etc., o LOCATÁRIo poderá conslderar o contrato rescind.ido
imêdiatamênte, fj-cando dispensada de qualquer prévia notifj-cação, ou

multa, desde guer nesta hipótese, não tênha concorrido para a

sltuação;

14,3. o procedimento formal de rescisão têrá início mediante

notifj-cação escrita, entrêgue dj-retamente ao LOCADoR ou por via
postal, com avlso de recebimento.

15. CIÀUSULÀ DECÍ! A SEXTÀ - DOS CÀSOS OMTSSOS

15.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas
deste contrato reger-se-ão pelas disposições côntidas na Lei n"

8.666, de 1993, bem como nos demals regulamentos e normas

administrativas Federais e Municipais, que fazêm parte integrante
destê contrato, independentementê de suas transcriçôes.
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PREEEITT'RÀ I4'IIICIPÀL DE NOVA §ÀtITÀ BÀRBÀRÀ
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16. cIJiUsT,LÀ DÉcIt'À SÉTrMÀ - Do EoRo

16.1. fica el-eito o foro da Comarca de São Jerônlmo da

êxc1usão de quaJ,quer outro, por mais privilegj-ado que

dlrimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.

Serra,
seja,

com

para

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados,
após lido ê achado cônforme. as partes a seguir flrmam o presentê

contrato em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito,
na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Nova Santa Bárbara, 01 de outubro de 2018.

MI'NICÍPIO DE NOVÀ SÀNTÀ B]ÁRBÀR,À

Prefeito Eric Kondo

/át^-

VODINCIÀR TÀVÀRES e PÀIrIO TÀvÀREs

RODRIGI'ES DÀ COSTÀ KONDO

secretária Municipal de Assistênciâ Social,
acompanhamento do contrato

TESTEMUNHAS

Fiscal responsáve} pelo
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Poder
Executivo

Ano V

IMPRENSA OFICIAL -
Lêi n' 660, dê 02 de abril
de 2013.

l. Atos do Poder Execütivo
E 0 . TOMAOA DE PREÇOS No 6/2018

-Aos 31 (tÍinla e um) dias do mes de aqoío (08) do ano de dois mile dezoito (2018)

leia.sê:
Aos 03 (tÍês)diâs do mês de selembro (09) do ano de dois mile dezoilo (20í8).

Nova Santa BáÍbara,01 de oúubro de 2018

Eric Kondo
Prefeilo Municipal

Edição N" 1333 - Nova Santa Bárbara, Paraná Segunda.feira, 01 de Outubro dê
I

EXTRATO DO CONTRATO N'83/2018

REF.: Procêsso dê Inexigibilidade n' 6/2018

PARTES: Município de l{ova Santa BárbaÍa, pessoa juÍidica de di.eito publico intema, inscila no CNPJ sob o no 95.561.080/000160, com sede administrativa na

Rua Waliedo Bittênmurt de Mones,222, neste ato representado pelo seu Preíeito Municipal, SÍ. Eric Kondo, e a empresa ERGO MOBILI INDÚSTRIA E

coMÉRcD DE MÓVEIS LTDA, pessoa iuÍidica de diÍeito privado inscritâ no CNPJ N" 97.466.593/0001-18 e tnscÍiçáo Estaduat N" 252844688, sediada Ruâ Júlio
TeodoÍo Martins, n" 3944, Bairro Rio Caveiras, Biguaçu/SC, e a empresa MOVESCO lND. COM. DE ÓVEIS ESCOLARES LTDA, inscritâ no CNPJ sob o n.o

93.234.789/0001-26, estabelecida à Rodovia 8R 386 km 341 no 5876, baino Bom Pâstor, Lajeado- RS.

OBJETO: Píocêsso carona paÍâ aquisiçâo de mobiliários escolares, mesa acessível e conjunto proÍessor, corforme autorizaçào de adesão a atâ dê
rêgistÍo de preço no 22018, deconenie do PÍegão Eletrônico n" 10/20'17/FNDSMEC, concedida pelo Fundo Nacional de Deservolvimento da Educação.
FNDE.

,,,qLOR: R$ 72.1S1,00 (sêtênta ê dois mil, cento e novenlâ ê um reais).

PRÂZO DE VEÊtlClA: 12 (doze) meses, contados da data de assinatura, ou seia, alê 30/03/20í9
SECREIARIÂ: SecÍetaria Municipal de EducaÉo, Espode e Cullura.
RECURSoS: Secretaria Municipalde EducaÉo, Espoíte e Cultura e FNDúMEC.
RESPoNSÁVEL JURíDICO: GabrielAlmêida de Jesus, OAB/PR n'81.963.
DATA DE ASSINATURA C0NTRÂTO: 01/10/2018.

EXTRATO DO CONTRATO N'84/2018

PARTES: MUNICIPIO DE NOVA SAiITA 8ÁRBÂRÂ, pessoâ jurídica de direilo públim intemo, inscíla no CNPJ/MF sob n. 95.561.080/0001.60, com sede na

Avenida Walfredo Bittencourt de Morâes, 222, cenlro, neste ato represenlado pelo Exmo. SÍ. Prefeilo Municipal, Erlc Kondo, denominado LOCATÁRIO, e GEI{Y

VODINCIAR TAVARES, brasileira, casada, portador dâ cédula de identidade - RG n. 3.346.1151 SSP/PR e do CPF/MF sob n. 365.243.019{0, e seu marido

PAULO TAVARES, ambos residentes e domiciliados no Caratuva, Município de Sáo Jerônimo da S€rra, Paraná, denominado LOCADOR.

OBJETO: Locâção de imóvelpâra acomodaÉo da Câsa Lar-entidadê do abrigo de menoÍes mantida pêlo Podêr Público Municipal.

VALOR: R$ 600,00 {seiscentos rêals), mensais, perÍazendo o valortolalde Rt 7.200,00 (setê milê duzêntos reais).

PRÂZO DE VIGÊNCB: 12 (dozê) mesês, entrando em vigor logo após a assinâturâ do contrâto, ou seja, até 30/09t20í 9.

SECRETARIA: SêcÍetaria Municjpal de Assistência Social.

RECURSOS: Secretaía Municipal de Assistência Sociâ|.

RESPONSAVEL JURIDICO: Gaúiêl Almêida de Jesus, oAB/PR n' 81.963.
DATA DE ASSINATURÂ CO'{TRAÍO: 01/íO/20í8-

Diário oÍicial EletÍônico do Municíplo de Nova Santa Bárbara
Rua: Walíredo Aittencoun dê Morâes n'222 CentÍo

FonêJFax: (43)326H100
E-mâil: diaÍimf cial@nsb.pr.gov.br

w' /w.nsb.pí.gov.bí
www,lransDarenciâpeíâne.com.b/doênsb

ii3 l

E[ata de Publicâção do Termo de HomdogaÉo e AdjudicsÉo dâ Tomada de Preços n" 6/2018, publicáda no Diáío OÍcial Eletrônico, ediÉo 13í3, em 31/08/2018,
e noJomalA Cidade Rêgional, em 0?09/2018, sendo que:

Onde se lê:

Diário Oficial Eletrônico
Município de Nova Santa Bárbara - Paraná

Eric Kondo - Prêfêito

REF.: Dispensa de Licitaçâo n'1112018
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,6gl!t.o d. pLço n. 2120í8, d6êottctita do P.r0ao Elrhônlêo n.
l0A0l7/FNOEÀIEC, coílcadus palo Fúndo t{ádoosl da DalanÉhtrcíb dà
Educâçao - FNOE.

VÂLOR: Rt72.Í9t,m(3rLntâ6(bcmí. c.nb.nor.nt .um r.âh).
PR ZO DE UGÊNC|À 12 (doz.) m€.., oonbdoo d. dsb dê r3dútra,

ou 36i., etá 30109/2019.
SECREÍAR|,ü S..r!tad! Múrldp.l da Educáéo, EsDoít cCulbrr.
RECURSOS: Sacírlaíi! Munldp.l de Educ.Éo, E.roíb c Culàrra r

FNDE/UEC.
RESPONS^VEL JURIDIóO: G5bíblÀlr Ftd..h J.erú, ÔAB/FR n. Oí.96:t.

do ed6!áo e âlá d6

po!6or iuíldhâ d€

EXTRÁTO DO COIÍTRÂÍO N' t,'I2Oí8
REÉ:

SANTÂ

I

I
t
t;t
SI

ct

DAÍADE

PARrES: M
dlr.lto públlco lnl6mo, hraílL no CNPJ/I|F üiü n. 95.56í.(160/00ó160. .o.n
aêd€ ns Avsnlda Walfuo glttoncouÍt da UoÍecâ, U. cantÍo. naalo alo
rôpra36nl,âdo palo Enno. Sr Prlíâlto Munbrpd. Eft Xd|to, dêíoírÍnâdo
LOCAÍÀRIO, ê GENY VODINCI R TAVARE6. brs3t Fr, c..âdr. poíÍâdor da
éduh de ldcnlidedo - RG n. 3.3,16.í1Sl êSPiPR. do CPFfrlF.ob n.
365.243,01$00. e a6u marldo P ULO ÍAVARES, arnbG ÍlsüonLa .
domldllado. no Cá'rt vr, Munlcíplo d6 São J.ónlim de Senà, PÍrná,
dênomlnedo LOCADOR.

OBJEÍO: Loê.çao dc lmôr6l pêã â.onlodáÉo d. Crla Lár - ú1wâda d.
abÍlgo d€ m6nor6! menüde pcb Podaí PúUlco Münldpd.

Vr{OR Rt 600,00 (!.Lc.nlo! t!!b), m€o.!b, p..lk ftb o v.lütotâldc
RS 7.2m,00 (!.lr mil c duz.nba !ada).

PRÀZO DE V|GÊNCIA: 12 (d@.) ru.r!, .ntmdo ôÍn viro.logo sp& e
âs3ln.lúrr do conlr.b, ou rôl., ata 30/0g/:l0l S.

SECREÍARIrü §êcÍ.tefu Mu!üclpsl dcA!abt6.d! Sodâ|.
RECURSOS: S€crltlaL Munldpdd.Áií!6odá Sodá|.
RESPOXSAVET JURÍDtCO: G.bdotAtÍirH. dr $.rÁ. OAA/PR n' 81 .963.
OATADEÂSSINAÍUR CONTRAÍO: Oí/1O/2OI8.

ÊxtR ?o Do cot{tR^To x. l5r20tt
REF.: ToÍnáda d. Pl€ço! n.'8/20í 8
PART€S: Munlc{pb d. t'low S.nt .Bárà.r., p.so.,úldlca d6 dlrêlto

plblico lnt rná. lÍr6cÍlt! no CNPJ aob o Ír 95.56í.080/000í40. coír, !€dê
sdminBbátivs na Rua Wtlt?ldo Bitbílcoirn da lloaaa!, 222, néta slo
Í6p.!!6nlrdo p.b !6u ítlHlo Munbp€|, Sr. Étu Xo.Éo, . . .ínÊa..
TURBO INFORMATICA- CONSULÍORIAE SISÍEM S LTDA- EPP,lntcÍlt
no CNPJ lob !t'97.373.088iU001-29. coín t d. m Ruâ B€.ao do Rb B.r!co,
1348 SALA 15. ôÉP: 858009?0. gdrci C6íilÍD, ToLdô/PR.

OBJEÍO: Conrabçno da a,npl!.a pâía praltaqao da !ô.üçô! da
llcênclEmênto dê sonwere. do li6tamr dc S6üda, Buporla Iácnlco
6lpacializado, prlã utllzado nã arú ir. asHa do rnüLípb.

VALOR: Ri I .400,00 (uÍn mn ô quatÍocaotoa óab), tn.n!eb. lo&ltsrndo Rt
1E.e,0O,00 (dea.!!o$ mll . otioacntoâ rerb).

PRÂZO OEVIGÊNC| í2 (doê) ftolc!, coírHo. d. drt dr 83rin tr.e.
ou sâj.. .tá 3oD9/2()19.

SÊCREÍARIÀ: S.crubd! Munldpál d. §âtlde.
RECURSO§: S€cr€lrdâ Munijp.l dê srúda.
RESPONSÁVELJURIOICO: GabrirrÀmr6a .16 J€!u!, OAB/PR n'Er .963.
OATA DE ASSINAÍUR.ÀCONTRAÍO: 0Í/1 0/201 8.

da
)ào

PORTAR1A ttJ 7'TMII
Ô PREFEITO MUNICIPAL OE NOVASANIA BÁ8AARÀ É!oiv., no ü5o d.

suâ! stlbulÇôr3 l€gdr c d. con ormldrd€ oom o eí1í8. Bi. da L.lMünldprl
n -58€/20Í 1, Eídno doô S..vldoía. Púbalcoa Munldp.b dê Nov! Srnt!
gáô3re . ou &L 6a do Elt.hdo do Magblâtu:

coiacEoER
AÍt í.. Áô sr Lraal lorúlra BaanÉo, oêJpánta do cáalo d6 Wlânta,

nelicúL 332$1, RG n í0.580.672 SSP-PR. loládo nr Scdú.rL ú S.úd.,
UCEXçA ÊSPÊCLAl- d€ 0l (um) tna., cdnFroôdlds enf! o p..lodo d.01
dr ot tubíodr,SI I6 30d.oúóÍo d.20t8.

Aú 2'- Eda Poítíílâ.ntr .ín úgoÍ ne.t d.b. Évo!€dú âs dLpciçõ..
am confárb.

t{ova Sant! Barbá6. 01 dê out ü.o d. 20í 6.
ENC l<OrlOO - ffib ,,lúnlclB.l
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PREFEITURA MUNICIPAL

Giane Rodrigues da Costa Kondo

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Nova Santa Bárbara, 02110120'18.

De: Setor de Licitaçôes e Contratos

Para: Fiscal do contrato n' 8412018

Prczada Senhora,

Tem esta a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria, cópia do
Contrato n" 8412018, decorrente da Dispensa de Licitação n" 1712018, cujo objeto é
a locação de imóvel para acomodação da Casa Lar - entidade de abrigo de
menores mantida pelo Poder Público Municipal, a fim de que o mesmo seja
acompanhado, assegurando-se o cumprimento integral das obrlgações contratuais
assumidas.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine C tina L d Santos
Seto e LicitaçôesÍ

ata:v21/o qoll

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222' Centro, 8 43. 3266.8100, B - 86.2s0-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mait - licitacao@lsbot4oy=br - rvurv nsb pr'gov-br

rl3 a:

CORRESPONDÊNCIA INTERNA



il*:r NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA IVIUNICI PAL

NO

i}3?

ESTADO DO PARANA

CHEK LIST

MODALIDADE: DISPENSR Oe ltctrlçÃO
T tQ-018

10

N" eseecrrrcaçÃo DOC OBS.
1 cí,Capa do processo

Ofício da secretaria solicitando OK
a Prefeito pedindo abertura do processo 0/L
4 Cotações de preços (no mínimo 3)
5 LicitaÇão à Contabilidade (Pedido de dotaÇão) 0í
6 Contabilidade à LicitaÇão (Resposta dotação) 0Á,
7 LicitaÇão ao Jurídico (Pedido de Parecer) 0tL

ÚK,B Parecer Jurídico
0t<o Edital de aulorizaçáo do Prefeito

Publicação (Jornal A Cidade Regional/ Diário Oficial do
MunicÍpio). 0k"

0/<11. Publicação Mural de Licitaçáo (TCE)
o/í12 Contrato

Publicação do extrato do contrato (Jornal A Cidade
Reqional/ Diário OÍicial do Município) c{

0fv14. Encaminhado cópia contato ao fiscal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43- 3266.81 00, CEP - 86.250-000 Nova Santa

Bfubara, Paraná- E-mail - licitacao@nsb'pr.gov.br' uvrv.nsb.pr.gov.br

2.

I

I

I

I

I

I



)B

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PARANA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO
DTSPENSA DE LICTTAÇÃo N" rzl20r8

Aos 05 dias do mês de outubro de 2018, lavrei o presente termo de encerramento
do processo licitatório Dispensa de Licitação n" 1712018, regisúado em
16/0812018, que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes
numeradas do no 001 ao no 038 que corresponde a este termo.

lEbine Santos
Responsável pelo Setor de itações

Rua WalfÍedo Bittencouí de Moraes n" 222, Cenrro, Fone 43. 32ó6.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa BárbarÀ Püanâ

- E-mail - licitacaoa.lnsb.pr.qov.br - \t §'N.nsb.Írr.Bov.br

ll*irt
.t,'- ,J,
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PREFEITURA MUNICIPA DE NOVA SANTA BARBARA

Sectetaria glunicipat [e Assistêncio Sociat
c.N.P.J. N.. í 9.560.789/000't .63

A Secretaria Municipal de Assistência Social vem solicitar a Vossa Seúoria a

Renovação do Contrato de locação para Casa Lar por período de 0l (um) ano.

Neste momento o mr.rnicípio não possú um imóvel próprio que seja adequado para atendeÍ a

esta demanda.

Segue no Contrato nome do Proprietrírio e endereço para que aLocação sejâ Renovada.

Sem mais para o momento, esta secretâria está a disposição para qualquer

esclaÍecimento.

Atenciosamente;

'-/ [^L K--b
_ Çiane Rg[rigucs [a Costa Konlo

Secietária Municipal de Assistência Social

Recebido por \fui*?otr Data: )\ o) Itt

Rua Walfredo Biuencourt de Moraes, 1 19 Centro cep 86250-000
Fone: (43) 3266-1486 e-mail socialnsbpr@yúoo.com.br

Nova Santa Barbara-PR

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Secretaria Municipal de Assistência Social
N" 108/2019

Para: Secretaria de Administração
Data:23/09/2019

Assunto: Locação de Imóvel para Casa Lar
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Secretaria Municipal de Assistência Social

c.N.P.J. N." I 9.560.789/0001-63

coMUNrcAÇÃo TNTERNA No o6i2o19

De: Coordenadora da Casa Lar
Para: A Secretaria Municipal de Assistência Social
Assunto: Renovação do contrato Casa Lar
Data:10/09/í9.

Venho por meio de este solicitar a vossa senhoria, para que sejam tomadas as providências
cabíveis para a renovação do contrato do imóvel CASA LAR, o mesmo vence dia 30 do mês
de setembro 201 9.
Desde já muito obrigada, atenciosamente.

\.+
Zilda Ôlíveira Porfírio

Coordenadora da Casa Lar

Ruo: Wolfredo Bittencourt de Moroes, ns 179 - CEP:86.250-000
Fone: (043) 3266-1486- E-moil: sociolnsbpr@vohoo.com.br -Novo Sonto Bárboro-PR
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PREFEITURA MUNICIPAL 41
NOVA SANTA BARBARA

soLrctTAçÃo DE PARECER JURíDrcO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N'84/2018
REF: DISPENSA DE L|C|TAÇÃO N.. 1Zl2018

Prezada Senhora,

Solicito análise jurídica acerca da possibilidade de.aditamento ao
contrato n" 84120'18, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodaçáo da Casa Lar -
entidade dê abrigo de menores mantida pelo Poder Público Municipal, firmado com a
Sra. GENY VODINCIAR TAVARES, inscrita no CPF sob n. 365.243.019-00, com
vencimento em 30/09/2019, para prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze)
meses, em atendimento a solicitaçáo da Secretaria Municipal de Assistência Social e
conforme previsâo constante na cláusula oitava do referido contrato.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara,25 de setembro de 2019

Atenciosamente,

Elaine ristina d s Sentos

Setor de Licitaçó

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - Fondl:a\ (0{l) 32(ó.8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080i0001-60

E-mail: licitucao ri nr por.hr - Nova Sanla Barbirra - Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL t,.tk

NOVA SANTA BARBARA

PARECER JURIDICO 9 198/2019

ASSUNTO: ADITAMENTO CONTRATUAL

REF: CONTRATO N9 084/2018 - GENY VODINCIAR TAVARES.

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

Licitaçôes, quanto à possibilidade legal de aditamento do contrato administrativo

ns 084/2018, que tem por objeto a locação de imóvel para instalação da Casa Lar

-entidade abrigo de menores, firmado entre o Município de Nova Santa Bárbara

e a Senhora Geny Vodinciar Tavares.

A Secretaria solicitante justifica a necessidade de aditamento por mais 12 (doze)

meses, tendo em vista previsão contratual e amparo no art. 57 da Lei ne 8.666/93.

Feita tais considerações passemos a análise de legalidade do aditamento

contratual:

No caso em tela, verifica-se que a possibilidade da solicitação ora formulada

se encontra consubstanciada no artigo Art. 57 da Lei ns 8.666/93, que assim

prevê: Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à

vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:...

§ 2q Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e

previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

Abstendo da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade

mencionados acima, opina-se pelo encaminhamento e decisão à autoridade

superior.

É o parecer.



PREFEITURA MUNICIPAL i1
NOVA SANTA BARBARA

Nova Santa Bárbara,24 de setembro de 2019.

Carmen Cortez Wilcken

Procuradoria Jurídica
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ír.rotce cERAL DE pREços Do MERcADo - rGp-M
(Fundação Getúlio Vargas - FGV)

O que compôe o IGP-M:

O IGP-M/FGV é calculado mensalmentê pela FGV e é divulgado no Íinal de cada mês de referência

O IGP-M quando foi concebido leve como princípio ser um indicador pa.a balizaÍ as coÍreçóes de alguns títulos emitidos pelo Tesouro

Nacional e Depósitos Bancários com Íenda pós íixadas acima de um ano. Posteriormente passoü a ser o índice utilizado para â correção de

contratos de aluguel ê como indexador de algumas taÍifas como energia eléiíca.

VICHY LIFTACTIV

O IGP-M/FGV analisa as mesmas variaçóes de preços consideradas no IGP-DI/FGV, ou seja, o Índice de Preços por Atacado (lPA), que tem

peso de 60% do índice, o índice de Preços ao Consumidor (lPC). que tem peso de 30% e o Índice Nacional de Custo de ConstÍução (INCC),

representando 10olo do IGP-M.

O qu'e dilerê o IGP-M/FGV ê o IGPOUFGV é que as variações de preços considêradas pelo IGP{,/FGV rêÍerem ao periodo do dia

vlnte e um do mês anterior ao dia vinte do mês de reÍerêncla e o IGP-DUFGV reÍere-se a periodo do dla um ao dla trinta do mê5 em

reÍerência. A cada dez dias a FGV divulga as variações prévias que comÉorão o índice Íeíerente ao período completo analisado.

Atualmente o IGP-M ê o índice utilizado paÍa balizaÍ os aumentos da energia elétrica e dos contralos de aluguei§

ã§199,"

Mês/ano indice do mês
(em %)

índicê acumulado
no ano (em %)

indlcê acumulado
nos últimos 12

mêsês
(em %)

Número índice
acumulado a

Pâíir
de Jan/93

Ago/20í9 -0,67 4,1090 4,9636 1.772,7666

Jul/2019 0.40 4,8112 6,4113 1.7A4,7243

Jun/2019 0,80 4,3937 6,5279 1.777,6138

Mai/2019 0.45 3,5651 7.6587 1.763,5058

Abr/20'19 8,6555 1.755,60560,92 3,1012

1.739,6013Mar/2019 1,26 2,1613 8,2786

Fev/20'19 0,88 0,8900 7,6157 1.717 ,9551

6,7516 1.702,9690Jan/20í9 0,01 0,0100

'1.702.7987-1,08 7.5521 7.5521

Nov/2018 -0.49 8,7264 9.6940 1.721 ,3897

OuU2018 0,89 9,2618 10.8074 1.729.8660

SeU2018 1,52 4,2979 10,0496 1.714,6060

8,9114 1.688,9342Ago/2018 0,70 6,6764

Jul/20'18 0.51. 5,9349 8,2624 1.677,1938

httpsJtuv/w.ponabrasil.neUigpm.htm 1t7

NOVO

De12018
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httpsJ/wwwportalbrasil.neUigpm.htm 2fi

Jun/2018 1 ,87

https://wwwpoítalbÍasil.neuigpm.htm

5,3974 6,9376 '1.668,6835 t5
Mai/2018 1,38 3,4626 4,2712 1.638.0519

o.57 2,0542 ' 1,8953 1.615.7545

Mari20l8 0.64 1,475e 0,2033 1.606.5969

Fevl2018 0.07 0.8305 4,4239 1.596.3801

Jani 2018 0,76 0,7600 -0,4140 1.595.2ô34

Oezl2017 0.89 -0,5326 -0,5326. 1.583.2308

Nov/2017 0.52 -1.4'100 1.569,26434,8777

Oull20'17 -1.9201 -1/200 1.561,1463

SeU2017

0,20

0.47 -2,1158 -1,4594 1.5s8.0302

Ago12017 0,10 -2.5737 -1,7242 1 .550,7 417

Jull2017 -0,72 -2,6711 -1,6751 1.549.'1925

Junl2017 -0.67 -1,9652 -0,7837 't.560,4276

1.570.9530-0,93 -1,3039 1.5736

1.585.7000Abt120'17 -1.10 -o,3775 3,3678

1.603.3367Matl2017 0.01 0,7306 4,8624

Fev120'17 0.08 0,7205 5,3866 1.603.1764

Janl2o'|7 0.64 0,64C0 1.601.89496,6608

Dezl2016 0,54 7,1907 7.1907 1.591.7080

7 ,137 4. 1.583,1589Nov/2016 -0,03 6.6150

OuU2016 0,16 6,6470 8,7985 1.583.6340

SeU2016 0.20 6,4766 10,6777 1 .5A1 1042

Agoi2016 0,15 6,2641 11,5062 1.577.9483

1'1,6509 1.575,5850Jul/2016 0.18 6,1049

1.572.7540Jun/20'16 1.69 5,9143 12,2193

Mai/2016 0.82 4.1541 11,0937 1.546.6162

Âbr/2016 3.3070 10,6419 1.534,03710.33

11.5682 1.528,99140.51 2.9672

1.521.2331Fev/2016 1.29 2AMl 12,0900

Jan/2016 1,14 1 ,1400 10,9612 1 .501.8591

oezl2015 0.49 10,5443 10.5443 '1.484.9309

Novi20l5 10.0053 10,6873 1.477.69021 ,52

1.455.5657OuU2015 1,89 8,3582 10,0985

SeU2015 0,95 6,3482 8,3588 1.428.5658

Ag0/2015 0.28 5.3474 7,5538 1.415,1222

JuU2015 6.9639 1.411,17090,69 5,0533

Jun/2015 0.67 4.3334 5.5829 1.40'1.5005

Maii 2015 0,41 3.6390 4.1041 1.392,1730

AbÍ/2018

I u"rzot,

I u"rrzoro



PREfEITURA MUNICIPAL

MffiX_f* Ll6

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 26lOq l2Ol9.

De: Setor de Licitações

Para: DepaÉamento de Contabilidade

Assunto: Aditivo ao coítrato a" A4l20la.

Senhorita Contadora:

Em atendimento a solicitação da Sra. Giane Rodrigues
da Costa Kondo, Secretária Municipal de Assistência Social, solicito a Vossa
Senhoria previsào orçamentária para que seja aditado o contrato n'
84 l2ol8, decorrente da Dispensa de Licitação n3 77 l2Ol8, firmado com a
Sra. GEtrtY VODINCIÂR TAVÁRES, inscrita no CPF sob n. 365.243.0f9-00,
cujo objeto é a locaçáo de imóve1 para acomodação da Casa Lar - entidade de
abrigo de menores mantida pelo Poder hiblico Municipal. O aditivo
acarretará custos adicionais para Adrriinistraçáo num valor mensal de R$
629 r78 (seiscentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos), totalizando
R$ 7.557,36 (sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis
centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Ekine aútL Santos
Setor de Licitações

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes, n" 222, Centro. I ,13. 3266.8100, E - 86.2i0-000 - Nova Santa Bárbara - Pararà
E - Site rvrr rv. nsb.Dr. eor'. br

1

I

I lati!,



PBEFEITURA MUNICIPAT

iltHf*§"mlF 11

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
coRRESPoN DÊNcla rNrenNa

Em atenção à correspondência interna expedida por Vossa Senhoria em data de
2610912019, inlormamos a existência de previsão para recursos orçamentários para que seja
aditado em R$ 7.557J6 (sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos),
o contÍato n' 84/2018, decorrente da Dispensa de Licitação n.' 1712018, tirmado com a Sra.

GEIYY VODINCIAR TAVARES, inscrita no CPF sob n. 365.243.019-00, cujo objeto é a
locação de imóvel para acomodação da Casa Lar - entidade de abrigo de rnenores mantida
pelo Poder Público Municipal.

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

09 - Secretaria Municipal de Assistência Social:
003 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
08.243.0410.6034 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente:
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física; 3440.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente.

Nova Santa Bárbara. 26109/2019

,_h,Laurita Sou
Contadora,/CRC

l.

Rua Walfredo Binencoun dc Moraes. no 222. Centro, I 4.1. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara - Paraná

I - Site - l srv,rsh,pr.eov.hr

tit
I



PREFEITURA MUNICIPAL
!
:

NOVA SANTA BARBARA
!8

r" TERMO ADTTTVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N.

8412018, QUE ENTRE SI CELEBRARAM O MUNICIPIO DE NOVA SANTA

BÁRBARA E GENY VoDINCIAR TAVARES.

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, no 222, . neste ato

representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado,

residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente locatário,

e GENY VODINCIAR TAVARES, brasileira, casada, portador da cédula de

identidade - RG n. 3.346.115-1 SSP/PR e do CPF/MF sob n. 365 243.019-00, e seu

marido PAULO TAVARES, ambos residentes.e domiciliados no Caratuva, Município

de Sáo Jerônimo da Serra, Paraná, doravante denominado locador, resolvem aditar

o contrato de locaçâo de imóvel para acomodação da Casa Lar - entidade de abrigo

de menores mantida pelo Poder Público Municipal, n.o 8412018, firmado entre ambos

em 01 de outubro de 2018, com vigência por'12 (doze) méses, referente a Dispensa

de Licitação n.o 1712018, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto, a prorrogaçáo por mais

12 (doze) meses do prazo original, ou seja, alé 2910912020, conforme previsáo

constante na cláusula oitava do contrato e disposto no artigo 57, da Lei 8.666/93, em

atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social.

PARAGRAFO UNICO - Fica alterado o valor do

contrato para R$ 629,78 (seiscentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos),

Rua Walfredo Dittencoun de Mordes n'222, CentÍo, Fone 43. 32ó6.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Pamnar

E-mail - licilacaoiÍ?_!§h.0lget!b! - §Nli.nJb.pr.go\.br
Página I de 2

CLÁUSULA SEGUNDA:

Fica concedido o reajuste de preços, conforme previsão

constante na cláusula décima do contrato, de acordo com a variaçáo no período do

IGP-M (índice Geral de Preços Mercado da Fundaçáo Getúlio Vargas) acumulado

nos últimos 12 meses que é de 4,96360/0.
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PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeito M
{ri" ronao

uÀcipat - LOCATARIO

mensais, totalizando R$ 7.557,36 (sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e

trinta e seis centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA:

As despesas decorrentes desta licitação correrão por

conta da dotação orçamentária havida pela conta no 09 - Secretaria Municipal de

Assistência Social; 003 - Fundo Municipal dos Direltos da Criança e do Adolescente;

08.243.0410.6034 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente; 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FÍsica; 3440.

CLÁUSULA QUARTA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condiçôes estipuladas no Contrato Original, que náo 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 foima, que vai

assinado pelas partes.

Nova Santa Bárbara, 26 de setembro de 20'19.

lj

' \ ) "^-':za-r-- )(J v,v.{ \|êL<-\v1 t^-(rl

Geny Vodinciar Tavares e Paulo Tavares

LOCADOR

fr"«M*ú{^fu"Gi ondo

Secretária Municipal de Assistência Social - Fiscal responsável pelo

acompanhamento do contrato

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes n" 222. Centro, f-one 43. 3266.8100, CEP - 8ó.250-000 Nova Santa llárbara, Paraná
E-mail - licitacaôOnsb.pr.eov.hr - 1r§§.nsh.pr.uor.br
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Poder
Executivo

Ano vl

IMPRENSA OFICIAL -
Lêl n" 660, de 02 de abrll
dê 20Í3.

rc, Paraná. Ouintô-ÍeiÍa,26 de SETEMBRO 20174N Nova BárbaSanta

| - Atos do Poder Erecutivo
EXÍRÂTO ,I' TERMO DE ADITIVO

Referente ad Contrato no 81/2018.

REF.: Piegão Presencial n" 65/2018

PARTES: Município de Nova Santa BáÍbara, p€ssoa jurídica de direito publico intema, inscrih no CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60, cotn sede administÍativa nâ

Rua Waiíredo Bittencourt de MoÍaes, 222, neste ato ÍepÍesentado pelo Senhor Prefeito Municipal SÍ. Eric Kondo, ê a empresa UAPFRE §EGUROS GERAIS Sá.,
inTtltr no CNPJ sob n' 61.074.175i000í-38, mm sede na Avenida das NaFes Unidas, 14.261. Andar 29, Sala A - CEP: 04794400 - EAIRRO: Vila GertÍudes, São

Pá SP.

OBJETo; ContÍatação de serviços dê seguro para veiculos da fÍota municipal

VALoR DO ADITIVO: R$ 8.880,00 (oito mil, oitocentos e oitenta rêâis)

SECREÍARIA: Secretaria Municipal de Saúde.

REC|,RSOS: Secretaía Municipal de Saúde.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Witcken. OA8/PR n" 22.932

DATA DE ASSINATURA D0 TERMo DE AolTlVo: 26/09/2019.

EXÍRÂTO 1' TERMO OE ADITIVO

ReÍerente ao Contrato no 822018.
REF.: Pregâo PÍesencial n" 65/2018.

PARTES: liunicípio de l{ova Santa Báôara, pessoa juridica de direito publico intema, inscritâ no CNPJ sob o n" 95.56'1.080/0001-60, com sede adminislÍativa na

Ruâ Walfredo B,ttencourt de Moraes, 222, neste ato representado pelo SenhoÍ Prefeito Municipal Sr. Eric Kondo, e a empresa PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS

cERAlS, inscrita no CNPJ sob n' 61.198.164/0001'60, com sede na Avenida Rio Branco, 1489 - CEP: 01205905 - Baino: Campos €liseos, Sâo Paulo/SP.

oBJEIo: Conkatação dê serviços de seguro para veículos da ftota municipal.

VALqE DO ADITIVO: R5 7.'198,8,t (sete mil, cento e noventa e oito reais ê oitentâ e quatÍo centavos)

SECRETARIA: SecretâÍia Municipalde EducaÉo, Esporte e Cultura,

RECURSOS: Secretaía Municipalde Educaçáo, Esporte e Cullura.
RESPOT{SÁVEL JURíOICO: Câímen CoÍrez Wilcken. OAB/PR n" 22.932._
DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVQ.2610912019,--'4

( ExrRATo l' TERÍúo DE ADtflvo -------

Referente ao contÍato no 8,u201 8. 
.{t-'----------.--' 

--- 
'- '

REF,: Dispensa de LicilaFo n." '172018.

PARTES: Município dê Nova Santa BáÍbara, p€ssoa juridicâ de direito publim intema, inscrita no CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60, com sede adminisfativa na

Rua WalÍÍedo Bittencourt de Mo'aes, 222, nêste alo representado pelo Senhor Preíeito Municipal Sr. EÍic Kondo, e a GENY VODINCIAR TAVARES, brasileirâ,

casada, portâdor da cédula de identidade - RG n. 3-346.1lF1 SSP/PR e do CPF/MF sob n. 365.243.019-00, e seu maÍido PAULO TAVARES, ambos Íesidentes e

domiciliâdos no Câratuva, Municipio de São Jerônimo da Serra, Paraná.

OBJEÍO: Locação de imóvelpara acomodaçâo da Casa LaÍ- enlidade de abdgo de menorcs mantida pelo PodeÍ Público lilunicipal.

REÀrUSÍE DO VALOR DO CONTRÂTO: Em 4,96360/0, ou seja, o valoÍ passará de R$ 600,00 (seiscentos Íêais), mensais, para R$ 629,78 (seiscenlos e vrnle e

nove reâis e setenla ê oito centavos), mensais, totalizando R$ 7.557,36 (sete mil, quinhentos e cinqueota e sete reais e lrinta e seis centâvos).

DiáÍlo OÍiclal Eletrônico do Municipio de Nova Santa Bárbara
Rua:WalÍÍêdo Eitencouít dê MoÍaes n'222 - CeolÍo

Fone/Far: (43) 326&8100
E-mail: dianoolicid@nsb.pr.gov.bí

pmns@nsb.pr.gov.br

oog)neílo a§§nádo pd cênr.ido Dqirar - ibva Sàâlâ
BÍb3B Pís,8 @ itunÉpal: 955610800001@-^C S€FÂSA-
Su. a,!€ítcibdô é qmílda .l€dê q@ vi*aliz*t, aiíavê do
3i6: hnoJ/§Íd d.ejrlMJ/tuh{(Í-/drãío{h.i.ldÚE

Diário Oficial Eletrônico
Município de Nova Santa Bárbara- Paraná

Eríc Kondo - PreÍeito Municipal

SECRETARIA: SecÍetaÍia Municipal de Assistência Social.

RECURSOS: Secretana Municipal de Assrstência Socral.

RESPONSÁVEL JURIDICO: Carrnen Coítez Wilcken, OAB/PR n" 22.932.

DAÍA DE ASSINATURA DO ÍÊRMO DE ADlTlVo: 26/09í2019.
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Edigáo: 1771

Prefeitu ra Mu nicipal : de
Nova Santa Bárbara - PR I

EXTRAÍO fTER O 0C AIrlÍlVO i.i.rütc.o Gonffi n tl/:10ít.
REF.: Pírgão PÍ.!.ÍKàl n'85201 8.
PARTES: Muniélplo d6 Nová Srat BáÍ!..â, pêÀloô juídlê. da dir.lto

pubUco inlcmâ. hlarltâ.b CNPJ aob o n 95.561.086ú00160, {an !€da
admiaistraüw ne Rua'WâlíÍedo Elltenaourt do irúsêi, 222, nêútâ ato
ÍêpresenlEdo p€lo SêíhoÍ PreÍêho Munlcip6l Sr Edc Kondo. 6 á êmprct8
MAPFRE SEGUROS GERAIS gA.. inscrllr no CNPJ.ob n'
8í.0?4:l75r'Oo0l-38, com !€ds nr Avênrd6 dá NrÉ6i U^iirâr. í1.26í,
AndsÍ29; S.lê A- CEP: 04794-00Ô - BAIRROI ylh Grífllda., Sào P.ubrsP.

ÔBJETO: Conhatáção dê sôrvlço! da loíiúro párâ veldios da fÍolr
münlcpá|.

VÀLOR DOADÍTNO: Rl 8.880,00 (oío mll, oilo.6ntos ê dlentâ reâb).
SECRETARIT'i SacÍDlrrü Municjpsl d6 Sâüde.
RêCU RSOS: S€cíE{ádá MunlCpsl d€ Salde.
RESPoNSAVEL JURlotco: câmon cortez wlc*sn, oa8/PR n' 22.932.
oÀtA 0E AS3INAÍURÁ,OO ÍERMO DE ÀDIÍwO: 26109120 19.

EXTRATO í'IERíO OE ADTTUO R.í.í!nt rô Coht âto ó' tzrrlôí!.
REÊ: Pr69áo Prâ!ánciel n'65/'201 8.
PARTES: M$iclpio dê Nova Santá Bê,ôarà, pê$oâ ju.ídká d€ dirôlto

publico lnlsma, ImaÍitá no CNPJ rob o n' 05.561.080r'000ís0, (Dm 6od€
admiÍ{slraliv6 nà Rua WelíÍedo BltteôaouÍt d6 Morâ€3, 222, m.te ato
rap.e6êÍlládo polo SenhoÍ PÍeíÉno Munidpsl Sr. Éie Kondo. e a eÍtpía!
PORTO SEGURO Cl DE SEGUROS GEMI§. ins{íita no CiIPJ sob ô'
6i.198. 164/000í40, com Bêd6 nâ Avonlda RIo Êranco, 1489 - cEP:
012059ô5 . B3iíÍo: Câmpos Ell$os. São PouLrsP.

OBJETO: Contlaleção do ror'üço3 do s€gurc palr v€Íolba dã írote
munlcip6l.

VAOR DOAD|ÍMo: Rl7.,98,84 (seta íÍ 1. cêrío 6 nov6nlá r ollo Êait o
oíontE o quâlÍo canLvo.).

§ECRET RIA Sê(l6târis Muhldp6ldo Éducâçlo, ÉBpo.tê ô cultrrá.
RECURSOS: SôqBtsria Mut ipôlde EdÉáção, Esporbc C!ftuÍt.
REsPoNsÀvEL JURIDIcO Csmên coÍl€zwlctoa. OÀB/PR n' 22.932.
DAÍÀDÊASSINAÍURÀDOTERMO DEADITIVO: 26/09201 9.,
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dc 11n018.

pob§oo inteíne, tn3êÍ a no CNPJ aoõ o n' 95.56
PARÍES: Múniclrio d. Senl,â Báôera, p€lsoâ iurld_rca

1 .080m001 60.
d€ dlrÉJto

âdminblEtiia nâ Rúâ Wahtsdo BntBílcouít d! Mdeêô, 222. n6st6 610

ropíraontado p6b S€nhoa Píoíaiio Uunldpal sí. Edc Koíldo. 6 s GENY
VOOINCI AR TAVARES, brê3ir€ir!, cessdr. poítádor ds o6dulâ dê ldêítdad.
- RG n. 3.346.í1&l SSP/PR. ô CPFIMF sob n. 385.243.019-0Ô, 6 a.u
inarldo PAULO ÍAVÂRES, en$é írsirontês e do.riicjlisdos no Carâtrvr.
Munkíplo dê São Jaíülrno da 8aírá. Párâú.

OBJEÍO; LocâÉó de imóirêlperá ecomodâçáo d6 Câ6â Lar - on&sd6 do
ebrigo dc m6roí6a mântha pah Pod6Í Públko Munidpâ|.

REÀ,USTE DO VALOR Do CONInÀÍO: Em 1,9636%, ou .oiá, o valor
pá$ará dê R$ 8m.00 (rêlsç.nto! rerl!),,nônssi9, pa.â Rl 629,78
(!êhcsnlG o vint6 6 noro íEâb 6 s.tôr{â a ollo c.olavosl, meúai!.
lotáit sndo Rt 7.557,36 (aato íril, qulnhoôto§ ê dí{uênta e sêb rEâis 6 trnlâ
€ a6is cêítâvo!).

SECREÍARI,': S.cÍ€târis Muni<ipd d6 Als3térrjô Sodâl.
RECURSOS: S.cÍ6teú Municipal d€ Asd§fníds Sodd.
RESPoN sAv€LJURlolco: c6íÍr€í coítsz wlcksn, oÂBiPR n'22.932.
DATA DE ASSINAÍURA T OTERMO DE ÀDlTlVO: it/09l20í0.

EXTRAÍO í'TERI{O DE AOrTNO R.Lr.nt .o Gontrtto n'85r20'lt.
REÊ: Toíráda de pÍ6ço! n.'6/2018.
PÂRÍES: Munllpb do tldo Sdtlá B&bsÉ. po&3o8 jt Íldi, dê dlÍâlto

püblico ir cmâ, lnlcÍitá no CNPJ !ó o il' 95.561.080/000140, coíí ladê
àilnini-FriÉ a-Ru1Wd'Bd. Àrn6.,tt í. t ^Qà. 
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PREFBTURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

Aos l0 dias do mês de outubro de 2019, lavrei o presente termo de juntada de
folhas no processo licitatório de dispensa de licitação n'1712018, numeradas do
n" 39 ao no52, que corresponde a este teÍrno.

lEhine Saúos
Responsável pelo Setor de icitações

Rua walfredo BitÍencoun de Moraes n" 222. Cenro. Fone 43. 326ó.810o. CEP - Eó.250-000 Nova sanla BárbaiÀ Paraná

- E.mail - Iic itacao,ri n sh.pr.gov. hr - urrri,.nsb.Bl.geth

TERMO DE JUNTADA DE FOLHA NO PROCESSO LTCITATORIO DE
DISPENSA DE LICITÀÇÃO N"l7l2018
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PREFEITURA MUNICIPA DE NOVA SANTA BÁRBARA
S ?La*taÍio *lultiÍ:W & Xssútthcia Sçüú

c.N.P.J. N.o í 9.560.789000t53

A Secretaria Municipal de Assistência Social vem solicitar a Vossa Seúoria a

Renovação do Contato de locação para Casa Lar por período de 0l (um) ano. Neste

momento o município não possui um imóvel próprio que seja adequado para atender a esta

demanda.

Segue no Contrato nome do Proprietrírio e endereço para que a Locação seja

Renovada.

Sem mais paÍa o momento, esta secretaria está à disposição para qualquer

esclarecimento.

Atenciosamente;

Jó..r,tn^u .ra §LL."tl,*, »" *f,gl
@iirasantoi-

Secretríria Municipal de Assistência Social

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, I 19 Centro cep 86250-000
Fone: (43) 3266-1486 e-mail socialnsbpr@yúoo.com.br

Nova Santa Bárbara-PR

CORRESPONDÊXCN INTERNA

De: Secretaria Municipal de Assistência Social
N" 064/2020

Para: Secretaria de Administração/Jurídico
Data:03109/2020

AssunÍo: Locação de lmóvel para Casa Lar

Data: l\la1Recebido por: c, Zo



PREFEITURA MUNICIPAL
* NOVA SANTA BARBARA

54

SOLICITAÇAO DE PARECER JURIDICO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 84/2018
REF: DTSPENSA DE L|C|TAÇÃO tt'tZlZOtA

Prezada Senhora,

Solicito análise jurídica acerca da possibilidade de aditamento
ao contrato n" 8412018, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da Casa
Lar - entidade de abrigo de menores mantida pelo Poder Público Municipal, firmado
com a Sra. GENY VODINCIAR TAVARES, inscrita no CPF sob n. 365.243.019-00,
com vencimento em 29/09/2020, para prorrogaçáo do prazo de vigência por mais 12
(doze) meses, conforme previsão constante na cláusula oitava e aplicação do
reajuste, conforme previsão constante na cláusula décima do referido contrato, em
atendimento a solicitação da Secretaria de Assistência Social, anexa.

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Bárbara, 14 de setembro de2020.

Atenciosamente,

Ela ine n itk d Santos

Setor de Licitaçô

Rua Walfredo Bittencouí dc Moracs, 222 - Cep. 86250-000 - I'ondFax (043) 32ó6.8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60
E-mail: Iicitacao,a:nsb.Dr.p.ov.br - Nova Santa BaÍbaB - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

PARECER JURIDICO o r89/2o2o

ASSUNTO: ADITAMENTO CONTRATUAL

REF: CONTRATO No o84lzor8

Trata-se de processo relativo ao contrato administrativo no o84/zor8,

que tem por objeto à locaSo do imóvel onde se encontra em funcionamento a Casa Lar

de Nova Santa Bárbara, vinculado à Secretaria de Assistência Social, encaminhado a esta

procuradoria jurídica para análise sobre a possibilidade de prorrogação de prazo

contratual através da formaliza@o de termo aditivo.

Embora sob polêmica, parte considerável da doutrina classifica o contrato

de locação como contrato de direito privado da Administração e, consequentemente,

submetido fundamentalmente aos preceitos de direito privado.

Neste sentido, "somente quando derrogadas, pela norma publicista, as

orientações dadas pelo direito privado, é que se deixará de encontrar, aí, a disciplina ou

regramento dispensados a determinada situaSo em detúmento da solução ofertada pela

norma ou preceito de natureza privada." (Marcos Juruena Villela Souto e Ana Beatriz

Rutoútsch Bicalho. locação de Imóveis pela Âdministração Pública. Boletim de Direito

Administrativo. Maio/g9).

Mesmo nos denominados contratos de direito privado da Administra@o,

esta não pode abdicar de algumas de suas prerrogativas, tais como as exigências de

forma, de procedimento, de competência e de finalidade, haja üsta que a atuação da

Administração Pública está sempre orientada ao atendimento do interesse público. A

administratiústa Alice Maria Gonzalez Borges faz a seguinte afirmação:

Há que se registrar interesse da Administração Pública Municipal na

continuidade da locação através da prorrogação contratual por mais 12 meses, a contar

do dia zg/oglzozo, conforme manifestado pela Sra. Keiziany de Oliveira Santos,

Secretária de Assistência Social.



i6PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

"...cada vez mais a terminologia "contratos privados da

Administração" cede passo à de "contratos regidos

predominantemente pelo direito privado", mais tecnicamente

exata, mais consentâneâ com a realidade dos fatos.".

Assim, a Administração sempre está subordinada ao direito público no

que se refere ao motivo, finalidade, competência, forma e procedimento de seus

contratos.

A l*i 8.666/93 trata dos conhatos cujo conteúdo seja regido,

predominaltemente, por norma de direito privado, entre os quais encontra-se a locação

em que o Poder Público figure como locatário, no artigo 62, § 3o, inciso I, que tem a

seguinte redaSo:

"Art. 62.

(...)

§ 30. Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta [,ei e demais

normas gerais, no que couber:

I - aos contratos de seguro, de financiamento, de locação em que

o Poder Público seja locatário, e aos demais cujo conteúdo seja

regido, predominantemente, por norma de direito privado..."

Quanto à duração do contrato de loca$o analisado, assevera Maria Sylüa

Zanella Di Pietro:

"os contratos de direito privado celebrados pela Administração, por

força do art. 62, § 30, que manda aplicar aos "contratos de seguro, de financiamento, de

loca@o em que o Poder Público seja locatário, e aos demais cujo conteúdo seja regido,

predominantemente, por norma de direito privado", o disposto nos arts. SS e 58 a 61, o

que exclui, expressamente, o art. 56, pertinente à exigência de garantia, e o art. 57,

pertinente aos prazos.".

Portanto, esta doutrinadora entende que não se aplica a restrição contida

no caput do artigo 57 aos contratos de direito privado celebrados pela AdministraSo,

por força do art. 62, § 30, que manda aplicar aos contratos de locação em que o Poder
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NOVA SANTA BARBARA

Público seja locatáúo o disposto nos arts. SS e 58 a 6r, o que exclui o art. 57, pertinente

aos prazos.

Nesta linha, nada impede que a Administração decida pela prorrogação

através de termo aditivo.

Pelo exposto, encaminho a setor competente e a Autoridade Superior para

deliberar sobre os aspectos de oportunidade e conveniência.

Nova Santa Bárbara, z8 de setembro de zozo

. ')
Carmen Cortez Wilcken

Procuradoria Juúdica

,, PREFEITURA MUNICIPAL



29tO9t2020 IGPM - Atualização lnstantânea - O que é e Como Funciona - Acumulado ?

írrrotcr GERAL DE pREÇos Do MERCADo - lGp-M

Por fernando Em Economia, lndicâdores dô Brâsil postôu'l dejaneiro cle 2019

O que compõe o IGPM:

o IGPM/FGV é calcuÍado mensalmente pela FGV e é divulgado no flnal de cada mês de referência-

Quando ele foi concebtdo teve como princípio ser um indicador paÍa balizar as correçôes de alguns títulos emitidos
pelo Tesouro Nacional e Depósitos Bancários com renda pós frxadas acinra de um ano.

Posteriormente pâssou a ser o índice utilizado pâra a correÇão de contratos de aluguel e como indexador de algumas

tarifas como energia elétrica.
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OuV201 I 0,89 9,2618 10,8014 1.729.8660
J

1,52Set/2018 8,2579 10,0.196

8,91 14

1 .714.6060

1688,9342Agol201 8

Jul/20'l8

0,70 6,6164
!

Jun/201 I 1 ,87

0,51 5,9349

53914

8,2624

6,9316

4,2712

1 .617 ,1938

1.668,6835

1.638,0519

j
I

II
i
i

Mail2018 l,38 3,4626

Abr/2018 0,51 2,0542

Marl2O18 0,64 1 .47 58

Fev12018 0,07 0.8305

Janl2O18 0,7 6 0,7600

\ Dez/2017 0,89 -0,5326

Nov/2017 0,52 1,4100

Oull2O17 0,20 -1 ,9201

SeU20l7 0,41 -2,1158

Agol2017 0,10 -2,5137

Jull2O17 -0,12 -2,6111

Junl2Ol7 -0,61 -1,9652

Mail2O17 -0,93 -1,3039

Abrl2017 -1,10 -0,3715

Marl20l7 0,01 0,7306

0,7205Fevl20'17 0,08

Janl2017

1,8953 1.61 5,7545

0,2033

-0,4239

1.606,5969

1.596,380i

-0,5326

-0,4140 1.595,2634

1.583,2308

1.569,2643

'r .561..r 463

1 558,0302

1 .550.1417

-0,8111

-1,4200

'1,4594

-1,7242

-1.6751 1.549,1925
1

L
I

I
*-
I
I
i
l--

0,7837

1,5136

3,3678

4,8624

5,3U66

1.560,4216

1.570.9530

1.585.7000

.i.603,3367

1.603,1164

httpsJ,!wwportalbíasil.neuigprn/

0,64 0,6400 6,6608 1 601,8949
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CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 29 lO9/2O2O

De: Setor de Licitaçôes

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aditivo ao contrato n" 84l2OlA.

Senhor Contador:

Em atendimento a solicitação da Sra. Keiziany de
Oliveira, Secretária Municipal de Assistência Social, solicito a Vossa
Senhoria previsão orçamenlária para que seja aditado o contrato n"
84 l2OI8, decorrente da Dispensa de Licitação n." 17 l2Ol8, Íirmado com a
Sra. GEI{Y VODINCIÂR TAVARES, inscrita no CPF sob n. 365.243.019-00,
cujo objeto é a locação de imóvei parâ acomodâçâo da Casa Lar - entidade de
abrigo de menores mantida pelo Poder Público Municipal. O aditivo
acarretârá custos adicionais para Administração num valor mensal de R$
7t1,78 (setecentos e onze reais e setenta e oito centavos), totalizando R$
8.541,36 (oito mil, quinhentos e quarenta e um reais e trinta e seis
centavos).

Sendo o que se apresenta pa-râ o momento.

Atenciosamente,

Ehbu L
Setor de Licitações

Rua walfredo Bittencoun de Moraes, no 222, Centro, t 43.3266.8100,8 - 8ó.250-000 Nova Santa Báôara ' Paraná

El - Site - \vww.nsb.DÍ.sov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

nolilm*tt
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

coRRESPoNDÊNcla. TNTERNA

Em atenção à correspondência intema expedida por Vossa Senhoria em data de
29/0912020, informamos a existência de previsão para recuÍsos orçamentários para que seja
aditado em R$ 8.541,36 (oito mil, quinhentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos), o
contrato n" 84/2018, decorrente da Dispensa de Licitação n.' 1712018, firmado com a Sra.

GENY VODINCIÂR TAVARES, inscrita no CPF sob n. 365.243.019-00, cujo objeto e a
locação de imóvel para acomodação da Casa Lar - entidade de abrigo de menores mantida
pelo Poder Público Municipal.

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
003 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
08.243.0410.6034 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente;
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica; 3530.

Sendo o que se apresenta para o momento

Alenciosamente,

Nova Santa Brirbara, 2910912020.

Silvio sa de Lima
Contador/CRC PR 051 996/0-9

Rua Walfredo Bittcncourt de Moracs. no 222. Clenrro. I 43. 32ó6.8100, B - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara - P

E - Site - §r|rr.Ítsh.pr.eov.br

arana
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NOVA SANTA BARBARA

2. TERMo ADtlvo Ao coNTRATo oe locaçÃo H"

8412018, QUE ENTRE SI CELEBRARATTA O TUUruICíPIO DE NOVA SANTA

eÁneana E GENy voDtNctAR TAVARES.

O Municipio de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrita na CNPJ sob o no 95.56í.080/000"1-60, com sede

administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222, neste ato

representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado,

residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente locatário,

e GENY VODINCIAR TAVARES, brasileira, casada, portador da cédula de

identidade - RG n. 3.346. í 15-1 SSP/PR e do CPF/MF sob n. 365.243.0í 9-00, e seu

marido PAULO TAVARES, ambos residentes e domiciliados no Caratuva, Município

de Sáo Jerônimo da Serra, Paraná, doravante denominado locador, resolvem aditar

o contrato de locaçáo de imóvel para acomodaçáo da Casa Lar - entidade de abrigo

de menores mantida pelo Poder Público Municipal, n.o 84120'18, firmado entre ambos

em 01 de outubro de 2018, com vigência por '12 (doze) meses, referente a Dispensa

de Licitação n." '1712018, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto, a prorrogação por mais

12 (doze) meses do prazo original, ou seja, alé 281O912021, conforme previsão

constante na cláusula oitava do contrato e disposto no artigo 57, da Lei 8.666/93, em

atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Fica concedido o reajuste de preços, conforme previsão

constante na cláusula décima do contrato, de acordo com a variaçáo no período do

IGP-M (indice Geral de Preços Mercado da Fundação Getúlio Vargas) acumulado

nos últimos 12 meses que é de 13,0205Yo.

PARÁGRAFo Útttco - Fica alterado o valor do

contrato para R$ 711,78 (setecentos e onze reais e setenta e oito centavos),

Rua Walfredo Bittencoun de Momes n" 222, Centro, Fone 41. J266-8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná

E-mail - lieitaüolaosb.DleaúI - wrvÚ.nsb.or.gov.br
Página I de 2
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\,

NOVA SANTA BARBARA
mensais, totalizando R$ 8.541,36 (oito mil, quinhentos e quarenta e um reais e trinta

e seis centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA:

As despesas decorrentes desta licitação correrão por

conta da dotação orçamentária havida pela conta no 09 - Secretaria Municipal de

Assistência Social; 003 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

08.243.0410.6034 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente; 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física; 3530.

CLÁUSULA QUARTA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condiçôes 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 Bá

E c Kondo

Prefeito Muni ipal- LOCATARIO

rbf ra, ZS de setembro de 2020.

qJ"^\ V^À^,-^r-"*

^J<À-\P-Oliveira

Secretária Municipal de Assistência Social - Fiscal responsável pelo

acompanhamento do contrato

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.{t100, CEP - 8ó.25 0-000 Nova Santa Rárbara. Paraná

E-mail - licitacao,?nsb.pt4olU - rr s rv.nsb.Dr.gov.hr
Página 2 de 2
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IMPRENSA OFICIAL -
Lei n" 660, de 02 dê abril
de 2013.

RESOLUCAo CMÂS/NSB t{. 007t2020

SÚMULA: Dispoe sobÍe aprovação da PrestaÉo de Contas reÍeíente ao ppAS I (piso
Paranaense de Assislência Sociai), segundo semestre 2019.

o coNsELHo MUN|CIPAL DE ASSTSÍÊXCn SOCtAt - CltAS, usando das
alÍibuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal no 691/2013, Considerando a
deliberaÉo da 6a reunião ordináÍia realizada no dia 30 de Setembro de 2020.

RESOLVE:
Art. 10- AprovaÍ PrêstaÇáo de contas reÍerente âo Piso PaÍânaense de

Assislénciâ Social- PPAS l, executado no segundo semeslÍe de 2019.
AÍ1. 2- Eslâ resolução entra em vigoÍ nâ dala da sua publicaÉo,

ÍevrFodo di§posi@s em conlráÍio.

Nova Santa BáÍbara, 30 de Setêmbro de 2020.

EÍika Cristina dos Santos da Silva
Presidenlê/ CMAS/ NSB

N'05 /2

SU ULA; Dispoe sobre a PrestaÉo de Conlas FtA Esladuat, DELTBÊRAÇÁO
06212417

o coNsELHo lrut{tctPALDos DtREtTos DA cRtÂ Ça E DO ADOLESCENTE -
Cli'lDCA, usando das alíibuipes que lhe são conferidâs pela Lei Municipal no

710/2014. Considerando a deliberaqáo da 6' reunião extraordináÍia realizadâ no dia
30 de Selembro de 2020.

RESOLVE:

ÂÍt í% O Conselho Municipal dos Direitos da Crian(á e do Adolescenle
no uso de suas aribui@s legais, aprova a PrestaÉo de Contas do repasse Serviço
de Coovivência e Foítalecirnento de Vinculos, deliberaÉo 062017- FWPR, no
periodo do 2 semeslÍe do ano de 2019.

AÍt ?- Esta íesoluçá) enlra em úgor na dala da $ra publicaÉo.
Íevogando disposiFes em contráio.

Nova Santa Bárbara, 30 de Setembro de 2020.

Í{eiriYumi NomuÍa

--<-fí.stde0b€tlgcÂ----.

RES N L

SÚMULA: Dispõe sobÍe aprovaÉo da PrestaÉo de Contas .eÍeÍente ao lncentjvo V
Fâmilia Parânaense, segundo semestre 20,19.

O CONSELHO MUN|CIPÂL DE ASSTSTÊNC|A SOCTAL - C AS. usando das
atÍibui@s que lhe são mnleÍidas petâ Lei Municipal no 691/2013, Consideíando a
delj\açáo da 6á reunião ordinádâ realizada no dja 30 de SêtembÍo de 2020.

RESOLVE:
AÍ1. 1"- Aprovar Preslâção de mntâs referente ao lncenlivo V programa

Familia Paranaense, exefliado no segundo semestre de 20,l9.
AÍt. 2"- Esta resoluÉo entra em vigor na data da sua publicâção,

revogando disposi@s em mntráÍio.

Nova Sanla BáÍbara, 30 de Setembro de 2020.

Erika CÍislina dos Sanlos da Silva
Presidentd ClvtAS/ NSB

cMASiNSB N'008/2020

SÚ ULA: Dispôe sobre apro/aÉo da PrestaÉo de Contas reíeÍente ao lncenüvo a
Pessoa com Deficiência (PCD lll).

o coNsELHo Ut{lclPÁL 0E Ass§TÊilctA soct^L - cHAs, usando das
alÍihri@ que lhe sâo onfeÍidas pela Lei Municipal no 691/2013, considsando a
deliberaÉo da 6" rêuniáo ordinária reâlizada no dia 30 de SetembÍo de 2020.

RESOLVE:

Aí. 10- ÂpÍovaÍ PÍestaçfu de contas ÍefeÍente ao lncenlivo a Pessoa

com Defciêncja (PcD lll).
Aít. ?- Esla resolu@ entra em vigor na data da sua publicaÉo,

revogando disposi@s em mnlÍáÍio,

Nova Sanla Bárban, 30 dê Sêtembro de 2020.

RefeÍente ao Conhato no 8,1/20í8.

REF.: Dispensa de LicilaÉo n.o 17/2018.

PARTES: t unicípio dê Noy. Santa Báôara, pessoa juÍídicâ de direilo publico
intema, inscril, no CNPJ sob o n0 95-561.080i0001-60, com sede adminislraliva na

Rua WallÍedo BiltencouÍl de Moraes, 222, neste ato ÍepÍesenlado pelo SenhoÍ PÍefeito
Municipal Sr. EÍic Kondo, e a GENY VODII{CIAR TÂVARES, brâsileira, casada,
poÍlador da édula de idenlidade - RG n.3.346.11í1 SSPiPR e do CPF/MF sob n.

365243.01900, e seu marido PAULo TAVARES, ambos residenles e domiciliados no
Caratuva, Municipio de São Jerônimo da SerÍa, Paraná.

OBJETO: Locaçáo dê imóvel para acomodaçáo da Casa Lar - entidade de abrigo
de menores mantida pêlo PodeÍ Público lrunicipal.

REÀ,USTE DO VALOR DO CONTRATO: Em 13,0205%, ou seja, o valor mensal

pâssará de Rt 629,78 (seisc€ntos e vinle e nove reais e setenta e oito centavos). para

Rt 711,78 (selecentos e onze reais ê setenta e oito c€ntavos), lotalizando R§ 8.541,36

(oito mil, quinhentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos).

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Asestência Social.

REcURSoS: SecrelaÍia Municipal de Assistência Social.

RESPONSÀVEL JURIDICO: CaÍmen CoíezWilcken, OAB/PR n" 22.932

DATA DÊ ASSINATURA DO TERMO 0E A0lTlvo: 29/m/2020.

L

| - Atos do Poder Execu

Erika CÍistina dos Santos da Silva
Presidente/ C ,4AS/ NSB

Não há publicáÇóes para a presente data

ll- Atos do

lll- Publicidade
Não há publicações pâra a pÍesente data

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbârâ
Rua: WalÍredo Bittencourt dê Morâês n'222 - Cêntro

FoneJFâx: (43) 326M100
E-mâal: diâÍioofi cial@nsb.pr.gov.bÍ

pmnsb@nsb.pÍ.gov.br

D@lmnb ãsnado pú CeíiÍL@do D,g,râl - Nov. Sã.1ã
9áôá6 Prdê,tla MlnLopar: 9s56r0400001@-Ác sEF sÂ-
sú tur6n!.rdadê é garanEa d€6dê q@ v6@I@.b átáv& rbi iê h{.r/w e5b í rd h,/Mâ1.'Ouurla.-Jdirrieúdâlídlq

IVunicípio de Nova Santa Bárbara -- paraná
Eric Kondo - Prefeíto Municipal

Edição N' í8í7 - Nova Santa Bárbara, paraná.

a Poder
Executivo

PRAZO 0O AoITUO: Poí mais 12 (doze) meses, ou seja, até 28i09,2021.

)-
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PARTES:

do Pregâo Píêlondâl n' 612020. 6m .t6nd1ín nlo . ó3 8€neliciáíia dâ
At . Oavak e! p63s!Éô r !ãro dêlcíito Íb qiadrD lbâixo

ô&c.ôüú!.ftô{roÚÉ
.t!r,rijry!.,úre,rrqú,

RESPONSÁVEL JURIDTCO: Caífi .n CortêzWitcten, OAS/PR ôô
OAÍA 0E ÀSSINAÍURÂ: 01 dê oulubro d€ 2020.

EXÍR TO DO 
.IER*O 

DE CA}ICELAUEI{TO OA AIA DÊ
REO|SÍRO DE PREçO X.! 9U2c19

Ror: PEgáo Ebr$ico f,.'36.120 19
PÂRTES: O MUN|CIPTO DE NOvÂ S^NTA AÁRBARA, coín poíloiâlidâd.

,rídlc5 d. dkelo podbo tfltâmo, lnlqtt, no CNPJ aoà n. 96.581.0ô0/000 Í {0,
com !.d. nâ Rua l{ttÍrrdo tiftaírcourt da Mo.áaa, 222 - Cantro. Nov! Sánt!
84,ôsr. - PâÉna, CEp - t6251G000 . e .m9Íü. 

^lO 
DISÍRlBlrloOR OE

MOVEIS LTDÂ, p.$oa lt,ídlcá da dll6no prn/ráo. ln.cÍlt no CNPJ lob n'.
15.556.601/0001ó2, com.idsÉF â Ruâ Aâtô.ío $âd, 273,{A 0 - CEP.
8407317o.B!tro:Eôlvbt .PdrlrGro§s!/PR.

CúUSULÂPRIMEIRA
O pfalanta l€rmo têm por oô}lo o cancalsm€nlo totrrl rl! At d6 Rãga6tm de

P.Êços n' 96,2019, do1!írrnt do PÉg& Eht6r{co n.'â8/20í0. q4o obi.to ê !
squisiÉo do môv.L, .Lborro.nô.lico3. .kn6hEônLa. aOutÊancnbe d.
Iníôírrtátcr, lÍÉlÍúmeotoB rÍlusicail a outroa, t6ndo poí imd.ôanb, aoidlâf.,o
dâ &n.llclári. da ÀL o o .óí1tldo m Pâêc.r t uddcô n' 19í 2020, 64.dldo pclt
Prodllràodr do MúÍrkÍpb, d.U.rro d! 3O/01y2020.

CLÁSULASÊGUNOA
O pÍÊalnto TôíÍio do Can elín.nlo d6wrá 3€r deüdámanla publi€do rto!

&gáosofti.B,n ídln Lgllqrêglmcnlá|..ímdôqu.!uíLmo!Gt€itoliurldico3

REsPoÊts^vÉL JUR|Drco: cârrt|3n côítêz \lvilct.n, oÂ8/PR n'22.932.
DÂÍA DEA§SlN^ÍURA: 0r/l 0I2O20.

roE

0do

t20 sôdê
ÍÉpraadlrdo Pab S€hhor
IAR TAVARES, bresilêr€.

0

lolidênl€! â domblisdoi no CtÉtuvã, Munlcldo d6 Sao Jcrôfiiíno d! S6íÍe,
Párànâ,

OAJETÔ: LocâÉo de kÍlóvôl p3rã ecoítodâÉo d! Case Ls. - !nlÉ5dê dâ

rkiqo aL m.noÊa hrnlidt pab Podaí Públlco Mun'dp6l
REÀJUSTE 0O VALOR DO CONÍRÁTO: Em 13.02059{. ou !rla, o valor

nâll.d Di.a.á dc Ri Ezts,r8 {..it lltoc . Úrb ô novulal . Q.bnl. ê oilo
..nteroa). p$â Rt 71í,78 (s6ti6.írlB . dnc ísâ{! a lrtdlt a iito c.ntwc}.
totâlizrnô Rt 6.t41 ,3à (oilo rú. qulnh€ntor a quer€nts . um n ais 6 ilnte e.36i3

PR,IZÓ OO 

^OlÍlVO: 
Por m!i. 12 (óo2.) m.!ês, dr 3qe, .là2&0on021-

SE6REÍ^R|Â: S..ÍeLá! Muhidoál dâ^itidâno. Sodd.
RECURSoS: S.cíâl!d. Muni.bà & Aldrlande So.iá|.
RESPONSÁVEL JURldlôO: CiíÍnan Cút r wd(on, OAB/PR n' 22.932
DÂÍÂ 0€ ASSIiI^ÍUFI OO ÍERl,tO DE ÀDtflvor 29/CrSr2020.

câsdâ. po.t8do. & úduh dc idcnüired. - RG n- 3.3aô.11tí SSP/PR ê do
CPF/tlF lob n. 365243.019-00. . §.u mlrido PAULO TÂVÀRES, ambo3

;Ào
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PREFEITURA MUI'JICI PAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMO DE JUNTADA DE FOLHA NO PROCESSO LICITATORIO DE
DISPENSÀ DE LICrrÀÇÃo No tll2otg

Aos 02 dias do mês de outubro de 2020, lavrei o presente termo de juntada de
folhas no processo licitatório de Dispensa de licitação n" 1712018, numeradas do
no 53 ao no 66, que corresponde a este termo.

lEhhu Sattos
Responsável pelo Setor de L es

Rua Walfredo Biltencourt de Moraes no 222, Cenrro, Fone 43. 3266.8100, cEP - 8ó.250-000 Nova Santa BáÍbarq Paraná

E-mail - liciracao@lsbItgry.b! - www.nsb.or.gov.br


