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PROFESSOR - l. conforrne n.
reíâr€-se ão psrlodo aquisitivo dê 01/03/l997 e ?8l02lZOO2, no quê diz o
'1 2Bo da t.Êi ÇomplsrnentâÍ no01/2016, dâ 221032016, Estatuto do Funcionalismo
Pútrlicú dôste N,lunicipio, pÊrlodo da Lic6nçá Espêcial, comproandido do
01/0912016 n 29/11/20'l 6, dâvendo ratornar ao sorvlço no dia 30 de novEmbro dô
20 t6.

Prefeitura Municipal de SantoAntonio do Para,so, êm 24 deagoíode 20í6.
t,EVÀNlR MARTINELLI . Prófelto Munlclpal

COM ENTÍ
'COMPRIMIDOS" DO tltEOICAMEN
PARAA FARMACIA DO POSTO CEN
AMOREIRA. do íato de havortrsnsc!
da ne@ssáda homologâçâo, r€sdvo
quântidadÊs cslimadâs, ds acordo
atendendo as condiçÕes previstâs l
coníornridade com as disposiçÕes a I

OO OBJETO
1., - A presents Ata tom poÍ (

EVENÍUAL E FUTURAAQUíSIÇÀO
IMEOIATA OE 2O.OOO UNIDADE§
METILFENIDATO - 10 MG, (RIT,
CENTRAL DE SAUOE DE SÃO
especiíicaçÕes e quantitativos con
Píesencial no 50/2015. que passam a

iuntamente com a pÍoposta da lici
estivessem.

1 .2 -A licitante Íegistrada para os il

CIRURGICA PARANA. DISTRIBT
CNPJ: 05.746.44410001 -94

16mo cpr IEl',.Jillr,|'fli*

1.3 -.Este instrumonto náo obÍl
quântidad€s estimadas, podendo oo
objeto, obedêcida a lagislaçáo par
registÍo a pÍeíaÍância do aornecimonl
art. 15, §40da Lei 8.666193.

L4 - Os píeçls Íegistrados mant(
da presente Ata. sdmitida a recomp
equaÉo econômico-íinanceira inicia

1.4.1 - Os pr€ços regiskados qu6r
proços praticados no mêrcâdo, mr
enlÍa o valor originahnênts constantr
época do Íegistro.

1.4.2 - O aumento decoÍrente da r

de desequillbrio econômic.o-Íinancei
sua ocorÍência era imprevisivel no rn

comproveção do aumento p6lã em
custos s documôntaçâo ds suportê),

1.5- Caso o prêço rogistÍado so tc

o Municlpio solicitará ao fornecedor.
registÍado. de Íorma a adequá-lo naí

1.6 -As aquisiçoes ou clntÍalaç(
não podetâo excedeÍ e 100% (cem p

de RegistÍo de PÍeços.
2. OOCUMENÍOS INTEGRANÍE
2.1 - PeG todos os eÍeitos legals

como, paÍa deÍinir procêdimsntos
confaidas, inlegrâm esla Ata. corn
documentos:

a) Editalde PÍegão Presencial no:
b) Proposta da Licitente.
3 VIGÊNCIA
3.1 -ApresenteAta vigoÍará por 1

4. OAS CONOrÇoES DE ENTREí
4.1 - Os produtos/materiaig dsver

Munrclpio, que procederá à solicitaç
realizada denko do prazo de conlrati

4.2 - Apôs elâtuada sua solicitâçi
imêdiatâmênte após a solicitaÇáo,
ensxos, em local a ssrdesignaóo pê

4.4 - Os produtos/matoÍiais quÉ

imediãtamentê.
4.5 - Se a subslituiçâo dos mate

empresa êstará suieita às sançÕes
PÍsços..

5. OAFORMAOE PAGAMENTO t
\.5.1 - Os pagâmontos serâo 6lotr

nredientg apíêsentaÇào des rBspg

Flrq*fr*Êtura Municipal de
FJ$ua nanta Bárbara - PR

extntrô r. tERmo ADrTlvo
Contíalante: Municipio de Nov6 Sanla BáÍbãra.
Conrratada: cOPEL TELEüOMUNICAçÔES S/A.
Objeto: Çontretâçêo de enrtJÍêsa para Íomecim€ntodê lnteÍnetbandâ lãrga.
Cmlmto Originâl no O24A015.
Ad:tivo ds Prâzo: 1? (doze) meses. ou selâ. até 28/08/201 7.
ReajusÍs do r..'c'do conlrato; Em 8,:362%, cü saja, de R3 R§ 1.482,38 (um.nil,

quakoceÍ.|^s o :jessontâ e dois reais ô trinta 6 oito c6ntavos). para RÍ t.590,14 (um
mil. qu[Í,Jnto9 e novênto reaig e quatoízo c6ntavos), mon3ais. totallzando Rú
19.08 1,68 (dezgnovo nlil, oitenta e um Íêais e sessBnta a oitocontavos).

Recursos: SecrqtâíiaMunicipâldeSsúde.
Secretarias: SscÍeiaÍia Municipal ds Saúda.
Ilcspon66vel JuÍidico: Asêlita O,iveiía Martins PeÍêira, OAB-PR n' 48857.
Oâta dê assinalure do tcÍÍno de sditivo: 29l0tl/2016.

EXrRA'rO 30 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N' 0291201/a
FARTES: MIJNTCIPIO DÊ NOVA SANTA BARBAFi^, psssoa iurldica de direiro

publico inteÍna, inscrits no CNPJ sob o n'95.561.080/0001-ô0, com sedô
adorhlistraliva na Ruâ Walfredo Bittoncourt do Morae3,222, n€3te ato roprosântada
pelo SenhoÍ Píoíeito Municipâ|, SÍ. ClaudemlÍ VelêÍlo a a amprcsa GENÍE
SEGURADOR S/A, ixscrila no CNPJ sob n' 90.180.605/000142, com sede na Av
CaÍlos Gomes, 350 - CEP: 90480000 - BãiÍro: 8oa Vists. PoÍto AlêgreAS. neslê ato
Íepíesdnlado pelo SÍ. MaÍcelo W'ais.

Obieto: CootÍâtâçáo de cÕbBÍtura dê sêguÍo paÍa veloJlog e msquinâs pesâdâs dâ
frola rnuricipal. PÍBgáo Fresencial n.o 4212014 - PMNSB. Cofltrâto OÍbinal no
02912014

Valor doAdilivo: tt$ 39.72Í1,00 (trinla e nove mil, selecentos e únts rsals).
PRi\zo DE vtGÊNClÀ: Mais'12 (doze)m6sas, ou Êoia, atá 2$o&l2o17.
tlesponsável Jurldico: 

^ngelitaOliveiÍa 
Martins PeÍoira. OAB-PRn'48857.

Oatâ do assinatuÍa do teilno de aditivo: 29/08/2016.

EXÍRATO 50 IERMO AOITIVO AO CONTRATO N'02U2014
PARÍES: MUNtClPlo DE NOVA SANTA BARBARA, pe3§oe luÍidlcâ ds dirolto

publico lnternâ, lnscÍita no CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60. com sede
adrniÍrisrÍativa nâ Rúa Wa!ííedo Bitlen@uÍl de Motàes,222, nêsl6 ato ÍepíGsantjada
pâlo SenlroÍ eÍeÍêito N'tunicipâl, Sr Clãudemir Valêrio 6 a empresa PORTO SEGURO
CIA DÊ SÉGUROS GÊRA|S, inscrila no C|IPJ sob n' 61.196.16.1/0001-60, com sede
ns Av Rio Branco. I 489 - CEP: 0 I 205905 - Bairo: Campos Eliloos. Sáo PeulorsP
neste àlo reprnsenlada pela Sra. MarlâWoulâÍs Montoye.

Obietol Conti atação de cobertuÍa de soguro psíâ velculos e maquinas pêsadas da
Írola Ínunicipal Pregáo PÍssencial r.' 422014 - PMNSB. Cont ato Original n6

02at2014
Vâloí C.J Adrúvi, ris 52.944.00 (cinquenla e aois mil. novecentos e quaÍsnta e

quf,líore; ).
PRAZo üE VIGENCIA: Mars l2 (doze) meses, ou seia, eté 28108/20Í7.
Rosponsável JuÍi{.lico:Ângelitâ Oliveiíâ Martins Pêíeira, OAB-PRn' 48857.
Datâ dê assinaturã do têmo dgaditivo: ?9/4q2ff§,

PORTARIA N.o 064/2016
O PREFEIIO MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÀRBARA. no uso de suas

itri$igóôs iegais e consi(teÍando que o Consêlho Tul8laÍ á ó.9ào €$endal para o
Sisteroa de Gêrantia dos Oirêitos da Criânça ê do Adolsscêntc nâ sstÍulure dos
Municipios e das regióe6 adíninistrativas do DistÍilo Fodsíal, Ío3olve: NOMEAR:

Art. lq Fi6 rurleâda temporâriarenlê a suplênts a SÍ' SHEILA OA SILVA
SAN-rAN/r, portadoía da cÉdula de ldêntidado ni 8.531.029-l SESPIPR e CPF no
255.755.'188-09: para exerclcio do cârgo dâ CONSELHEIRO TUTELAR, do Munlclpio
do Novâ S.rnta Biirhara, para sub6lituiÍ a ConsslheiE Tutslaí Amânda Nocko dos
Santos NoqueiÍe , que s6 eôcont.â am licença matemidadE.

AÍt. 2q Éstâ portâria entíâ em vigôÍ nâ data de 0l/0912016. Ísvogâdes t3
dislrcsiçôes ern mntrário. Nova Sãnta Bárbara, 29daagostode 20í6.

Claudemir Vâlério . PrsÍelto Munlclpal

1
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NOVA SANTA BARBARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CORRESPON DÊNCIA I NTERNA

DE: Secretaria Municipal de Saúde

PARA: Secretaria de Administração

No 31 1t2016

DATA: 25lOBl17

ASSUNTO: Aditivo Contrato n" 2412015

n

\

Venho através desta solicitar a VosSa Senhoria aditivo por mais 12 (doze) meses ao
contrato n" 24t2015, firmado com a empresa COPEL TELEGOMUNICAçÕES
S/A, inscrita no CNPJ sob n" 04.368.865/0001€6, com vencimento em
28lOBl2O17, cujo objeto é o fornecimento de internet de banda larga, conforme
disposto na cláusula décima do referido contrato, nos termos do art. 57 , da LeL no.

8.666/93.

Atenciosamente,

Mi.n"rd" res de Jesus

Secretária Municipal de Saúde

Rçcebido por:
Nome

2s ro%
Data

I t-I

Rua Antonio Joaquim Rodrigues no 623, a(fi 266 8050) CNPJ no 08.854.896/0001-88 E-mail:
saudensb@vahoo.com.br - Nova Santa Bárbara - Paraná



t.
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ffi#H"t
CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 28l08l2OI7 .

De: Setor de Licitaçôes

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aditivo ao contrato n' 2412OL5.

Senhorita Contadora:

Em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal
de Saude, solicito a Vossa Senhoria previsáo orçamentária para que seja
aditado o contrato n' 2412015, decorrente do Pregão Presencial n" 3912015,
firmado com a empresa COPEL TELECOMUNICAçÓES S/4, inscrita no
CNPJ sob n' 04.368.865/0001-66, cujo objeto é o fornecimento de internet
de banda larga. O aditivo acarretará custos adicionais para Administraçáo,
no valor mensal de R$ 1.633123 (um mil, seiscentos e trinta e três reais e

vinte e três centavos) , totalizando o valor de R$ 19.598176 (dezenove mil,
quinhentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Eh.ine Sontos
Setor de Lici CS

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222, Centro. I 43. 3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara - Paraná

E - Site - www.nsb.pr.gov.br



29108t2017

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federaldo Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÂO POSITIVA COM EFEITOS DE.NEGATIVA DE DÉBFOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNÉO

Nome: COPEL TELECOMUNICACOES S.A.
CNPJ : 04.368.865/0001 -66

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acíma identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n9 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideraçáo para fins de
certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se 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 art. 11 da Lei nQ 8.212, de 24 de julho de 1991 .

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ng 1.751 , de 0211012014.
Emitida às '14:32:39 do dia 2810412017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 2511012017.
Código de controle da certidão: 3246.6015.D88A.E8F9
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

125
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l2Ê
https ://www.sifge.caixa.gov.brlEmpresa,/ Crf/ Crf/ F geCFSImpri mirPa...

mffiilm

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição; 0436886s/0001-66

Razão Social: COPEL TELECOMUNICACÕES SA

Endereço: ãUâlr?ff }rJ|iã?r?,#ar:^{. 
1sB Bloco A / MossuNGUE /

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

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

Validade: 2LlOBl2017 a 19109/2017

Certificação N ú mero: 20 1 7082 1 00 5 5 2 1 0 76t4220

Informação obtida em2B|OB|TOL7, às 13:23:16.

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

ldel 2810812017 13:23

FÊDEÊ.ÁL



28t08t2017 IPCA - indice Nacional de Preços ao Consumidor - Amplo - Calculador.com.br

Calculador(/) / Tabelas(/tabela) / lndicêsFinanceiros(/tabela/indice) / IPCA-indiceNacional dePreçosaoConsumidor-Amplo

Atua lizado em 28/08/2017

f Compartilhar (https:/y'sffi.fâcêbmk.@m/sharer/sharêr.php?u=http:/^trw.mlculadoL@m.br/tabêla/indicê/IPCA)

l2t

IPCA - índice Nacional de Preços ao Consumidor - Amplo

Jull2017

^ 0,5 
IPCA . Ultlmoa 12 meso6

0,24 n

Corrigir valor pelo IPCA (/calculo/correcao-valór-por-indice)

§Criar alerta (email)

§'

20'16 (/tabela/indlce/1PCtu2o16) 2015 (/tabela/indice/|Pctu2o15) 2014 (/tabela/indicellPCN2114)

Acumulado 12

Mês

Ultimos 1 2 meses (/tabela/indice/IPCA)

20 1 3 (/tabela/indice/lPCAJ201 3)

Jull2017

Junl2017

Mail2O17

Abrl2017

Marl2017

Fevl2017

Janl2017

Dezl2j16

Nov/201 6

OuU201 6

Valor

0,24

-0,23

0,14

0,25

0,33

0,38

0,30

0, 1I

0,26

1,4200

1 ,1 800

1,4100

1 ,1 000

0,9600

0,7100

2,7100

2,9900

3,5900

4,0800

4,5700

4,7500

5,3500

6,2800

6,9800

7,8700

Acumulado Ano meaes

0,3800

6,2800

5,9700

5,7700

SeU2016 0,08 5,5000 8,4700

A9o/2016 0,44 5,4200 8,9700

O Calculador.com.br não assume responsabilidade por defasagem, erro ou

outra deficiência em informaç1es prestadas em série temporal, bem como

por quaisquer perdas ou danos decorrentes de seu uso.

/pU?template=colorbox&utm_source=calculador&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below Article Thumbnails Top Row:)
/pU?template=colorbox&utm_source=calculador&utm_medium=referral&utm_conlent=thumbnails-a:Below Article Thumbnails Top Row:)
/pU?template=colorbox&utm_source=calculador&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below Article Thumbnails Top Row:)
Recomendado para você
thttps/cat.va.us.criteo.com/delivery/ckn.php?

Protetor Solar Anthelios Alta Cobertura Fps 60 Cor Clara 50ml

http://www.calculador.com.br/tabela/indice/IPCA 114
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rnffifr
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Em atenção à correspondência interna expedida por Vossa Senhoria em data de

2810812017, informamos a existência de previsão para recursos orçamentários para que seja
aditado em R$ 19.598176 (dezenove mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta e seis
centavos), o contrato n" 2412015, decorrente clo Pregão Presencial n" 3912015, Íirmado com a

empresa COPEL TELECOMUNICAÇOES S/4, inscrita no CNPJ sob no

04.368.86510001-66, cujo objeto é o fornecimento de intemet de banda larga.

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é

08 - Secretaria Municipal de Saúde;

002 - Fundo Municipal de Saúde PAB/SUS;
10.304.0390.2032 - Bloco de Vigilância em Saúde;

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2950

Sendo o que se apresentapara o momento.

Atenciosamente,

Nova Santa Bárbara, 2810812017.

Lauita
96lO-4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222, CenÍro, I 43. 3266.8 I 00, E - 8ó.250-000 - Nova Santa Bárbara - Paraná
E - Site - urvw.nsb.pr.gov.br

1

Contadora/CRC
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PREFEITURA MUNICIPAL l?rt,
NOVA SANTA BARBARA

soLrcrrAÇÃo DE PAREcER JURíorco

TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 2412015
REF: PNECÃO PRESENCIAL N.O 3912015

Prezado Senhor,

Solicito análise jurídica acerca da possibilidade de aditamento ao
contrato n' 2412015, cujo objeto é a o fornecimento de internet de banda larga para

Secretaria Municipal de Saúde, com vencimento em 2810812017, para prorrogação de

seu prazo de vigência por mais por mais 12 (doze) meses, conforme previsão

constante na cláusula décima do contrato e disposto no inciso ll do artigo 57 da Lei n"

86666/93.
Conforme propostas anexas das empresas contratadas, houve

redução do valor do seguro.

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Bárbara, 25 de Agosto de 2017

Atenciosamente,

Elaine itk Santos

Setor de Licita

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cep.86250-000 - Fone/Fax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N.'95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Paraná



pREFETTURA MUNtctpAL DE NovA sANTA eÁReaRR
Av'warrredot'n""?xJli"*y"#::i:?1',#,Tfax(043)3266-8100

E-mail: omnsb@nsb.or.oov.br - Nova Santa Bárbara - Paranâ

Parecer juridico

Solicitante: Departamento Municipal de Licitações e Contratos

Ref. Aditamento Contratual-. Dilação de vigência.

Trata-se de pedido de parecer acerca da

possibilidade juridica da realização de aditamento no

contrato adminj-strativo autuado sob o n. 024/15, travado
conforme procedimento pregão presencial n. 039/15, cujo
objeto é a prestação de um serviço, qual seja, o fornecimento
de internet banda larga para a Secretaria Municipal de Saúde.

É:, o breve relatório.

Esmiuçando toda a documentação que nos fora
apresentada, vê-se que se cuida de uma prestação de um

serviço r êr aliado a isso, sendo um contrato administrativo,
com regime jurídico próprior sê the aplica a regra contida no

art. 57 da Lei n. 8.666/93, notadamente, aquilo que está

disposto no inciso II, in verbis:

Art. 57 . A duração dos contratos regidos por esta

Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos
créditos orçamentários, exceto quanto aos

relativos:
t...1
II - à prestação de serviços a serem executados de

forma continua, eu€ poderão ter a sua duração

prorrogada por iguais e sucessivos periodos com

vistas à obtenção de preÇos e condições mais

I 3,!

lf

PáJ 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, FonelFax (043) 3266-81 00

cNPJ N.o 95.561 .080/0001-60
E-mail: omnsb@nsb.pr.qov.br - Nova Santa Bârbara - Paranâ

vantajosas para a administração, limitada a

sessenta meses;

Da norma, resulta que é possivel o aditamento no

objetivo da prorrogaÇão de prazo de vigência desde que se

esteja falando em serviços, e o mesmos a serem executados de

forma continuar no prazo máximo de 60 (sessenta) meses, com

vistas à obtenção de preÇos e condições mais vantajosas para

a Administração.

De Iá para cá, destaca-se ser constante o primeiro
apontamento, eis que o contrato aborda a prestaÇão de um

serviço, e mais, pode-se considerar eIe como de execuÇão

continuar âo menos na hipótese. O objeto é o fornecimento de

internet bandar larga, o que é primordial para praticamente

todos os atos da Secretaria.

AIém do euê, na Saúde, é vasta a quantidade de

processos junto aos endereçamentos eletrônicos do Governo do

Estado e Governo Federal-. De maneira que a falta de internet
pode prejudicar tais atividades.

Só ai )â

l3t

Todavia, o

autori zação

CASO SE

haveria plausibil-idade no aditamento.

amolda (salvo melhor 1uízo) às inteiras à

a prorrogação
de que o al-or

1ega1.

No que compete ao prazo máximo de 60 (sessenta)

meses, importante enfatizar que o contrato é de 2015, 1ogo,

mesmo com mais L2 meses não se ultrapassa o prazo máximo

Iega1 de 60 meses.

De outra banda, como )á narrado,
acarreta vantagem à Administração, em razáo

3a2Pág
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, FonelFax (043) 3266-8100

cNPJ N.o 95.561 .080i0001-60
E-mail: omnsb@nsb.or.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

permanece compativel com aqueles praticados em mercado.

Ademais, pode ocorrer que somente a Copel se interesse em

levar internet banda larga a municipios pequenos como Nova

Santa Bárbara. Pelo guê, um novo procedimento pode até restar
sem outros competidores ou mesmo deserto.

Dessa forma, esta Procuradoria opina pela

possibilidade juridica do aditamento prorrogaÇão do prazo

de contrataÇão, desde que para tanto seja observada as demais

cominaçÕes legais, como a elaboração de instrumento escrito,
publicação de extrato entre outras, interpretadas facilmente
até de modo literal pelo que escrito nos dispositivos.

É o parecer, que submeto a melhor intelecção.

Nova Santa rbara, 25 de agosto de 2011

Gabri US

Procurader
t
\

caJuri
ida

Página 3 de 3
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
20 TERMO ADITIVO AO CONTRATO no 024t2015,

CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE NoVA SANTA gÁReeRe E A EMPRESA

coPEL TELECOM UrurCeçOeS S/A.

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrita na CNPJ sob o no 95.561 .080i0001-60, com sede

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

Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, portador do RG n" 4.039.382-0

SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.691.409-í0, e do outro lado a empresa COPEL

TELECOMUNICAçÕES S/A, inscrita no CNPJ sob no 04.368.865/0001-66, com sede na

Rua José lzidoro Biazetto, 158 Bloco A - CEP: 81200240 - BAIRRO: [t/ossunguê,

Curitiba/PR, neste ato representada por seu procurador, Sr. Wesley de Souza Carvalho,

inscrito no CPF n'020.245.259-03, RG n" 6.136.938-4 SSP/PR, resolvem aditarde comum

acordo, o Contrato n.o 02412015, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento

de lnternet banda larga, firmado entre ambos em 31 de agosto de 2015, com vigência de 12

(doze) meses, referente ao Processo de Pregão Presencial n.o 3912015, 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 2710812018, conforme previsão constante na

cláusula décima do contrato e disposto no inciso ll do artigo 57 da Lei n" 86666/93, para

atender as necessidades da Administração.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Fica concedido o reajuste de preços, conforme previsão

constante na cláusula décima primeira do contrato, parágrafo único, de acordo com a

variação no período do IPCA acumulado nos últimos 12 (doze) meses que é de 2,71%.

PARÁGRAFO UNICO - Fica alterado o valor mensal do contrato para R$ 1.633,23 (um mil,

seiscentos e trinta e três reais e vinte e três centavos), totalizando o valor de R$

í9.598,76 (dezenove mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA:

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta

dotação orçamentária havida pela conta no 08 - Secretaria Municipal de Saúde; 002 -
1

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - wrvrv.nsb.pr.sov.br

I

SAÍtTOS

rosÉ
MANOE

DOS
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PREFEITURA IMUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
Fundo Municipal de Saúde PAB/SUS; 10.304.0390.2032 - Bloco de Vigilância em Saúde;

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2950.

CLÁUSULA QUARTA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as cláusulas e

condições estipuladas no Contrato Original, que não colidirem com o presente instrumento,

ficando reiteradas todas as demais cláusulas.

E por ser vontade das partes e validade do que foi ajustado,

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

partes.

Nova Santa Bárbara, 28 de agosto de 2017

Copel Tel

de

uni

Carvalho

S/A - Contratada

Prefeito t\Iu nicipal - Contratante

Ã«r

rvri"n"rdp"res de Jesus

Secretárla [/unicipal de Saúde - Responsável pelo acompanhamento do contrato

2

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Biírbara, Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr. gov.br - wwrv.nsb. pr. gov.br

MA
JOSÉ
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Poder
Executivo

EXTRATO 2' TERMO ADITIVO

Contratantê: Município de Nova Santa Bárbara.
Conrratada: COPEL TELECOMUtItCIçÕeS Sll.

0bjeto: Contratação de empresa para fornecimento de lntemet banda larga.

Contrato Orioinal no 02412015.

nitiuo de Piazo: 12 (doze) meses, ou seja, até 27tlgl2l18.
:ajuste do valor do contrato: Em 2,71o/o., ou seja, de R$ 1.590,14 (um mil, quinhentos e noventa reais e quatofle centavos), para R$ 1 .633,23 (um mil, seiscentos e trinta e três

,eãis e vinte e três centavos), mensais, totalizando R$ 19.598,76 (dezenove mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos).
Recursos: Secretaria Municipal de Saúde.

Secretarias: Secretaria Municipal de Saúde.

RESP0NSAVEL JURIDIC0: Gabriel Almeida de Jesus, OAB/PR n" 81.9ô3.

Data de assinatura do termo de aditivo: 28/08/2017,

EXTRATO 40 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N' 029/2014

Bittencourt de Moraes,222, e a empresa GENTE SEGURADORA S/A , inscrita no CNPJ sob n' 90.180.605/0001{2, com sede na Av Carlos Gomes, 350 - CEP: 90480000 - Baino: Boa

Vista, Porto Alegre/RS.

Objeto: Contratação de cobertura de seguro para veiculos e maquinas pesadas da Írota municipal.

Pregão Presencial n.0 4212014 - PMNSB.

Contrato 0riginal no 02912014

PRAZO DE VIGENCIA: Mais 12 (doze) meses, ou sqa,alé2710812018.
Valor do Aditivo: R$ 30.119,87 (trinta mil, cento e dezenove reais e oitenta e sête centavos).

RESP0NSAVEL JURIDIC0: Gabriel Almeida de Jesus, OAB/PR n" 81.963.

Data de assinatura do termo de aditivo: 28/08/2017.

EXTRATO 7" TERMO ADITIVO AO CONTRATO N' 028/20í4

PARTES: MUNICíP|o DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa jurídica de direito publico interna, inscrita no CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60, com sede administrativa na Rua WalÍredo

Bittencourt de Moraes, 222, e a empÍesa PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERÂIS, inscrita no CNPJ sob n" 6'1.'198.164/000í-60, com sede na Av Rio Branco, 1489 - CEP:
:<Ç05905 - Bairro: Campos Eliseos, São Paulo/SP.

rbjeto: Conkataqào de cobêrtura de seguro para veiculos e maquinas pesadas da frota municipal.

Pregão Presencial n.o 4212014 - PMNSB.

Contrato 0riginal n' 0281201 4

PRAZO DE VrcÊNCIA: Mais 12 (doze) meses, ou seja, até 27108/2018.

Valor do Aditivo: R$ 52.882,80 (cinquenta e dois mil, oitocentos ê oitênta ê dois reais e oitenta centavos).

RESPoNSÁVEL JURÍDlco: Gabriel Almeida de Jesus, oAB/PR n' 81.9ô3.

Data de assinatura do termo de aditivo:2810812017.

Objeto - Regisho de preços para eventual contratação de empresa no ramo de fornecimento de refeições (Self Service e Marmitex).

VALIDADE DA ATA: De 28i0812017 a1410512018.

BEBEFICÁRh DA ATA: MARIA IVONE BORTOTTI 076.146.218.08

CNPJ sob no. 24.1 07.051/0001 45
Rua Zacarias Lemes Gonçalves, 287 Casa - CEP: 8ô250000 - Baino: Centro, Nova Santa Bárbara/PR

RESP0NSAVEL JURIDICO: Gabriel Almeida de Jesus, OABiPR n" 81.963.

ESPECIF DO OBJETO E REGISTRADOS

Lote 001 1 7230 TAMANHO GRANDE, na cidade de Nova Santa Bárbara contendo no mín
feijã0, saladas, verduras e carne, acompanhado de 0í (um) refrigerante ou suco de

Embaladas em marmitex de alumínio

PROPRIA
UN 7BB,OO 9,50 7,486,00

AL .486,00

Diário OÍicial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Wâlírêdo Bittencourl dê Moraes n"222 - Centro

Fone/Fâx: (43) 3266-8100
E-mail: diarioolicial@nsb.pr.gov.br

M.nsb.pr.gov.br
httpr/nsb.pr.gov.brlportal/transparencia,/diario-oÍiciâl-êlêtronicodoê

Documênlo assimdo por Cêrüficâdo Digital
Bárbara Prcíeitura Munbipal: 95561080000160 -

ó desde

- Nova Santô

Ano V

IMPRENSA OFICIAL _
Lei n" 660, de 02 de abril
de 201 3.

o O,fficia [* E let6_ôm ico
h* u n i c í p,i,o d"e N o va;1 S âh ra+Báffi *[n 

ãfi313§31
Edição N" '1069 - Nova Santa Bárbara, Paraná Segunda-feira, 28 de Agosto de 2017 :

TENS

Preço

rnitáric
Lote item Código do

produto/serviço
Descriçâo do prod uto/sêrviço Marca do

produto
Unidadê

Ce medida

Cuantrdade Preço total

*--**

atmvés do
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CIIPJ bb f. 21.107.Ô6tlOOl{!t
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6&m?R
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€SPECTF C^ÇÀO OO O6rãÍO E PREÇOS RÊO|§ÍR^(óS

OecíÊto n. 060, d.23 d. agocto dc 2017
Súmula: Nomêrao OuvidorGoral da Sâüde, coruoenle dBpostono eÍl.29de Lêi

Municipal o.855/17. O Sr. Eric Koíldo, PÍÊíoilo Munícipel. no uso da3 sras
elíibuiçôos legais. resotvG:

AÍt. 10 Nomear para ocupaí o câígo de OuviÍor Geral da Saúde a seMdoÍa em
carâter eíelivo Claúia Pereira da Silva, congosnte oi dilámes do art. 2! da Lei
Municipal n. 85511 7.

Arl. 2" O pÍesente OecÍeto entÍa êm vigoÍ na datâ de. sua publicaÉo.
revogandGsô lodâs as disposiçõos contíáriâs. Nova Senta BárbaÍa, 23 de egoío
de 20í 7.

Eric Kondo - PÍ€íêlto Municipal

Contrâtante:
Contratada: COPEL TÊLECOMUNICAçÓES SiA.
Obieto: ContÍataÇâo de emprâsa paía ÍoÍnêcimento de lntamet banda laÍga.
Contrâto Original n' 0241201 5.
Aditivo dê PÍazo: l2 (dozê) m€ses, ou sejâ, âtô 27108/2018.
Reai.rste do valoÍ do contralo: Em 2.71oh., ou se,a. de R$ 1 .590.14 (um mil.

quinhentss c noventã reais e quatotze centavós), para Ri í.633,23 (um mil,
seisccnlos e lrinta e lrês ÍeeB e vinte c tràs cenlavos). m€Nais. totralizando R$
19.598,76 (dezeníJve mil, quirücntos e novente e oito reais e sstentia e seis
cenlavos).

Rêcursos: SecÍetaria Municipal de Saúd€.
Secíetâriâs: S€crelaÍia túunicipâl de Saúdê.
RESPONSÀVEL JURIDICO: GabrielAlrneidade Jesus, OAB/PR n' 81.963.
Data de asslnaluÍâ do (ermo de âditivo 28lOBl2O17 .

EXTR l0 4. TERMO ADIT|VO AO CONTRÂTO H. 029120í4
PARI ES. MUNTCIPIO OE NOVASANTA BARBARA, pessoa luridica de diÍeiro

pubtíco interna. rnscÍita no CNPJ sob o n" 95.561.080/0001-60. com sede
âdnrinislÍativa na Rua Waltredo Bittencouil ds MiÍaes, 222, ô a êmpÍêsa GENTE
SEGURADORA SiA , inscíita no CNPJ sob n' 90.180.605/0001{2, conr sêdo na
Av Carlos Gomes, 350 - CEP:90t180000 - Bairro: Boa Vista. PcnoAlegre/RS.

Obreto: Contratação de cob€Ítura de seguro para veiculos e mâquinas pesadâs
da ÍÍota municipal.

PÍegâo Píesênciâl n.o42/2014- PMNSB. ContráloOÍiginâl no029/2014
PRAZO DE VrGÊNCIA: Mais í2 (dozo) meses, ou soia, atê 27re8l2018.
VâlordoAditivo: RS 30.119,87 (trinta mil, cento 6 dezonove Íeeis e oitenla B sêt6

centavos).
RESPONSÁVEL JURIOICO: GabíielAlmeidade Jesus. OAB/PR n" 81.963.
Dãtade assina{ura do lermo de adiüvo'.2üOBn017 .
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PR EFEI TU RA I'v'1UN I Cl PAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMO DE JUNTADA DE FOLHA NO PROCESSO LICITATORIO
PREGAO PRESENCIAL NO 39/2015

Aos 05 dias do mês de setembro de 2017, lavrei o presente termo de juntada de
folhas no processo de Pregão Presencialn" 3912015, numeradas do no 118 ao no

137, que corresponde a este termo.

Ebiru Cristitu Sontos
Responsável pelo Setor Licitações

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222,CenÍro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná

- E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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,

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
NOVA SANTA BARBARA

coRRESPoN oÊttcrA r NTERNA

DE: Secretaria t\íunicipal de Saúde

PARA: Secretaria de Administração

No 259/2018

DATA: 30107118

ASSUNTO: Aditivo Contrato no 2412015

Venho através desta solicitar a Vossa Senhoria aditivo por mais 12 (doze) meses ao
contrato no 24t2015, firmado com a empresa COPEL TELECOMUNICAÇÕES
S/A, inscrita no CNPJ sob n" 04.368.865/0001-66, com vencimento em 2810812018, cujo
objeto é o fornecimento de internet de banda larga, conforme disposto na cláusula
décima do referido contrato, nos termos do art. 57, da Lei no. 8.666/93.

Atenciosamente,

nlticrrerffies de Jesus

Secretária Jtlunicipal de Saúde

Assin -1!r órrfrRecebido por:
Nome Data

Rua Antonio Joaquim Rodrigues no 623, E(43 266 8050)CNPJ no 08.854.896/0001-88 E-mail
saudensb@yahoo.com.br - Nova Santa Bárbara - Paraná





30to7l2ti)18 E-mail de lsmweb - Soluções para lnternet - Vencimento Contrato de lnternet

licitacao licitacao <licitacao@nsb.pr.gov.br>
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Vencimento Gontrato de lnternet
1 mensagem

rafael.kaminski@copel.com <rafael.kaminski@copel.com>
Para: licitacao@nsb.pr.gov.br, tecnic@nsb.pr.gov.br

30 de julho de 2018 09:35

Bom dia,

Dia2710812018 vencerá o contrato de Íornecimento de internet 2412015 firmado entre a Prefeitura e a Copel
Telecom. A CopelTelecom tem interessê na renovação contratual.
Se for do interesse da Prefeitura renovar o contrato, favor nos enviar Termo Aditivo, com aplicação de
reajuste no valor da mensalidade, segundo índice IPCA, após decorridos í2 (doze) meseE, conforme
Cláusula Décima Primeira do Contrato.

Caso a Prefeitura renove o contrato nestas condições apresentadas, a Copel Telecom oferece upgrade na
velocidade do tink de lSMbps para 25Mbps.

iavor nos enviar Minuta para apreciação antes da formalização de assinaturas.

Para assinar pela CopelTelecom coloquem o Sr. Wesley de Souza Carvalho oomo rêsponsável, seguem abaixo os
dados dele.
Nome:Wesley de Souza Carvalho
Nacionalidade: Brasileiro
Estado Civil: Casado
Profissáo: Economista
Cédula de ldentidade: 61369384 Órgão emissor: SSP/PR
CPF:020.245.259-03
Residência/Domicílio: Rua José lzidoro Biazetto, 158, Curitiba-PR
Função/cargo na Empresa: Gerente do Departamento Comercial de Telecomunicações

Atenciosamente,

COPELüÍ

** Tçlaçom

Rafael Massiero Kaminskl
Departamento Comercial 'Atendimento ao Setor Público e Copel
rafael. kaminski@copel.com
+55 41 3331-3018
Rua José lzidoro Biazetto, 158 ' Bloco A ' Sala 34
cEP 81200-240
Curitiba 'Paraná ' Brasil
Confiança é o que liga a gente

Esta mensagem e seus anexos foram verificados por software anti-vírus. Recomenda-se que não sejam abertos e/ou

executados anexos de mensagens de conteúdo ou remetente duvidoso.

https://mail.google.com/maiUu lOt?ui=2&ik=1463514b4d&jsver=Auyx twpTlto.pt-BR.&cbl=gmail-Íe-180724.14-|ú&view=pt&search=inbox&th=16 '.. 111



\^^À

t



PREFEITURA MUNIGIPAL, 140NOVA SANTA BARBARA

soLrcrrAÇÃo DE PAREcER JURíorco

TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 2412015
REF: PREGÃO PRESENCIAL N.O 39/20í5

Prezado Senhor,

Solicito análise jurídica acerca da possibilidade de aditamento ao
contrato n" 2412015, cujo objeto é a cujo objeto é o internet de banda larga para
Secretaria Municipal de Saúde, firmado com a COPEL DISTRIBUIçÃO S.A., CNPJ n"
04.368.898/0001-06, com vencimento em 2710812018, para prorrogação do prazo de
vigência por mais 12 (doze) meses, conforme previsão constante na cláusula onze
referido contrato e nos termos do artigo 57, inciso ll, da Lei no 8.666/93.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara, 28 de junho de 2018

Atenciosamente,

Elaine ditk Santos

Setor de

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 -Cep.86250-000 - Fone/Fax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao@nsb.pr.eov.br - Nova Santa Barbara - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Av. Walfredo Bittencourt de Moraes ne 222, Foner/Fax (o41) 3266-Btoo
CNPJ N.e 95.56r.o 8o / ooot-6o

E-mail: pmnsb@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paranâ

Parecer jurídico

Solicitante:
Contratos

Assunto: possibilidade do aditamento
administrativo n. 024/tg Copel.

Departamento Municipal de Licitações e

do contrato

A Ilustre Representante do Departamento

Municipal de Licitações e Contratos encamj-nhou a esta

Procuradoria Juridica pedido de parecer acerca da

possibilidade do aditamento do contrato administrativo
n. 024/18, travado com a Copel Distribuição S/A., guê

tem por objeto o fornecimento de internet banda 1arga,

para que a prestação do referido serviço seja
prorrogada por t2 (doze) meses.

Él o relatório.

Da análise dos documentos que constam do

processo administrativo renovatório, vale a descrição

da presença dos seguintes: a) solicitação de renovação

realizada pela Secretaria beneficiária do bem, b)

autorizaçáo da autoridade administrativa competente, c)
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pREFEITURA MUNTcIpAL DE NovA sANTA gÁngeRA
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes ns 2zz, Foner/Fax (oq) 3266-8roo

CNPJ N.e 95.56r.o 8o / ooot-6o
E-mail: pmnsb@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

parecer contábil e d) indicação de dotação orçamentária
pelo setor competente.

Pois bem.

No que cumpre propriamente ao

procedimento renovatório, tratando-se de um serviço
prestado à Administração, por meio de contrato
administrativo, a norma que se aplica no caso é a Lei
Geral- de Licitações e Contratos, especificadamente o
disposto no art. 57, inc. II, da Norma.

Tão só para conhecimento do Ieitorr oo

dispositivo consta que:

"Àrt, 57. A duração dos contratos regidos por
esta Lei ficará adstrita â vigência dos

respectivos créditos orçamentários, exceto quanto

aos rel-ativos:

II â prestação de serviços a serem executados

de forma continua, Çuê poderão ter a sua duração

prorrogada por iguais e sucessivos periodos com

vistas â obtenção de preÇos e condições mais

vantaj osas para a administração, l-initada a

sessenta meses;"

Portanto, sendo

aditamento/prorrogação contratual as

pressupostos do

c i r cun s t â n c j"a's--i{ç

(*) )
ttgi'.*Í€4
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pREFEITURA MUNIcTpAL DE NovA sANTA gÁngeRA
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes ne zzz, Fone/Fax (o4) 3266-Brco

CNPJ N.e 95.56r.o 8o/ ooor-6o
E-mail: pmnsb@nsb,pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paranâ

que os serviços sejam de prestação continua, com

vantagens à Administração na prorrogação do contrato e

que essa prorrogação se projete por até 60 (sessenta)

meses, sem vedação na repetitividade da medida , desde

que respeitado o teto.

No caso em comentário, vê-se que se trata
de serviços de prestação continua o que acarreta a

superação do primeiro requisito IegaI eis que a

internet ê fundamental- para a Secretaria Municipal de

Saúde, uma vez que tal Órgão contempl-a variados
programas de controles onliner os quais devem ser
alimentados diariamente (periodicidade que penso), sob

pena de sançãor âo menos adminj-strativar âo Municipio
no caso da ausência ou mora na alimentação.

Dessa perspectiva também se poderia ter
como satisfeita a vantajosidade administrativa,
todavia, pelo contrato ser de 201,5, e os preços terem

sido acrescentados somente de reajustes, isso também

corrobora com a necessidade de constância de vantagem

na prorrogação.

Por fim, em relação ao teto de meses

a negociação comporta até mais do que

de

T2prorrogações,
(doze ) meses .

Assim sendo, opino

do contrato administra
favorável ao

tivo n. 02aditamento

Página 4
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pREFETTURA MUNrcrpAL DE NovA sANTA sÁnsaRA
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes ne 2zz, Fone/Fax (o4;.) 3266-8roo

CNPJ N.e 95.56r.o 8o / ooot-6o
E-mail: pmnsb(ônsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

travado com a Copel Distribuição S/4., prorrogando-o
por 12 (doze) meses, como pretendido pela
Administração.

É o parecer, salvo melhor juizo.

a

Nova San ta Bárbara, 06 de agosto de 20L8.

ida de

Procura Municip

Página 4 de 4
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06/08/201 I IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor - Amplo - Calculador.com.br

Calculador (/) / Tabelas (/tabela) / Índices Financeiros (/tabela/indice)

/ IPCA - índice Nacional de Preços ao Consumidor - Amplo

IPCA - Índice Nacional de Preços ao
Consumidor - Amplo
Atualizado em 06/08/201 8

^
Jun/201 8

1,26 n

Corrigir valor pelo IPCA (/calculo/correcao-valor-por-indice)

Acriar alerta (email)

^

Ultimos I 2 meses (/tabelaiindice/IPCA) 2017 (ttabelalindicellPCN2}lT) 2016 (/tabela/indice/lPCÁ/2016)

2015 (/tabela/indice/IPCA/2015) 2014 (ltabela/indice/IPCA/2014)

145

Í Compartilhar (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.calculador.com.br/tabela/indice/IPCA)

I Tweet (https://twitter.com/intenUtweet?
url=http://www.calculador.com.br/tabela/indice/IPCA%3Futm_source%3Dshare button%26utm medium%3Dtw%26utm_campaign%3Dshare)

Mês Valor Acumulado Ano
Acumulado 12

meses
--.\-

Jun/201 8 1,26 2,6000 ( o,rnoo )
Mail2018 0,40 1,3200

\--l

2,8500

Abr12018 0,22 0,9200 2,7600

O Calculador.com.br não assurne responsabilidade por defasagem, erro ou

outra deficiência em informações presÍadas em série temporal, bem como

por quaisquer perdas ou danos decorrentes de seu uso.

http://www.calculador.com.br/tabela/indice/IPCA 1t6

1,50
IPCA - Ultimoe í2 mese§

0,75

0,00

o." e." o," §." ô " g"' \o"' $" b"' $"' \§"'
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Acumulado í2
Valor Acumulado Ano mesesMês

146

Mar12018

Fev12018

Janl2018

Dezl2)17

Nov/2017

OuU2017

Setl2017

Agol2017

0,7000

0,6í00

0,2900

2,9400

2,4900

2,2100

1,7800

1,6200

2,6800

2,8400

2,8500

2,9400

2,8000

2,7000

2,5300

2,4500

0,09

0,32

0,29

0,44

0,28

0,42

0,16

0,19

O Calculador.com.br não assume responsabilidade por defasagem, erro ou

outra deficiência em informações presÍadas em série temporal, bem como
por quaisquer perdas ou danos decorrentes de seu uso.

:calculador&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below Article Thumbnails Top Row:)
:calculador&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below Article Thumbnails Top Row:)
:calculador&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below Article Thumbnails Top Row:)
Recomendado para você
( http ://www.j etcost.com. brl?

utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_content=lmage_481_Texte_'10&utm_campaign=HP_REGION_DESK&utm_term=calculador)

Voos baratos de Paraná a partir de R$ 167
wwwjetcost.com. br

(http://www.jetcost.com. br/?

utm sourcê=taboola&utm_medium=cpc&utm_content=lmage_481_Teíe_10&utm_campaign=HP_REGION_DESK&utm_term=calculadoQ
(http://room5.trivago.com.b r/praias-romanticas-no-brasil/?

-ip=55í10033110127&cip_tc=0NCU_A0099_CPC_DS_AT_BeacRoTBDs&utm 
sourcê=taboola&utm_medium=referral)

5 praias românticas para fugir com seu amor
trivago

(http:i/room5.trivago.com.br/praias-romanticas-no-brasil/?

cip=551',r0aa',r 0127&cip-tc=0NCU_AO099_CPC_DS_AT_BeacRoTBDs&utm_source=taboola&utm_medium=referral)
(https://www.wbuscatti.com.br/masculino/pulseiras/couro/pulseira-masculina-way-brown?utm_source=taboola&utm_medium=reÍerral)

Modelos exclusivos de pulseiras masculinas, compre agora
wBuscattl

(https://www.wbuscatti.com.br/masculino/pulseiras/couro/pulseira-masculina-way-brown?utm_source=taboola&utm_medium=referral)

(https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ckn.php?

cppv=1&cpp=lTRc%2BHxVQkttOHEOYytVRVgwa2JWWZSaVNSRnRKRUdSY3NodyS5cldaQkJDMnNNVDNXN3FSTEVNbDdWRXJiZEssaXJlTkp6c09vl
de-pressao-4-5-litros-com-visor-mla%253Fopn%253DYSMESP%2526epar%253Dds_rm_ba_cr_rmktO002%2526s_term%253DYSMESC)

Panela de Pressão 4,5 Litros com Visor - MTA
Rt 60,21 - americanas.com.br

(https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ckn.php?

cppv=1&cpp=1TRc%2BHxVQkttOHEOYyIVRVgwa2JWWZSaVNSRnRKRUdSY3NodyS5cldaQkJDMnNNVDNXN3FSTEVNbDdWRXJiZEssaXJlTkp6c09vL

de-pressao-4-5-litros+om-visor-mta%253Fopn%253DYSMESP%2526epar"/o253Dds_rm_ba_cr_rmkt0002%2526s_term%253DYSMESC)

http://www.calculador.com.br/tabela/indice/IPCA 2t6
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CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 06l08l2Ol8.

De: Setor de Licitaçôes

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aditivo ao contrato n' 2412(J15.

Senhorita Contadora:

Em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal
de Saúde, solicito a Vossa Senhoria previsáo orçamentária para que seja
aditado o contrato n' 24/2015, decorrente do Pregão Presencial n' 3912015,
firmado com a empresa COPEL TELECOMUNICAçÕES §/4, inscrita no
CNPJ sob n' 04.368.865/0001-66, cujo objeto é o fornecimento de internet
de banda larga. O aditivo acarretará custos adicionais para Administraçáo,
no valor mensal de R$ L.7O4r92 (um mil, setecentos e quatro reais e

noventa e dois centavos) totalizando o valor de R$ 2O.459rO4 (vinte mil,
quatrocentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Ehhu Santos
Setor de Licitações

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222, Centro. E 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Biírbara - Paraná
E - Site - www.nsb.pr.gov.br
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1

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Em atenção à correspondência interna expedida por Vossa Senhoria em data de
0610812018, informamos a existência de previsão para recursos orçamentários para que seja
aditado em R$ 20.459104 (vinte mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e quatro
centavos), o contrato n" 2412015, decorrente do Pregão Presencial n" 3912075, firmado com a

empresa COPEL TELECOMUNICAÇÔES S/4, inscrita no CNPJ sob no

04.368.86510001-66, cujo objeto é o fomecimento de internet de banda larga.

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é

08 - Secretaria Municipal de Saúde;

002 - Fundo Municipal de Saúde PAB/SUS;
10.304.0370.2030 - Bloco de Vigilância em Saúde;

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 3000.

Sendo o que se apresentapara o momento.

Atenciosamente,

Nova Santa Bárbara, 0610812018

Contadora/CRC 50961O-4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara - Paraná

El - Site - urvw.nsb.pr.gov.br
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Emitida
Válida 012018

d controle

MINTSTÉR|o DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFETTOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA UNÁO

Nome: COPEL TELECOMUNICACOES S.A.
CNPJ: 04.368.865/0001 -66

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

L constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) debitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN,
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos
de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins
de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se 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 arl. 11 da Lei no 8.212, de 24 dejulho de 1991.

A aceitaÇão desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços < http ://rfb. gov. bp ou < http ://www. pgfn. gov. br>.

Certidão com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 211012014

Í49

Código
lquerQua

dia 3010412018 <hora e data de Brasília>

certidão: 3402.F1 67.AF43.2FBE
emenda invalidará este documento.

1t1
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CI\IXA

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

04368865/000 1-66
COPEL TELECOMUNICACÕES SA
RUA IOSE TZIDORO BIAZETTO 158 BLOCO A / MOSSUNGUE /
cuRrTrBA / PR/ 8L200-240

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

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

Validade: t9/0712018

Certificação Número: 20 90338390s037669

Informação obtida em 06/08/2018, às 10:47:25.

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

t7/08/2018

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/CrflCrÍlFgeCFSlmprimirPapel.asp 1t1
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NOVA SANTA BARBARA
.. *, i*

+

.n.i**'-t'" 
! 30 TERMO ADITIVO AO CONTRATO no 024t2015,

CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA E A EMPRESA

coPEL TELECOMUNTCAçOES S/A.

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrita na CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60, com sede

administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, neste ato representado pelo seu

Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, portador do RG n" 4.039.382-0

SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.691.409-10, e do outro lado a empresa COPEL

TELECOMUNICAçÕES S/A, inscrita no CNPJ sob no 04.368.865/0001-66, com sede na

Rua José lzidoro Biazetto, 158 Bloco A - CEP: 81200240 - BAIRRO: Mossunguê,

Curitiba/PR, neste ato representada por seu procurador, Sr. Wesley de Souza Carvalho,

inscrito no CPF n" 020.245.259-03, RG n" 6.136.938-4 SSP/PR, resolvem aditar de comum

acordo, o Contrato n.o 02412015, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento

de lnternet banda larga, firmado entre ambos em 31 de agosto de 2015, com vigência de 12

(doze) meses, referente ao Processo de Pregão Presencial n.o 3912015, 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, até 26108120í9, conforme previsão constante na

cláusula décima do contrato e disposto no inciso ll do artigo 57 da Lei n' 86666/93, para

atender as necessidades da Administração.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Fica concedido o reajuste de preços, conforme previsão

constante na cláusula décima primeira do contrato, parágrafo único, de acordo com a

variação no período do IPCA acumulado nos últimos 12 (doze) meses que é de 4,39%.

PARÁGRAFO UNICO - Fica alterado o valor mensaldo contrato para R$ 1.704,92(um mil,

setecentos e quatro reais e noventa e dois centavos) totalizando o valor de R$ 20.469,04

(vinte mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos).

CLÁUSULA TERGEIRA:

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da

dotação orçamentária havida pela conta no 08 - Secretaria Municipal de Saúde;

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara
E-mail - licitacaoíiànsb.pr.eov.br - rvwrv.nsb.pr.sov.br

/
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
Fundo Municipal de Saúde PAB/SUS; 10.304.0370.2030 - Bloco de Vigilância em Saúde;

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 3000.

CLÁUSULA QUARTA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as cláusulas e

condições estipuladas no Contrato Original, que não colidirem com o presente instrumento,

ficando reiteradas todas as demais cláusulas.

E por ser vontade das partes e validade do que foi ajustado,

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

partes.

Nova Santa Bárbara, 06 de agosto de 2018.

á*
/

Prefeito Municipal - Contratante

Copel T

Garvalho

S/A - Contratada

M de Jesus
Secretária Municipalde Saúde - Responsável pelo acompanhamento do contrato

Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
2

\

E-mail - licitacao/Onsb.pr.gov.br - rvrvrv.nsb.pr. gov.br
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Poder
Executivo

oFlctAL -

Aos 06 (seis) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e dezoito (2018), em meu Gabinete, eu Eric Kondo, Prefeito Municipal, no uso de minhas
akibuiçoes legais, H0M0L0G0 o procedimento da Licitação Pregão Presencial n.0 45/2018, destinado a contratação de empresa para prestação de serviços de
coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos da saúde, a favor da empresa que apresentou menor proposta, sendo ela: BIO RESIDUOS
TRANSPORTES LTDA, CNPJ n" 08.680.158/0001-61, num valor total de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais), para que a adjudicação nele procedida

-r(oduza seus jurídicos e legais eÍeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições legais pertinentes.

Eric Kondo

tHi

Prefeito Municipal

pReeÂo pnesrtcnt tto colzota . snp

Aos 06 (seis) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e dezoito (2018), em meu Gabinele, eu Eric Kondo, PreÍeito Municipal, no uso de minhas

atribuições legais, H0M0L0G0 o procedimento da Licitação Pregão Presencial n.0 46/20í8, destinado ao registro de preços para eventual aquisição de cestas

básicas, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, a Íavor das empresas que apresentaram menores preços, sendo elas: OFICIO 2

PAPELARIA LTDA, CNPJ n' 04.026,757/0001-05, num valor de R$ 23.900,00 (vinte e Íês mll e novecentos reais) e TUBARAO LICITACOES ElRELl, CNPJ n'
29.310.533/0001-51, num valorde R$ 84.060,00 (oitenta e quatro mil e sessenta reais), para que a adjudicação nele procedida produza seusjuridicos e legais eÍeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições legais pertinentes,

Eric Kondo
Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL N" 48/20í8 . SRP

Aos 06 (seis) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e dezoito (2018), em meu Gabinete, eu Eric Kondo, Prefeito Municipal, no uso de minhas

atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitação Pregão Presencial n.0 48/2018, destinado ao registro de preços para eventual contratação de serviços

de oÍicineiros no Espaço Conviver - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, a favor da empresa que apresenlou menor preço, sendo ela: SONIA

^§GINA DOS SANT0S 03061664963, CNPJ n" 14.197.703/0001-66, num valor de R$ 23.590,00 (vinte e três mil, quinhentos e noventa reais), PAULO ROBERT0

..JREIRA, CNPJ n" 11.214.840/0001-73, num valor de R$ 27,580,00 (vinte e sete mil, quinhentos e oitenta reais), e CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL

C&S LTDA, CNPJ n' 03.458.761/0001t0, num valor de R$ 9.230,00 (nove mil, duzentos e trinta reais), para que a ad.judicação nele procedida produza seus

jurídicos e legais eÍeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições legais pertinentes.

Eric Kondo

Referente ao Contralo no 2412015.

REF.: Pregão Presencial n.0 39/2015.

PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de direito publico intema, inscrita no CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60, com sede administrativa na

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato representado pelo Senhor Prefeito Municipal Sr. Eric Kondo, e a COPEL TELECOMUNICAçOES S/A, inscrita

no CNPJ sob n' 04.368.865/0001-66, com sede na Rua José lzidoro Biazetto, 158 Bloco A - CEP: 81200240 - BAIRRO: Mossunguê, Curitiba/PR, neste ato

representada por seu procurador, Sr. Wesley de Souza Carvalho.

OBJETO: contratação de empresa para fomecimento de lnternet banda larga.

PRAZO DO AD|T|VO: Por mais 12 ldoze) meses, ou seja, até 26/08/2019.

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde.

RECURSOS: Secretaria Municipal de Saúde.

RESPONSÁVEL JURÍD|Co: Gabriel Almeida de Jesus, OAB/PR n' 81.963.

DATA DE ASSINATURA D0 TERMO DE AD|T|VO:06/08/20í8.

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: WalÍredo Bittencourt de Moraes n"222 - Centro

Fone/Fax: (43) 326e8100
E-mall: diariooÍicial@nsb.pr.gov.br

www.nsb.pr.gov.br
www.transparenciaparana.com.br/doensb

Docurre,rio assiÍ)ãdo por Ce(iÍ€do Uigital
Bárbãra PÍefeitura iluniêipalr 955ô'1080§0cr160

é gôrànli{jà desde que

- tloya Santa

Segunda-feira, 06PaSantaNova

Ano V

d0
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I3E NMIEE',wiIT!7FT!'gTf,'U-
PoÍlrrL n'oao,ilolt

dê direito
m CNPJ sob o n" coÍn §€d€pouico intéÍna, iÍ1scÍib

âdr*ÍsbeliYa Íta Rua Uáalhado Bittencouí do àibíâ€s, tr, noste ato
Íspreúâr\Ho p€Ée SrÍthoí Prefuito Municipal SÍ. EÍic Koírdo, e a COPEL
ÍELÉCÔI,UN|C^ÇÔ€S SrA, inscí{ta no CNPJ sob n'(X.368.8ô5,!O01-6G,
córrl §cds íú Ruír Jo§á l&Ío Biarêtto, 158 Elooo A - CEÉ 81200240 -
BAIRRÔ: Mo§3tftlguâ, CrÍitibá/PR, nêste ato rêpresêntãdâ por s€u
proqradtlr, §r. Weslôydê Souza Carvelho.

OB.rÊÍO: coôfââção dê ompÍ€sá parâ íomocimonto dã lntomêt banda
lâfüâ.

PRAZO oOAOrÍIVO: Poí ínais 12 (dozo) mêsss, ou seja, até 26ii08/2019.
SECRÊ-fARlpú SêoÍâtâÍb Muôicipal de Saúds.
REC,URSOS: SecrolaÍb Municipâl d€ Sarldo.
RESPONSÁVEL JURIOICO: GabÍiel Almeída de Jes§, OAB/PR n'

8í.963.
OAÍÁDÉ^SSINATURADO TERMO DEÂDITIVO: 06O8/201 8.

ÉrrBl.rcAçÃo TRrÍíEsÍR L OO EXTRÂTO OAAÍA
oÊ REGTSTRO DE PREçO X.o $r:míE - Pitt{SB

RÊFÊRÉ}{TÊ AO PREGÃO PRESEXCI,AL iI' 23fiI0íE - PTI{SB
OBJEÍO . R€gÉ8fÍo dê preço paft! eventrral aquisiÉo de enxovat

]É6dlâhÍpÊa a Sê6Êtâíiâ Municlpeldo Saúdê.
VALIDAD€ DAATA: De 07/05/20í840ô/1í/201 8.
BENEFICIÂRHDAATA. FÉRNANOABEMTO DASILVA03069239986
CNPJ sob n'- í7.016.954m001-95
Ruâ Íst$ro Kofldo. 162 Casa - CEP: 86250000 - Baino: Coniunto

Alvorads, Nova Santa Bárbara/PR
RÉ§POSISÁVÉL JURIDICO: Gabriel Almeida de Jesus, OAB/PR n'

8r.s03.
ÊSPECIFICAÇAO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

PUBUêAçÃO TRITIESTRAL DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO OE
PREqO ia..3ar20ít - Pt{NsB

RÊÊÊRENÍE AO PREGÃO PRESENCIAL NO 23NOIE - PUNSB
OBJETO . RegistÍo de praço pare evontusl ,quislçâo do enxoval hospitalâÍ
peô a S€oírtaÍie Municlpal de Saude.
VALIOADE DÀAIA: De 07/05/20'l8A0B/1í/2018.
BENEF|CIARIÀDAATA: SONIA REGINADOS SANTOS 03061 664963
CNPJ sob no. lrt.'l 97.70U00O1 46
Qüedre 0'l Lote 07 - CEP: 86250000 - BAIRRO: Vilâ Rural Sol Nascêírtê.
Nova Santa Bárbara/PR
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