
122

REFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

NOVA SANTA BARBARA
TERMO DE HOMOLOGAçÃO E ADJUDTCÂçÃO

PREGÃO PRESENCIAL N" 48I2OL4

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de setembro (09) do ano de

dois mil e quatorze l20l4l, em meu Gabinete, eu Claudemlr Valérlo, Prefeito

Municipal, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da

Licitaçáo Pregão Presenclal u" 4812014, destinado a Coatratação de

empresa para fornecimento de internêt banda larga, a favor da empresa que

apresentou menor proposta, sendo ela: COPEL TELECOMUNICACOES S.4.,

CNPJ n" 04.368.865/0001-66, num valor de R$ 1.462,38 (um mil quâtrocentos

e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos) mensais, para que a adjudicação

nele procedida produza seus jurídicos e legais efeitos.

Dar ciência aos inte dos, observados as prescrições

legais pertinentes.
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Rua Wal&edo Bittencourt de Moraes no 222, CaÍúÍo,I 43- 3266.8100, B - 86.250-000 -Nova Santa Bárbar4
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

oRrrEM DE CONTRÂTAçÃO

Pela presente ordem, AUI1ORIZO a contratação da empresa:

COPEL TELECOMITNICACOES S.4., CNPJ n" 04.368.865/0001-66, num va-lor

de R$ 1.462,38 (um mil quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e oito

centavos) mensais, totalizando RS 35.097,12, (trinta e cinco mil e noventa e

sete reais e doze centavos). Tudo de conformidade com a presente Licitaçáo na

modalidade Pregão Eletrônico n.o 4812AL4.

Nova Santa Bárbara, 25109/2OL4.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, CeÍ:úÍo, A 43.3266'E100, I ' 86.250-000 -Nova Santa Btubar4
Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.Dr.sov-br - www nsb.or'sov.br
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PREFEITURA h/UNICIPAL

ii*;., NOVA SANTA BARBARA
'ri:' li ESTADO OO p.,r,Rp,Í,tÁ

Contrato n'35/2014

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PBEFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA

eÁnsml E A EMeRESA copEL TELEcouulrclçÕes s/A, TENDo pon

o&JETo n conrnrraçÃo DE EMeRESA eARA FoRNEcTMENTo DE TNTERNET

BANDA LARGA,.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A CoNTRATADA obriga-se a Íomecer internet de banda larga, conÍorme consta da

proposta apresentada no Pregão Presencial n.o 4812014, conforme especiÍicado abaixo:

ITENS

Lote Item Oódigo do

crodutolse

wíço

Descrição do produtoiserviço Marca

produto

0uanti

iade

1 1 c273 FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA

LARGA Link dedicado com conectividade

através de Íibra óptica, velocidade de 10

MBPS tull (1oMBPS up x 10 MBPS down),

com garantia de banda laÍga 100% de

velocidade contratada, disponibilizaÉo de no

mínimo 5 endereços ip fixo, serviços de DNS

para consulta, inÍraestÍutura de conecüvidade

e íornecimento de equipamentos de acesso a

internet EDD em comodato necessários para

entrega do serviÇo contratado.

Serviço MESES 24,00 1.462,38 35.097,12

TOTAL 35.097,12

Rua Walfrcdo Binencoun de Moraes n" 222. CcntÍo, t 43. 326G8100, [3 - 86.250-000 Nova Santa
mails - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb-prgovbr
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ReÍerente ao Pregâo n." 4U2014

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregão n." 4U2014, de

um lado, a PREFEITURA DO MUNICíP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa jurÍdica de direito público

inteÍno, inscrita no CGC/MF sob o n" 95.561 .080/0001-60, com sede na Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes,

n" 222, cenlro, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu PreÍeito Municipal, Sr.

Claudemir Valério, brasileiro, casado, portador do RG n" 4.039.382-0 SSP/PB, inscrito no CPF sob. o n"

563.691 .409-10, residente e domiciliado nesla cidade, doravante denominado simplesmente

CONTRATANTE, e, e a empresa COPEL TELECOMUNICAÇÔES S/4, inscrita no CNPJ sob n"

04.368.865/0001-66, com sede na Rua José lzidoro Biazetto, 158 Bloco A - CEP: 812002N - BAIRRO:

Mossunguê, Curitiba/PR, neste ato representado pelo Sr. Wesley de Souza Carvalho, inscrito no CPF n"

020.245.259-03, RG n" 61369384 doravante denominada CONTRATADA, em conÍormidade com a Lei no

8666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei 8.883/94 e posteriores, ajustam e celebram o presente

contrato, de acordo com as seguintes cláusulas e condições a seguir estabelecidas e enunciadas:

éi

do

Unidade

Ce

medida

Preço

unitário
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i.*,,, NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA IúUNICIPAL

Rua Walfredo Biuencoun de Moraes no 222, Ccntro. I 43. 3266-8100, E - 86.250-000 Nova Santa
mails - licitacao @ nsb.prsovbr - www.nsb.Drgov.br
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CLAUSULA SEGUNDA - PRAZo E LoCAL DE TNSTALAÇÂo

A instalaçáo deverá ser Íeita em no máximo 30 (tÍinta) dias, contados a partir da assinatura do

contrato. Com Íornecimento de equipamento de acesso a inlernet EDD em comodato necessários para

entrega do serviço.

ParágraÍo Único - No ato da prestação do serviço os mesmos deverão

passaÍ por avaliaçâo de uma Comissão constituída pela Administraçáo, que

deverá atestar se o mesmo atende as características constantes neste edital.

CLAUSULA TERCEIRA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS

Fazem parte integrante desle contralo os seguintes documentos:

a) Pregão Presencial N." 48/2014 - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de 03/09/20í4.

PARAGRAFO SEGUNDO - Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e

este contrato, vale o contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A partir da assinatura deste contrato, a ele passam a se

vincular todas as atas de reunioes e/ou lermos aditivos que vierem a ser realizados e

que imporlem em alteraÇões de qualquer condição contratual, desde que devidamente

assinados pelos representantes legais das partes.

CLAUSULA QUARTA. DO PREÇO

Para a prestação do objeto descÍito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga

a pagar à CONTRATADA um valor total de R$ 35.097,12, (Trinta e Cinco Mil e Noventa e Sete Reais e

Doze Centavos).

CLAUSULA QUINTA. DO PAGAMENTO

0 pagamento ocorrerá após a prestação dos serviços cotados, com a apresentaçâo da

respectiva Nota Fiscal, e logo após a aceitação da nota pela secÍetaria solicitante lançada na respecliva Nota

de Empenho.

q2.\

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As partes declaram ter pleno conhecimento que os

documentos mencionados nesta cláusula, serão considerados suÍicientes para, em

conjunto com este conÍato, deÍinirem seu objeto e a sua perÍeita execuçã0.

\,,
Bárbira, Pàrri;á - I, E-
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ll*i, NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA I!4UNICI PAL
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plRÁCnnfO ÚrutCO - A CONTRATADA se compromete a emitir a respectiva Nota

Fiscal no valor conespondente ao ajustado na Cláusula Quinta.

CLAUSULA SEXTA. DA RESCISAO CONTRATUAL

A rescisão contÍatual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da
AdministraÇão, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal no 8.666/93, e

amigável, por acordo entre as partes, mediante autorizaÇao escrita e Íundamentada das autoridades

competentes, reduzida a termo no pÍocesso licitatório, desde de que haja conveniência da Administraçã0.

PARAGHAFO UNICO - Quando o vencedor der causa a rescisão do contrato, além de

multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato e demais penalidades

prevÍstas, fica sujeita a uma das seguintes sanções:

a Advertência;

b Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

mm a Adminiskaçao pelo prazo de alé 02 (dois) anos,

c Declaraçáo de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçáo Pública

enquanto perdurem os motivos determinantes da punição ou, até que seja promovida

a reabilitaçáo perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será

concedida sempre que o pÍoponente ressarcir a Administraçáo pelos prejuízos

resultantes, após decorrido o prazo da sançáo aplicada com base no contido na letra

"b'.

CLAUSULA SETTMA - DAS SANÇoES

Em ocorrendo inexecuçao e/ou descumprimento das obrigaçoes assumidas neste

contrato motivado pela CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenizaçâo integral. Sem

prejuízo das disposições anteriores, responde ainda, a título de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por

cento) da avença.

clÁusuLA orrAvA- DA DorAçÂo oRçAMENTÁR|A

As despesas decoíentes desta Licitaçáo correrão por conta da dotaçâo orçamentária

\
à/

Rua Walfredo BittencouÍ de MoÍaes n" 222. Centro, t 43. 326G8100, I - 86.25G000 Nova Sarta BárbarÁ.àãná-

DOTAÇOES

Sonta da despesa lFuncional programática lFonte de recurso lNatureza dq deçesa
360 b.s.so.3! .00.00

mails - Iiciracao @ Dsb.Dr-gay.b[ - ww».nsb.prgov.br
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PREFEITURA IVIUNICI PAL
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CLÁUSULA NoNA- Do PRAzo DE vrcÊNcn.

O prazo de duração do conÍato a ser Íirmado entre as partes será de 24 (vinte e quatro)

meses, contados a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado por conveniência administrativa, nos

termos do art. 57, da Lei n". 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - Do REAJUSTE

Para cada í2 (doze) meses de vigência do presente contrato, o valor das parcelas mensais

será reajustado tendo como base no IGP-M (índice Geral de Preços de Mercado da Fundaçáo Getúlio

Vargas) acumulado nos últimos 12 (doze) meses.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA. DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para a soluçâo das

questoes oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer oulro, por mais privilegiado que

seja.

E, por estarem justos e acertados, Íirmam o presente contrato, em 03 (três) vias de

igual teor, na presença de duas testemunhas.

Nova Santa Bárbara, aos 25/09/2014

ratante

m
Wesley de Souza Carvalho

Copel Telecomunicações S/A - Contratada

Lindo

Responsável pe ac0mpanhamento do contrato

/1

À

É{^v,

»
4

Rua Walfredo Bittencourr de Moracs n" 222. Ccntrc. I 43. 326&810O, [3 - 86.25G.00O Nova Santa Bárbara, Paraná -
mails licitacao@nsb.nr.sov.br- www.nsb.orsov.br
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PREFATURA MUNICIPAL

ESTADO OO PARANÁ

CHE LIST

MODALIDADE: PREGÃO

( ) ELETRÔNrCO«) PRESENCTAL

N' Q( /JorQ
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NOVA SANTA BARBARA
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1 Capa do processo oKJ
2 Oficio da secretaria solicitando 0ó
2 Licita à Contabilidade (Pedido de dotaÇão) OK
4 Contabilidade à Licitação (Resposta dotaÇáo) OL
5 Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer) oY,
6 Pqrecer Jurídico (lndicando a Modalidade) u
7 Autorizaçáo do Prefeito para abertura 0a
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo DO PARÂtilÁ Pág. 131

TERMo DE ENCERRAMENTo DE pRocEsso r,rcrrarónro
pnncÃo PRESENCTAL N" 48/2014

Aos 27 dias do mês de janeiro de 2015, lavrei o presente termo de encerramento
do processo licitatório Pregão Presencialrf 48/2014, registrado em29108/2014,
que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas
do no 0l ao no 131, que corresponde a este termo.

tEhhe Santos
Responsável citações

L

Rua Walfredo Bittençoun de Moraes no 222, Centio, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250400 Nova Santa Btubara, Paraná

- E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.pr.eov.br
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licitacao llcitacao <llcltacao@nsb.pr.gov.br>râ ismWeb
e*Érr Go tl"

Enc: Vencimento Gontrato de lnlernet

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

15 de setembro de 2016 15:53

Prezados,

Não rêcebi retomo deste eflall.
Somentê do eflail referente ao conlralo 2412015.

Fico no aguardo.

Atenciosamente,

(Embedded
image moved RaÍael Massiero Kaminski
to Íile: DepaÍtamento Comercial . Atendimento ao Setor Público e Copel
pic10831.gif rafael.kaminski@copel.com
) +55 41 333130í8

Rua José lzidoro Biazetto, 158 ' Bloco A ' Sala 34
cEP 8í20G240
CuÍitiba . Paraná . Brasil
ConÍiança é o que liga a gente

De: RaíaelMassieÍoKaminski/COPEL
Para: licitacao@nsb.pr.gov.br,
Cc: tecnic@nsb.pr.gov.br
Oata: 23108/2016 08:34
Assunto: Vencimento Contrato de lntemet

Bom dia,

Dia 24109120'16 vencerá o contrato de íomecimento de intemet n'3í2014 firmado entre a PreÍeitura e a Copel
Telecom. A
Cop6l Telecom tem interesse na renovação contratual.
Se for do intêresse da PreÍeitura renovar o contrato, Íavor nos enviar Termo Aditivo, com aplicaçáo do reajuste no
valor
da mensalidade, segundo índice IGPM, após decorÍidos 12 (doze) meses, conforme Cláusula Décima ao Contrato.

Caso a PÍefeitura renove o contrato por mais 12 (doze) meses nestas condições a Copel Telecom oÍeÍece upgrade
na
velocidade do link de 1oMbps para l2Mbps.

Favor nos enviar Minuta para apreciação antes da Íormalização de assinaturas.

Para assinar p€la Copel Telecom coloquem o Sr. Oziel dos Santos Silva como rosponsávê|, seguem abaixo os
dados dêle.
Nome: Oziel dos Santos Silva
Nacionalidade: Erasileiro
Estado Civil: Casado
ProÍissão: Analista Comercial
Cédula de ldentidade: 6.81Í15.149-9 Órgão emissor: SSP/PR
CPF: 020.622.99$23
Residência/Domicílio: Rua José lzidoro Biazetto. 158, Curitiba-PR
Função/caryo na Empresa: Gerente da Divisão de Vendas ao Setor Público e Copel

htFsr/m ail.gogle.crrn/m d l/Lr/O4ui= 2&ik= 14635 14b4d&view= pt&seârch= irbox&msg= 1 t2Í32866782í51&sim I= 15728286678ã5'í 1t2

- 
Repassado por Fêíael Massiero Kaminski/COPEL em 15/09/2016 15:50 
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PREFEITURA MUNICIPAL 133

NOVA SANTA BARBARA

ENTRE O MU N C P O " 
- J:fi II:Âil'§ #;:HT';' J;]#:: -:1 :^}::

S/A.

0 Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de direito

público intemo, inscrita na CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60, com sede administrativa na Rua

Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr.

Claudemir Valério, brasileiro, casado, portador do RG n' 4.039.382{ SSP/PR, inscrito no CPF sob. o

no 563.691.409-10, e do outro lado a empresa CoPEL TELECoMUNICAçÕES S/4, 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 representado pelo Sr. Oziel dos Santos Silva, inscrito no

CPF n' 020.622.99$23, RG n' 6.835.149-9 SSP/PR, resolvem aditar de comum acordo, o Contrato n.o

0352014, cujo objeto é a contratação de empresa para fomecimento de lntemet banda larga, Íirmado

entre ambos em 25 de setembro de 2014, com vigência de 24 (vinte e quatro) meses, reÍerente ao

Processo de Pregão Presencial n.o 4812014, mediante as seguintes cláusulas e condi@s:

CúUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto, a pronogação por mais 24 (vinte e

quatro) meses do prazo original, ou seja, até 21ngnÍ8, conforme prevlsão constante na cláusula

nona do contrato e disposto no inciso ll do artigo 57 da Lei n'86666/93, para atender as necessidades

da Administração.

CúUSULA SEGUNDAI

Fica concedido o reajuste de preps, conforme previsão constante na

cláusula décima do contrato, parágrafo único, de acordo mm a variação no periodo do IGP-M

acumulado nos últimos 12 (doze) meses que é de 19,929í00 %.

PARÁGRAFo ÚtltCO - Fica alterado o valor mensal do contrato para R$ 1.753,82 (um mit,

setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos), totalizando o valor de R$ 42,091,68

(quarenta e dois mil, noventa e um reais e sesgenta e oito centavos).

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes no 222, Cenúo, Fone 43. 3266.E 100, CEP - 86.250'000 Nova Santa

E-mail - ligi!êggg@qsU,lr4gtlb! - www.nsb.pr.gov.br
Bárbar4 Paraná -

CúUSULA TERCEIRA:

-Nd



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
Os acordantes se comprometem a cumprir todas as cláusulas e

condi@s esüpuladas no Contrato Original, que nâo 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 (tres) vias de igual teor e forma, que vai assinado pelas partes.

Nova Santa ,22 d mb 2016.

c

Prefeito M n nte

\r
Silva

Copel Telecomunicaçôes S/A - Conkatada

134

,,}

Lindo

de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 32ó6.8 100, CEP - 86.250{00 Nova
www.nsb.pr. sov.br

2

I
Responsável mpanhamento do conkato

Rua Walfrcdo BittencouÍt
E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br -

Sartâ BárbarÀ Paraná -

I
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Iníclo + Calculadora do cldadão + Cor.eção de vôlores

BCB - Calculado.a do cidadto

Calculadora do cidadão

Resultado da Correção pêlo IGP-M (FGV)

Dados báslcos da corregão pelo tcP-M (FGV)

Acesso público
22/09/2016 - 77:27

IcaLfwo3o2I

135

Dados inÍormados

Data inidal
Data final
Vâlor nominal

Dados calc{lados
Índice de coreção no período
Valor p€rcentual @rÍespondente
Valor cordgido na data final

09l20t4
o8/2016

R$ 1.462,38 ( REAL )

1,1992910
19,9291000 %

R$ 1.7s3,82 ( REAL )

htFs:/furww3.bcb.gw.br/CALC lDÁDAO/trJblicdctrrigirPqlrrlce.do?m eülod= corrid rPoÍ lrrlice 1t1
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
esrmo oo panaruÁ

TERMO DE JUNTADA DE FOLHA NO PROCESSO LICITATORIO
pnrcÃo PRESENCIAL No 48/2014

Aos 23 dias do mês de setembro de 2016, lavrei o presente termo de juntada de
folhas no processo de Pregão Presencial n" 1412014, numeradas do no 132 ao no

136, que corresponde a este termo.

Responsável pelo Setor de Licitações

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222, Cenm, Fone 43. 3266.8100, CEP - 8ó.250-000 Novâ SanÍa Bárbarq PaÍaná

- E-mail - licitacâoa.tnsb.or.sov.br - u1!"l!.nsh.or.sov.br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

coRRESPoNDÊrcn ruteRun

Nova Santa Bárbara, 03 de setembro de 2.018

De: Secretaria de Administração

Para: Setor de Licitações

Assunto: Aditivo ao contrato n" 3512014

Venho por meio desta determinar ao Setor de Licitações que seja
realizado termo aditivo para prorrogação por mais 12 (doze) mese_s do prazo de
vigência do contrato n" 3512014, firmado com a COPEL DISTRIBUIçAO S.4., CNPJ
n" 04.368.898/0001-06, cujo objeto é o fornecimento de intemet banda larga,
conforme previsáo constante na cláusula nana do referido contrato.

Sendo o q se apresenta para o momento.

A mente,

Lúcio Alberto dos Reis
Secretário de Administração

I
t\ q

ab

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, CentÍo, t 43-3266-E100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - www.nsb or.pov.br

PREFEITURA MUNICIPAL
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03/09/2018 E-mail de lsmweb - Soluçóes para lntemet - Vencimento Conirato de lnternet

i::86 ismweb licitâcao licitôcao <llcltacâo@nsb.pÍ.gov.br>

Vencimento Contrato dê lntêmêt
1 mensagêm

r.í.el.k.mlnall@cop.l.com <raf.el.tamift ski@copêl.com>
Para: licitâcao@mb.prgov-br

3 de selembÍo de 2018 15:05

Oiâ 2lO9/2018 voncêíá o contrâlo de fomecimênto de intêmet 3í2014 fmâdo êntíe a Prefsilurâ ê a CopêlTêlecoÍn. A Copêl Íelêcom tem inloÍessê na Íenovação
contÉtuâ1.
Sê foÍ do lnlêít5ra da PtêÍoitura ÍênoyaÍ D contÍâto, tavoÍ no6 envlar Têlmo Adltlro. com apllcâçáo de rêaiustê no yalor da mênsâlldadâ, 3eguírdo lndlcâ IGP-
H, âpól da€orídor í2 (dorê) mêsês, conbÍm€ C]áusula Déclmâ do Contr.to.

Ceso . Prc,oltuÍa ônôvo o cont ato n€st|B condlçôês aprêsêhtadsa, â Copal Talôco,n oêrêcê upgrade lla vêlocidado do í 2itbp6 para 3olrbpa

Favor nos ênvaeí Minule peíâ âpíêciaÉo anles da foÍmalizâÇão de assinatuBs.

Boa lardê,

Parâ âssinar pala Copol Telecom coloquêm o Sr. Wêsley d€ Souzâ Carualho como rôa9onsávê|. sêguêm abâixo os dâdos dê16
Nomê: Wêslêy dê Souza CâÍvâiho
Necionalidade: &asilêiro
Eslado Clvil: Casado
Píofssáo: Ecônornista
Cádulâ d6 ldsnlidâdê: ô136938.4 Órgão emissor SSP/FIR
CPF: 020.245.259.03

,/r{êsidánoe/Domicilb: Rue Josá lzirom Biazetlo, I 58, CuÍiübe+R
rnÉo/cáígo na Emprêsa: Geíenle do Deparlamento Coínercialde ÍelecomunicaÉes

T',t COPEL
Têlecom

RâÍaêl laB3i€ro Kâmimll
DepâÍâÍtênlo Côntêrciâl - Âtêndimênlo âo S6loa Públco ê Copel
râíâel-lGminskj@copêl.côm
+55 41 3:l'l-3018
Rua José lzdoío B:azetto, 158 - Bloco A Sâla 3rl
cEP 8í2m-240
CuÍitiba . Paraniá Brasil
Confiançâé o quê ligââ geítê

Esta mênsâgêm â sous ânêtos foram vêíificados poÍ soflwaÍe afltl.vÍrus. Rêcomênde-66 que náo sêjâm âbêrlos ê/ou êxecutados anexos dô m6nsâ9êns dê contoúdo ou
râírlêtêntâ duú.|ôsô

httpsr/mail.google.corÍy'mailr,nnui=2&ik='14635í4Md&jsver=HSWsgJMb46Ypt_BR.&cbl=gmail-Íe-1AOA22.12]2&view=pt&search=inbox&th=. 1t1



PREFEITURA MUNICIPAL i :n!..)ü

NOVA SANTA BARBARA

soLrcrTAÇÃo DE PARECER JUR|DTCO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 35/20í4
REF: PREGÃO PRESENCIAL N.O 48/2014

Prezado Senhor,

Solicito análise jurídica acerca da possibilidade de aditamento ao
contrato n" 3512014, cujo objeto é a cujo objeto é o internet de banda larga para
Secretaria Municipal de Administraçâo, firmado com a COPEL DISTRIBUIçÃO S.A.,
CNPJ n" 04.368.898/0001-06, com vencimento em 211O912018, para prorrogação do
prazo de vigência por mais 12 (doze) mesês, conforme previsáo constante na cláusula
nona do referido contrato e nos termos do artigo 57, inciso ll, da Lei n'8.666/93 e ainda
a possibilidade de concessão de reajuste, tendo como base no IGP-M (índice Geral de
Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas) acumulado nos últimos 12 (doze)
meses, conforme previsão constante na cláusula décima do contrato.

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Bárbara, 03 de setembro de 2018.

Atenciosamente,

Elaine ristina itk Santos

Setor de Licitaçõ

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes, 222 . Cep. 86250-000 - Fonc/Fa'( (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N.' 95.561.080/0001'60
E-mail: licitacao@nsb.pr.eov.br - Nova santa Barbara - Paraná

o.Ds
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PREFEITURÀ MUNIcIPAL DE NovA SANTA BÁTseRÀ
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes n9 zzz, Fone/F ax (o+l) p66-Btoo

CNPJ N.e 95.56r. o8o/ ooor-6o
E-mail: pmnsb@ns!.pr.qov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Parecer juridico

Solicitante:
Cont ra to s

Departamento Municipal de Licitações e

Assunto: possibil-j-dade

administrativo n. 035 / L4

do aditamento

Copel .

do contrato

constam do

descrição
rêa ZA

A Ilustre Representante do Departamento

Municipal de Licitações e Contratos encaminhou a esta
Procuradoria Juridica pedido de parecer acerca da

possibilidade do aditamento do contrato administrativo
n. 035/14, travado com a Cope]. Distribuigão S/À., quê

tem por objeto o fornecimento de j-nternet banda J-arga

para a Secretaria Municipal de Administração, para que

a prestação do referido serviço seja prorrogada por 12

(doze) meses.

É o relatório.

Da aná1ise dos documentos que

processo administrativo renovatório, vale a

dos segui-ntes: a) sol-icitação de renovação

Pá81na r d"5
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pREFETTURA MUNIcIpÀL DE NovÀ sÂNTA BÁnrene
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes ne zzz, Fone/Fax (o43) gz66-8roo

CNPJ N.e 95.56r. o8o/ ooor-6o
E-mail: prnsb@nsb,pr.qor.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

pel-a Secretaria bene ficiária
autoridade administrativa
contábif e d) indicação de

setor competentê.

Tão só para

referido disposit j-vo consta

do bem, b) autorj-zação da

competente, c) parecêr
dotaÇão orÇamentária pê1o

Pois bem.

No que cumpre propriamente ao

procedimento renovatóri"o, tratando-se de um serviço
prestado à Administração, por meio de contrato
adminj-strativo, cuja norma aplicávef no caso é a Lei
Geraf de Licitações e Contratos, especificadamente o

disposto no art. 57, inc. II, da Norma.

conhecimento do Ieitor,
que :

no

"Art. 57. A duração dos contratos Íegidos por
esta Lei ficará adstrita à viqência dos

Íespectivos créditos orÇamentários, exceto quanto

aos refativos:

IÍ - à prestaÇão de serviços a serem executados

de forma continua, que poderão ter a sua duração

pÍorroqada por iguais e sucessirzos peÍiodos com

vistas à obtenção de preços e condições majs

vantajosas para a adtninistração, Linitada a

se.ssen ta meses ; "
\

). /---_,_//
eafft:íÁ.5
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVÀ SANTÀ BÁNSERA
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes ne zzz, Fone/F ax (o41) y66-8rco

CNPJ N.e 95.56r. o8o/ ooor-6o
E-mail: pmnsb@nsb.pr.gov,br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Portanto, sendo pressupostos do

aditamento/prorrogação contratual as circunstâncias de

gue os serviços sêjam de prêstaÇão continua, com

vantagens à Admj-nistraÇão na prorrogaÇão do contrato e

que essa prorrogação se projete por até 60 (sessênta)

meses, sem vedação na rêpetltividade da medida, desde

que respeitado o teto.

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

superação do primeiro requisito 1ega1 - eis que a

j-nternet é fundamental- para a Secretaria Municipal de

Administração, uma vez que tal Órgão contempla variados
programas de controlês online, os quais devem ser
alimentados diariamente (periodicidade que penso), sob

pena de sanção, ao menos admin.istrativa, ao Municipio
no caso da ausência ou mora na alimentaÇão.

Sem contar as facilidades advindas da

utilização do sistema online.

Dêssa perspectiva também se poderia ter
como satisfeita a vantajosidade administrativa,
todavia, pelo contrato ser de 2014, e os preços terem

sido acrescentados somente de reajustes, isso também

corrobora com a necessidade de constância de vantagem

na prorrogação.

,)
Prçirrr-íde 5
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pREFEITURÂ MUNIcIpAL DE NovA sÂNTA BÁnnene
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes ne zzz, Fone/Fax (oq) 3266-8rco

CNPJ N.e 95.56r. o8o/ooor-6o
E-mail: pmnsblônsb.pr.qov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Aliás, l-endo os docurnentos que constam
processo administrativo renovatório, vê-se que

contratada ofereceu o aumento na velocidade
internet, ê isso sem custos contratuais para
Admini-stração. O que corrobora com a assertiva
vantaj osidade .

no

a

da

a

da

Por fim, em relação ao

prorrogaçôes, a negociaçâo comporta

mêses de contratação.

te to
mais

de meses de

12 (doze )

Assim sendo, opino favorável ao

aditamento do contrato administrativo n. 035/14,

travado com a Copel Distribuição s/A., prorrogando-o
por 72 (doze) meses, como pretendido pefa

Administração.

Por se tratar de direito da contratada,
previsto no art. 37, inc. XXI, da CEl88, opino também

de maneira favoráveI ao rêajuste no valor pactuado, a

fim de se manter "as condições efetivas da proposta"l.

I Art. 37 da CFl88:

xxÍ - ressaTvados os casos especifícados na Tegislação, as obÍas,
serviços, compras e aTienaÇões seÍão contratados mediante Processo
de 7ícitação púb7ica qqje assequre iquaTdade de condiÇões a todos

os concorrentes, com c7áusuTas que estabefeÇam obÍigaÇões dê

pagamento, mantidas as condiÇões efetivas da proposta, nos te.rmos

da 7ei, o quaf somente peÍmitiÍá as exigências de quaTifi

Página 4 de5
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pREFEITURA MUNICIpAL DE NovÂ sANTÂ BÁnnene
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes rf zzz, Fone/F ax (o43) 3266-8roo

CNPJ N.e 95.56r.o8o/ ooot-6o
E-mail: pmnsb@nsb,pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

É o parecer, safvo melhor juizo.

Nova Santa Bárbara, 04 de sêteÍnbro de

2018.

técnica e econômica indispensávei s à garantia do cumprimento das

obrígaÇões.

Página 5 de 5

.--,...-,,' ;--:-
Gabriet À1neida de JeTus

Procurador t'lun:tq199!.'
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Calculador (/) / Tabelas (/tabela) / Índices Financeiros (itabelalindice)
/ IGP-M - indice Geral de PreÇos do Mercado

i'iJ

IGP.M .
Mercad

I ndice Gera! de Preços do
o

Atualizado em 25108/201 8

Í Compartilhâr (https://www.facebook-com/sharêr/sharer.php?u=http://www.câlculador.com-br/tabelâ/indice/lGP-M)

, Tweet (https://twitter.com/intenutweêt?url=http://www.câlculâdor.com.br/tabela/indice/lGP-
M%3Futm_sourceo/o3Dshâre_button%26utm_medium%3Dtw%26utm_campaigno/o3Dshare)

Jul/2018

IGP.M . Ultimos l2 meses

Corrigir valor pelo IGP-M (/calculo/mnecao-valor-por-indice)

ACriar alerta (email)

- 
valor

0,51

2

1

o

Ultimos'12 meses (/tabela/indice/lGP-M) 2017 (ltrbelalindice/lcP-M/2017)

2016 (/tabelaiindice/lcP-M/20'16) 20'15 (/tabela/indice/lGP-M/20í5)

201 4 (/tabêla/indice/lGP-M/20í 4)

Acumulado 12

mesesMês

httpJ í$/w.calculadorcom.br/tabelaÍndice/lGP-M

Valor Acumulado Ano

1/6

IGP-M - Índice Gêral de Preços do Mercado - Calculador-com.b.

0



10/09/2018 IGP-M - índice Geral de preços do Mercado - Calculador@m.bÍ

Mês Valor Acumulado Ano

Jtrll2018 0,51 5,9300 8,2600

Jun/2018 I ,87 s,3900 6,9300

1,38 3,4600 4,2700

Abrl2018 0,57 2,0500 1,8900

Itltarl2018 0,64 1,4700 0,2000

Fevl2O18 0,07 0,8300

0,76 0,7600 -0,4100

Dezl2o17 0,89 -0,5300 -0,5300

Nov/2017 0,52 -1 ,4100 -0,8700

Ouu2017 0,20 -1,9200 -1,4200

Seu2017 0,47 -2,1100 -1,4500

O Calculador.com.br não assume responsabilidade por defasagem, erro ou
outra deficiência em informações prestadas em séie temporal, bem como
por quaisquer perdas ou danos decorrentes de seu uso.

,r&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below AÉicle Thumbnails Top Row:)
,r&utm_medium=referral&utm_contênt=thumbnails-a:Below Article Thumbnails Top Row:)
,r&utm_medium=rêfêrral&utm_contênt=thumbnails-a:Below Article Thumbnails Top Row:)

-Recomendado paravocê
(httpJ/cienciamaisbr.com/acucarZ?utm_source=tbs23-05desk&utm_medium=calculador)

Conheça a planta rara que controla o açúcar no sangue e melhora a vida
Max

(http://cienciamaisbr.com/acucarZ?utm_source=tbst23-05dêsk&utm_mêdium=calculador)
(http://infovital.doutomature.com/stunnelIT l ?

campanha=%TBcampaign%7D&publisher=calculador&ad=iroloCa%Agdico+diz+que+carboidratos+n%C3%A3o+s%C30loA3o+o+problema+%

Médico diz que carboidratos não são o problema (isto é)
Ooutor Nature

(http://infovital.doutomaturê.corn/stunnelr/ l ?

campânha=0/678campaign%7D&publisheÍ=calculador&ad=Mo/oC3%Agdico+diz+que+carboidraios+n7oC3%A3o+soÁC3%A3o+o+problema+o/o
(https:/ r r 

^,.meliuz.mm.brlembrador/artigo/netshoes?uÍn_source=taboola&utÍn_medium=cAc&utÍn_campaign=extensao-audience&utm content=24{7-2018-fletshoes-caixa-jovens&utm_sourcê=laboola&ulÍn-medium=cpc)

lovens descobriram uma forma de ganhar dinheiro na Netshoes
M eliuz

Acumulado í2
meses

ii6

http://www.calculador.com.br/tabela/indice/lGP-M 2t6

-0,4200

Mail2018

Janl2O18
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ão: í61í C. Procópio, QuaÉe-Feira; 12 de Setámbro de 2018

Prefeitura de Nova anta Bárbara - PR

PARÍES: Municlpo dê Nova Sanl. BáóáÉ no CNPJ .oô o n. 95.561 .080/0001-
60. com !.d. dminlilràtlvà ná FUâ WâÜr.do AfiúEcrl d. Mor6;222, n .L rlD,!Ft nl& p.lo Sônhd ffi,b Énldpd Sr.
EÉ l(6.ú0. r . COPEL TEL€COMUNIC^çÔ€S §À h!.íil! llo êNPJ $ô n' O4.36t.t65í@0146. Eoír id. o. Rr Jo.a tádoío
Bl.:âüô. 158 BlocoA- CEP: !1200240 - Bàiro: MGriClj.. Curi!ôú/PR, ,r.{. e r.pllr.rlaldo Éio S.. frddô Srrô. süva

OBJ€TCCoínÍíaÉod...nr.!.. plr. lorn .*nürbd. lnidn€lb$d.lâr!.1
PR 20oOADmvO:Po.n Lí2(dôr.)nl.!.!.drt!la.átó2010012019-
SECRÊI^RI^: sê.'s!É t{ddp.ldâÁdnÍnbt Éo.
RECURSOS: S€(,rurbMunldprld.ad iii6trlçlo.
RESPONSÁVELJURIDICO:Gàb.rllÀh.ksd. J.$8.O g/PRn'Er.963-
DAÍADEASSINAÍURAOOÍERMO OE^DÍTlVo: 10l!9/20't8

ETIRAÍO II'TERTO ADITTYO AO GOI{ÍRATO I'' O2I/:IOI'
P RÍES: MUNÍC|PIO OE NOú^ s^!(r 8^RBAAÀ p.$o. irlda. dâ di.irô ÉÔb krêíú, íú.nt no CNPJ lob o n

95.581.0€rt/0001{0. .om ..d. edn !rn!!v. n Ru5 W.Ít do Blür!írcoo.rdo Mü.6d 222,. ! .lnrü! FORÍO SEOURO Cla OE
SEPUROS G€RÀS. lrnc.L õo CNPJ ,6õ 

^' 
81.198.164{)()0t-60, coíí ..d. n! Âv Rb Eránco, Í4!0 . oEP: o12o6tm . 8.lno:

C.íipo. Ér..o., Saô PáordSP
Ot&to:COn!8t çáo d. cob.tura d€ 8ê!rJÍo p.râ vslqrlos ê,râqornls p..od!§ óa tu8 monkjpár.
Prê06o Fh..írclâ! n.. /t2014 - PMNSB:
conrr.ro oítrür h. 02lr/'20t4
VALOR OO^DÍTivOi Rlt 9-rL3.6l (nôy€ ml, qúâtocúnto. ê qu5rcôlr . t{s rcáli o sêts.nb ê 

'Jm 
c.ntwo!).

REsPoNsÂvÉL JuRlotco: G.DrbrÀn i,s d, J.Í8, o^B/PR n'Et -963.
oâl! d. á.thrú,. do wtno cL.dltirc:oGIPZql&

ãrR ro ts rEnro 
^oÍÍtvo 

ao cormaro r'02J20!4
PARTES: MUNtclPtO OE NOVA sANrÀ úRBARA, p...o. itÍtí6 ô ffitô pobLo ari.rn . iú..'Á. É CIIPJ .oo o n'

95.561 .04t)l0001{0, coín..d. ldmlniilUv! nt Ru! w.lútdo 8iü..coulrb tlo.&.. t2. .. €ír!pr!.. OEIIE SEGUR^OORAS/
. lm.,lb no GNPJ roà n' 90.Í30'605i0001d2. c..n r.ê n 

^v 
cÍlo. Gdn ô, 350 - CEP: rxSomo - a.ho: Boâ vuâ, Po.b

À.gí.ns.
Oô1.!o: Col!ü.çaô óê cob..iü.! rh !.!ino p.ri v.ldio. ê m€qohâ. !..âd.t d. Ílolâ 

'nuldp.l.Pi!g& PÍ...íidd o.'42Í2ú1lt - PMNSB.
Co.tr.bo.rgll.r n.029Pol4
VALORDOàDIníO:R3!.U7,47(ch.omi..êl...ntá.quâtüiti.r€t írâL. qu!Íarb. -b cr|aÍ€).
RESPOXS^VEL JURIOTCO: G!ôít r Amârd. d. J.ajt. O^a/PR n'6 r.53.
Ort d..tÉhltrm do Lrno (b.dlivo:(E@2ü&

. EXlnaTÔ Ôo col{tR Ío t'7rl20ra
AÊF.: Proc.Úo ln.tleltllld.ó. a..5r201! .

P RÍES| Mlíllclpio d. Nôvã Sân[r &Íb.râ. p.lroâFÍlü{. d. rtlrêto Êrt[.o tú.rlr., lí!.ril, no CNPJ toô o ír 95.56i.06oDool - 
]

60, côín t.d6 rúÍúlLi.üvâ na Rur wálír.do Bü.ncouí .t! Moí!.r, 224 írcrb rb.€ríd.rnt*to p.b sd, Ê.a.lb tiâri(itd, §. erh
Kon(b, . . CÀSA D€ MISÊRICORDI^ OE CORNEIIO PRoCOPIO, in çrlb m C PJ.oà n' 76.256.08a10ot í 0. côm...b'll^Y
Nost€ S.nlü! do Rolló, n' 1.165. CEP: !6.30G000 - Cldrd. d. Co.Íraab Pr!.ôpbI,R. n€.t .to p.t íítdo !Êro S.. Jot óo!
C.flmNâb.

oBJEIO:Cdrülbilodás.nt c.râdêMl.€íiónli.d.coílÉioPn ófbp.lipr.!LÉod.!.Írrç..madê6.
v LOR:\bb.m.n.l.3dmr(b.ítrt5.000,00(dn ámilr..b).bt.tQ.lldôR560.000,m(t.!idâíil-lt3b). i
PR^ZO D€ VrGÊNCtÀ: r 2 (d@) me!ô.. coí{.óor â pâôí dâ dátâ d. âllhatJra. or, !.i.. ía m/00rm19.
SECRETIúlÀ sê(,ElrÍr. Uunidpll d. Sârr&.
RECURSOS: Sêêr.lârr. MuÍicrDsl d. S.ü..
RESPONSÁVELJURIDtCO. G.bri.rAlnlld, & J..u!, O^B,PR n'81 963.
DAÍ DEASSril ÍUR COI{TRÂTO: 10/092018.

ltilo oÉ HoroLoc çÃo
PiEcÀo PtÉEErcrAl. lr !ü]ot! . ERP

Á06 !2 (ód.) dlt do nlê! d. É.bmbío (00) dô .Àô d. .bl. mi ô d€roft6 (2olE), êm íúü G.ui.lc, à/ Erlc KolÍb, PÍdtto
Mutrb'pá|, m u!o& minhs.tôulçõ..l6gah, HOUOTOGO o píadm.íllo d. LlciLçao Prlgao PrD*íxlll n.'5E/201l. d.d da
.o ÉlLbo d. p!'6ô p.rE âr€ítud conb.ü.Éo (l..m!í... m r.íno Ô bírrrin í o (16 Eí.itsê. üríür). ! Lvú Ô .lÍtpí...
qu6.9rê!.írto{ mêltôí píopo3tâ, .!r!do âlt: MARIÂ SIRLENE SINGUL IO BETOROO, CNPJ í'Mô2J56^ml-28. nuí t& rto
Rl 7.960,00 i!.1ê mil. m!6..nt6. !ê.seita l!tb).

Oârdand..o! lri!Íê3s.do., oll.od6 .3 pílsrrirü l6g.b p«úÉni.t.
Ertc xôodô ffaltô rúnbh.l

l.El 11 llr, oÉ 10 tE sEÍErBRo oE 20í!
'E3lâb.l.c. l.ljuitá.o wnêimnio do! p|ofÀrlh.i! do nt olíÉlb d. rà,nê9lo d. tlo{. S.Í{. Ba.bt . io nl. ítE páE trâí.lo

pi.o lrh.lat .âtâb.lê.ido.! L.l Fâd.íd n. I l.n€/qt. . r[.rr!., Êovldaád8.'
ACâhâêMu.*rp€ld€tbv.SlrteAáôd.,Esl,ido.loP.râú.lplbvoir...oEdcKondo,Píêí.íDMuniop.l,$.cio.ro.!.!un.
lÊL
arl. 1. - Fhâ .db.lê.ldo quG c ocup.nLi do m.Ciiéno Ébf'co nunldpál d. 6duc.çao b&c. Dq!.b!.ao o r!últ§ (b

7.952ô%. no álcân ê óo p&o sáLdâl €rtâbcr.ddo í! Lá Fêd.r.l n. ,1 .736rc6.
PaÉglliô único - Pd prôfEiionait do ftáglíêr'ú gib[.o d! .úEç& üd;. mLíld.G.. .$d.t $E d.r.tnD*lün â3

áürrl,âdé óê do.â?xr. oll .s d6 aulo.ia Fdrgóg{oo â do.ütd., bb ó, dlêçao di .ómh.ü.{ào. DLnêbÍ íio. lllt!êcio.

2' TEFTO DE
R.r.n.t .o Co^tr.to n' 35/2fi r

REÉ nJ alr201l.
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PREFEITURA lv{uNlCl PAL

NOVA SANTA BARBARA
rsrroo oo panauÁ

TERMO DE JUNTADA DE FOLHA NO PROCESSO LICITATORIO
PREGÃO PRESENCIAL NO 48/20I4

Aos 12 dias do mês de setembro de 2018, lavrei o presente termo de juntada de
folhas no processo de Pregão Presencial no 4812014, numeradas do no 001 ao no

153, que corresponde a este termo.

lEbat f,as

Responsável pelo Setor de Lic CS

Rua Walfredo Bittencouft de Moraes n" 222, Centro. l'one 43. 326ó.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara- Paraná

E-mail - licitacaoiiinsb-pr.eor'.br - rvs-§,.nsb.DÍ€et:bl

[i*irr

!

tirt,x



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNClA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 19 de setembro de 2.019.

De: Secretaria de Administração

Para: Setor de Licitações

Assunto: Aditivo ao contrato n" 3512014

Venho por meio desta solicitar ao Setor de LicitaçÕes que seja
realizado termo aditivo para prorrogação por mais 60 (sessenta) di_as o prazo de
vigência do contrato n" 3512014, firmado com a COPEL DISTRIBUIÇAO S.4., CNPJ
n" 04.368.898/0001-06, cujo objeto é o fornecimento de internet banda larga,
conforme previsáo constante na cláusula nona do referido contrato, haja vista que
ainda não houve a conclusáo do Pregão Presencial n' 33/2019.

Sendo o se apresenta para o momento.

samente,

Lúcio berto dos Reis
Secretário de Administração

A

I
1

Rua Walfredo Binencourt de Moraes n" 222, Cenro, Ê 43-3266-8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná-E-rvw rv.nsb nr,sov.br

(q
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Poder
Executivo

Ano V

IMPRENSA OFICIAL -
no 660, dê 02 de ab l

3.

I Atos do Executivo
EnRÀTo D0 CoNTRATo " 77i20r8

REt.: PÍocêsso inê gibilidade nl5n018

li.lorâes,222, nesle alo Íepcsentado peb seu Pníêr'to lunicipal, Sr. úic Kondo, e a CASA DE I|§ERICoRDIA DE CoRllEUo PR0C0P|0, inscÍila no CNPJ sob n' 76256.064Om1-10,

mm sêde na Ay. ilossa Senhda do Rocio, n' 1.165, CEP:86-300-000 - Cidede de Comélio PÍompio/PR, nêslê âto repíesentado pêlo Sr. Jore do Carmo llêto.

oBJETo: Confataçáo da Santa Casa dê llisericórdia dêCornélio Píocópio paB pnstaÉo de servilos mádicos

V R:Valor mensaleslimâdo em R$ 5.000,00 (cifico mil reais), totalizando R$ 60.000,00 (sesse,rla milÍeais).

PRÂ20 DE VIGEI,ICIA: 12 (do:e) meses, conlados â paÍtrr da dala de assinatura, ou seja, até 09/09/201 9.

SECREIÂRIA: Secrchda Municipal de Saúde.

RECURSoS: &$elâda Municipal de Saúde.

RESPOXSÁVEL JUR|DICO: GabíietAlmeida de Jesus, OAB/PR n" 81.963.

0ATA DE ASSII{AIURA CoNTRATo: '10/09/20íE.

EXTRATO 2" TERMO OE ÂDITIVO

Reíêrêntê ao Contrato [o 35i20í1.

REF.: Pregão PÍesencial n.0 48/2014.

M0raês, 22, neste ato repÍêsenlado peb Senhor Pníêilo l{unicipal Sí EÍic lbndo, ê a COPEL TELECOIíUiIICÀçOES SA, inscíite no CNPJ sob n' 04.368.865rcC01 .66, com sede ns Rua

José lzidoro Biazeno, 158 Bloco A - CEP:81200240 - 8aiÍro: Mossunguê, Curiliba/PR, nesle ato Íepíesentado pêlo SÍ.ozieldor Sântos §ilva.

0UEI0: Conhalação dê êmprêsâ para íofiêcimênto dê lntêmêl banda hÍga.

PRÂ20 D0 ADÍT|Vo: Por mais 12 (dorêl mêsês, ou §€je, íê 20109120í9.

SECREIÂRIÂ: SêcretâÍia Municrpal dê AdminiíÍaçtu.

RECURS0S: Secrelaria Municipâl de Adminislração.

RESPOilSÁVEL JURIDrcO: GabnelAlmeida de JesJs, oAB/PR n" 81.963.

ASSINATURA D0 TERMo DE ADlIlVo: 10/09/2018

LEI N, E97, OE 10 DE SETEI'BRO DE 2O1E

"EslaôÉlefÉ rc,uste ao v cinênlo dos pnfissionais do nagislétio ú Município de l,lova Santa Báôara, no nesrno palanat do piso salaial eslaft"l&ido
na Lei Fedenl n. 1 1 .73W8, e dá oulns pnvidéncias.'

A Gmara Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do PaÍaná, apÍovou, e eu EÍic Kondo, PÍefeito Municipal, sanciono a seguinte

Lei;

Aú 10 - Fica estabelecido que os ocupantes do magistéÍio públim municipalda educaÉo Msica perceberão o Íeajuste de 7,9526%, no alcance do piso

saladal estâbelecido na Lei Federal n. 1'1.738/08.

ParágraÍo único - Por profssionais do magistério públim da educaÉo básicâ ênlendem4e aqueles que desempenham as aüvidades de docência ou âs

de supoÍte pedagogico à docência, isto é, dúeÉo ou administraÉo, planejamênto, inspeçáo, supervisão, oÍientaÉo e coordenaÉo educaci0nais, exercidas no

àmbito das unidades escolares de educaçáo básicâ, êm suas diveÍsas etapas e modalidades, mm foÍmaÉo minima determinada pela legislaÉo de diÍetÍizes e

bas€s da educâÉo municipale nacional.

AÍt 2' - As despesas decorentes seÉo atendidas pehs dotaÉês pópdas do oÍsâmento para o exercicio do ano de 2018.

AÉ 3'. Eslâ Lêi enfará em ügor na data da sua public€Éo, mm efeitos retÍDaüvos à 1o de selembm de 2018.

Nova Sânh Báóara, '10 de sêtembm dê 20'18.

Eric Kondo
Prefeito Municipal

Diário O{icial EletÍônico do Município de Nove Senta Báôara
Rua: Walfredo BitiencDurl dê Moraes n'222 - Cênlro

Fone,lFax: (43) 3266-81 00
E-mail: diânoofr ciâl@nsb.pr.gov.br

www-nsb.pr-gov.bí

i DocurEnio ãssôâdo por Cênrrrcado Ogíll Nova 53Õla

. BárbaÉ P,êíêrblra Munopãl 955610800mr60 AC SERÂSA
I - S(B ade,'l,.idádê á qaEntii,a ôsd. qÉ vlslÊ* âtEvés
, dosdê: hil4/tulr1f.háísDâíênciâôâranâ cdinírdoêmà,

Diário Oficial Eletrônico
NovâSanta Bárbara -,r

Eric Kor
Edição N" í3Í8 - Nova Santa Bárbara, paraná. Segunda-feira, 1O de setêmbro de 20í8.

Pâraná,
1do - Prêfêito



PBETEIrURÂ IIUNICIPAL t4?H*m#[
CORR.ESPONDÊNCIÁ INTERNA

Nova Santa Bárbara, lO/09 l2Ol8.

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabllidade

Assunto: Aütivo ao contrato n' 3Sl2Ol4.

Senhorita Contadora:

Em atendimento a solicitação da Secretaria de
Administraçáo, solicito a Vossa Senhoria previsão orçamentária para que
seia aditado por mais 12 (dozel meses, o contrato n" O35l2Ol4, firmado com
a empresa COPEL TELECOMUT{ICAÇÕF^S S/4, inscrita no CNPJ sob n'
04.368.865/0001-66, referente ao Pregão Presencial n" 4812014, que tem
por obieto a contratâçáo de empresa para fomecimento de internet banda
larga, conforme previsáo constante na cláusula nona do referido contrato. O
referido aditivo acarretará custos adicionais para a Administraçáo num valor
total de R§ 22.7A4,16 (vinte e dois mil, setecentos e oitenta e quatro
reais e dezesseis centavos).

Sendo o que se âpresenta para o momento.

Atenciosamente,

Ehhte f,os

Setor de Licitações

Rua Walfredo Bineocoun de MorÀes, n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250400 - Nova Santa Bárbara - PaÍaná

El - Site - wrÀ'\ .nsb.pr.gov.br
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

coRRESpoNDÊNcr^q. txrnRNÁ.

Em atenção à conespondência intema expedida por Vossa Senhoria em data de
101091201,8, informamos a existência de previsão para recursos orçamentários para que seja
aditado por mais 12 (doze) meses, o contrato n" 035/2014, firmado com a empresa COPEL
TELECOMTÀUCAÇOES S/4, inscrita no CNPJ sob no 04.368.865/0001-66, referente ao
Pregão Presencial rf 48/2014, que tem por objeto a conlratação de empresa para
fomecimento de intemet banda larg4 num valor total de R$ 22.784,16 (vinte e dois mil,
setecentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

03 - Secretaria de Administração;
001 - Secretaria de Administração;
04.122.0060.2006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 370.

Sendo o que se apÍesenta para o momento.

Atenciosamente,

Nova Santa Bárbaru, 1 0 I 09 12018.

tauriu Oanryas
Contadora/CRC h+SOSOlo-+

\

Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes, n 222, Centro, t 43.3266.8100. x - 86.250.000 Nova santa Bárbara -
g - Síe - 1r$w.nsb.Dr.eo!fo

Paraná

PREFEITURÂ MUNlCIPAt
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
20 TERMO ADITIVO AO CONTRATO n" 035/20í4,

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 95.56'1.080/0001-60, com sede

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

pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, RG n" 5.943.184-6

SESP/PR, inscrito no CPF sob. o no 018.008.959-50, e do outro lado a empresa

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 representado pelo Sr. Oziel dos Santos Sílva,

inscrito no CPF n' 020.622.999-23, RG n' 6.835.149-9 SSP/PR, resolvem aditar de

comum acordo, o Contrato n.o 035/2014, cujo objeto é a contratação de empresa

para fornecimento de lnternet banda larga, firmado entre ambos em 25 de setembro

de 20'|4, com vigência de 24 (vinte e quaúo) meses, referente ao Processo de

Pregáo Presencial n.o 4812014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto, a prorrogação por mais

12 (doze) meses do prazo original do contrato, ou seja, ate 20/09/2019, conforme

previsáo constante na cláusula nona do contrato e disposto no inciso ll do artigo 57

da Lei n' 86666/93, para atender as necessidades da Administração.

CúUSULA SEGUNDA:

Fica concedido o reajuste de preços, conforme previsão

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

variaçáo no período do IGP-M acumulado nos últimos 12 (doze) meses que é de

8,260/o.

PARÁGRAFO ÚtttcO - Fica alterado o valor mensal do

contrato para R$ í.898,68 (um mil, oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e

oito centavos), totalizando o valor de R$ 22.784,16 (vinte e doís mil, setecêntos

oitenta e quatro reais e dezesseis centavos).

Rua Waliiedo Bittencoun de MoÍaes tr" 222, CedÍo, Fone 43. 326ó.8100, CEP - 86.250{00 Nova Santa B&bata, Paraná -
E-mail - licitacaoânsb.or.eov.br - wu.w.nsb.pr.qov.br

I



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
CLÁUSULA TERCEIRA:

As despesas decorrentes desta licitação correrão por

conta da dotação orçamentária havida pela conta no 03 - Secretaria de

Administração; 001 - Secretaria de Administração;04.122.0060.2006 - Manutençáo

da Secretaria Municipal de Administraçáo; 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de

Terceiros - Pessoa Jurídica; 370.

CLÁUSULA QUARTA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

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

presente instrumento, Íicando 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, 10 de setembro de 2018.

c o

Prefeito Municipal - Contratante

,#[}-""",.",,,,"
Copel Telecomunicações S/A - Contratada

de

Responsá ve acompan hamento do contrato

4

2

Rua Walftedo Bittencourt de Moraes n" 222, Cenuo, lone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Pâraná

E-mail - lisitaiaoeasb.pleor}Í - nurv.nsb.or.eov.br

{:1 íl
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í{
Area Cultural Ârea Técnica

Págiãa P.incipâl

íruotce GERAL DE pREços Do MERcADo - lGp-M
(Fundação Gêtúlio Vargas - FGV)

O que compõe o IGP-M:

O IGP-M/FGV é calculado mensalmente pela FGV e é divutgado no finat de cada mês de refeÍência

O IGP-M quando foi concebido têve como principio ser um indicador pa,? baliza( as co.reçôes de alguns títulos emitidos pelo Tesouro

Nacionale DeÉsitos Bancários com rênda pós fixadas acima de um ano. Postênormente passou a seÍ o índice utilizado paÍa a correção de

contratos de aluguel e como indexador de algumas tariÍas como energia êlétrica.

NOVA MASCARA PARA SOBRANCELHA

O IGP-M/FGV analisa as mesmas variaçôês de preços consideradas no lcP-Dl/FGV, ou seia, o indice de Preços por Alacado (lPA), que tem

peso dê 60% do índice, o Índice de Preços ao Consumidor (lPC), que tem peso de 3oo/o e o indice Nacional de Custo de Cônskução (INCC),

represêniando 10% do IGP-M.

O quê diferê o lGP.lr/FGV e o IGPOUFGV é que a5 variaçóes dê preços consideradas pelo IGP-I,/FGV referem ao período do dia

vinte e um do mês anterior ao dia vlnte do mês de referência e o IGPOUFGV reÍere-se a período do dia um ao dia trinta do mês em

reíêrência. A câda dez dias a FGV divulga as variaçôes prévias que compoÍão o indice referente ao período completo analisado.

Atualmente o IGP-M é o índice utilizado para balizar os aumêntos da energia elétraca e dos contratos de alugueis.

Índice acumulado
no ano (em %)

índlce acumulado
nos úlllmos í2

mg§ga

,n-%\
Mêsi ano Índice do mês

(em %)

4,1090 ( a,soeo ) 't.772.7666Ago/2019 -0,67

1.784.1243Jul/2019 0,40 4,81',|2 6,4113

1.777,6',1380,80 4,3937 6,5279Juni 2019

1.763.50583.5651 7,6587Mai/20í9 0,45

3,1012 8,6555 1.755.6056Abr/2019 0,92

8,2786 '1.739.6013Mar/2019 1 .26 2.1613

1.717,9551Fev/2019 0,88 0,8900 7,6157

0,0100 1.702.96900,01

7.5521 7,5521 '1.702,7987Dezlzo18 -1,08

9,6940 1.721,3897-0.49 8,7264

10.8074 1.729.8660OuU20í8 0,89 9,2ô18

10.0496 1.714,6060SeU2018 1 ,52 8,2979

1.688.9342Ago/2018 0,70 6,6764 8,9114

JuU2018 0,51 8,2624 '1.677,1938

httpsJ/www.porlalbrasil.neuigpm.htm 1t7

E

Número índice
acumulado a

partir
de Jan/93

6,7516Jan/2019

Nov/2018
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Mai/2018 1,38 3,4626 4,2712 1.638,0519

Abri20't I 0,57 2,0542 1,8953 1.ô15,7545

Mar/2018 0,64 1,4758 0,2033 1_606,5969

Fev/20'18 0,07 0.8305 -0,4239 1.596,3801

Jan/2018 0,76 0,7600 -0.4140 '1.595,2634

Dezl2017 0,89 -0,5326 -0,5326 1.583,2308

Nov/20'17 0,52 -1,4100 -o,8777 1.569,2643

OuU2017 0,20 -1,9201 -1,4200 1 .561,1463

SeU2017 0.47 -2,1158 -1.4594 1.558.0302

Agol2017 0,10 -2,5737 -1,7242 '1.550,7417

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

Jun12017 -0,67 -1,9652 -0,7837 1.560,4276

Mail2O17 -0,93 -1,3039 '1,5736 1.570,9530

Abrl2017 -1,10 -0,3775 3,3678 1.585,7000

Mat12017 0,01 0.7306 4.8624 1.603,3367

0.08 0.720s 5,3866 1.603.1764

Janl2O17 0,64 0.6400 6,6608 1.601,8949

Dez/2016 0,54 7,1907 7,1907 1.591,7080

Nov/20'16 -0,03 6.6150 7,1374 1.583,1589

1.583,6340OuU2016 0.16 6,6470 8,7985

1.541.1042SeU2016 0.20 6,4766 10.6777

Ago/2016 0.15 6,2641 11,5062 1.577,9483

JuU20í 6 0,18 6,1049 11,6509 1.575,5850

1.69 5,9143 12,2193 1.572,7540Jun/20í6

11,0937 1.546,6162Mai/20'16 0,82 4,1541

1.534.0371Abr/2016 0.33 3,3070 10,6419

1.528.9914Matl2016 0,51 2.9672 11,5682

1 .521 .2331Fevl2O16 1,29 2.4447 12.0900

1,1400 10,9612 1.501 .8591Jani 2016 1 ,14

10,5443 10,5443 1.484.9309Oezl20'15 0,49

10.0053 10,6873 1.477.69021.52

10,0985 1.455.5657OuU20l5 '1,89 8.3582

8,3588 1.428.5658SeU20l5 0,95 6,3482

1.415,12220,28 5.3474 7,5538

J uU20'15 0,69 5,0533 6,9639 1.411.1709

4,3334 5,5829 1.401,50050.67

1.392,1730Mai/2015 0,41 3,6390 4,1041

Jun/20í I 1,87

https://r /w!r,.portalbrasil.net/igpm.htm

5.3974 6,9376 1.668,6835
158

Fevl20'17

Nov/20í5

Ago/2015

Jun/2015



CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 19 l09/2019.

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Âditivo ao contrato n" 3512OL4.

Senhorita Contadora:

Em atendimento a solicitação da Secretaria de
Administração, solicito a Vossa Senhoria previsâo orçamentária para que
seia aditado por mais 60 (sessenta) dias, o contrato n' 035/2014, firmado
com â empresa COPEL TELECOMUNICAçÕES S/4, inscrita no CNPJ sob n"
04.368.865/000 1-66, referente ao Pregâo Presencial n" 48/2014, que tem
por obieto a contrataçào de empresa.para fomecimento de internet banda
larga, conforme previsão constante na cláusula nona do referido contrato. O
referido aditivo âcarretará custos adicionais para a Administraçâo num valor
total de R$ 3.985,84 (três mil, novecentos e oitenta e cinco reais e
oitenta e quatro centavos).

Atenciosamente,

Gkine Cvi*ituLufrtL Santos

ffiffir* 15?

I

Rua WalfÍcdo Bittencouí de Moraes. n' 222. Centro, t 43. 32óó.8100. E - 86.250400 Nova Santa BiíÍbara - Paraná

I - Site - çrvrv.nsb,pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAT

'I

Sendo o que se apresenta para o momento.

Setor de Licitaçõe§

I



PREFETIURA MUNICIPAL

rroilrfrÇ,#*m
I 1s8

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
coRRESPoNDÊNCra tutn,nNa

Em atenção à conespondência interna expedida por Vossa Senhoria em data de
1910912019, informamos a existência de previsão para recursos orçamentários para que seja
aditado por mais 60 (sessenta) dias, o contrato no 03512014, firmado com a empresa COPEL
TELECOMUNICAÇÓES S/A, inscrita no CNPJ sob n' 04.368.865/0001-66, reÍ'erente ao
Pregão Presencial n' 4812014, que tem por objeto a contratação de empresa para
fomecimento de intemet banda larga, num valor total de R$ 3.985,84 (três mil, novecentos e
oitentâ e cinco reais e oitentâ c quatro centavos).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

03 - Secretaria de Administração;
001 - Secretaria de Administraçào:
04.122.0060.2006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 370.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Nova Santa Bárbara. 1910912019.

Campos
Contadora/CR 045096tO-4

Rua WalÍiedo Bittencoun de Moraes, no 222, Centro, t 43. 326ó.8100. [< - 86.250-000 Nova Santa Bárbara - Pâraná

.E - Site - urvrv.nsb.pr.go!-br

ii



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA l5s1

soLlc|TAÇÂO DE PARECER JURíDtCO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 35/2014
REF: PREGÃO PRESENCIAL N" 48/20í4

Prezada Senhora,

Solicito análise jurídica acerca da possibilidade de aditamento ao
contrato n' 3512014, cujo ob.jeto é o fornecimento de internet de banda larga, firmado
com a empresa COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A, inscrita no CNPJ sob n"
04.368.865/0001-66, em 25 de setembrc de 2014, com vigência alé 2@!2019.,
para prorrogação por mais 60 (sessenta) dias. Na cláusula décima do contrato
consta a previsão de reajuste pelo IGP-M (indice Geral de Preços de Mercado da
Fundação Getúlio Vargas) acumulado nos últimos 12 (doze) meses. O valor
passará de R$ 1.898,68 (um mil, oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e oito
centavos), mensais para R$ 1.992,92 (um mil, novecentos ê noventa e dois reais
e noventa e dois centavos), totalizando o valor de R$ 3.985,84 (três mil,
novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Bárbara, 20 de setembro de 20í9.

Atenciosamente,

Elaine C uditk os Santos

Rua Walfredo Binencourt de Moraes. 222 - Cep. 86250-000 - Itone/Fax (043 ) 326ó.8100 - C.N.P.J. N.'95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao' iinsb-nr.sov.br - Nova Santa BaÍbara - Paraná

' Setor de Licitaçôps
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NOVA SANTA BARBARA

Processo Administrativo Pregão Presencial ne 033/2019

Objeto: Contratação de Empresa para Fornecimento de lnternet Banda

Larga para a Secretaria de Administração.

Origem: Setor de Licitações

PARECER JURíDICO

Submete-se a apreciação desta Procuradoria Jurídica, a possibilidade de

aditamento contratual por 60 (sessenta) dias do contrato administrativo ns

035/2074, com vencimen to em 20/09/2019, tendo em vista que apesar de

estar em andamento o processo licitatório Pregão Presencial ns 03312079,

o qual tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de

internet banda larga para suprir a necessidade da Secretaria de

Administração, não haverá tempo hábil para contratação até o término da

vigência do contrato acima mencionado.

Denota-se pelas informações prestadas que se trata de serviço de natureza

continuada e essencial para manutenção das atividades da Secretaria de

Administração da Prefeitura Municipal, sendo que sua interrupção coloca

em risco toda a continuidade administrativa, inclusive de serviços essenciais

a população barbarense.

Com a amparo legal o art. 57 da Lei ns 8.666/93, que assim prescreve:

"Art. 57. A duraçáo dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à

vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

ll - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que

poderáo ter a sua duraçáo prorrogada por iguais e sucessivos períodos com

4 1$0



PREFEITURA MUNICIPAL 161
NOVA SANTA BARBARA

vistas à obtenção de preços e condiçÕes mais vantajosas para a administração,

Iimitada a sessenta meses;

Apesar de já terem ocorrido aditamentos contratuais por 60 (sessenta)

meses, a legislação excetua em seu § 4o que: Em caráter excepcional,

devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo

de que trata o inciso ll do caput deste artigo poderá ser prorrogado por até doze

meses. lncluído ela L ino .648 de 1998

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às

questões jurídicas observadas na instrução processual e na legislação em

vigor, em especial nos termos, da Lei ne 70.52012002 e Decreto ns

5.450/2005, c/c a Lei ne 8.666/93.

Não se incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos técnicos

pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou

orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores

responsáveis, em seguida remeta-se a autoridade competente para os

demais trâmites legais que entender pertinente, face a oportunidade e

conveniência administrativa.

E o parecer.

Atenciosa mente.

Nova Santa Bárbara, 20 de setembro de 2019.

Carmen Cortez Wil

Procuradoria Ju rídica

n



Protocolo 0002879

PROCURAÇÃO BAST

Folha 151/152

TELECOMUNICA S/A,,
FAZ: COBEL

NA FORMA
ABAIXO:

ALEruNDRE PAES DE ÁNDRÀDE DE OLIVEIRA. brasileiro, casado, tilho de Paulo

Alexandre Paes de Ardrade Pedrosa de Otiveira e Rosy'Ierezinha Bially Pedrosa de

Oliveira, engenheiÍo eletricista, portador da Cédula de Identidade RC. n" 5.227.004-9

SSP/PR" inscrito no CPFII,ÍF sob n' 922.335.979-15 e por seu Diretor de Finanças:
RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA- brasileiro, casado. t-rlho de Rudi de Olivcira e

Fátima Maria Moura de Oliveira, advogado, portador da Cédula de Identidade RG. n"

5.741.682-3-SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob n' 021.088 .479-79, ambos com endereço

protissional na rua Coronel Dulcídio, . 800, Batel, Curitiba/PR; conÍbrme atos

constitutivos, atas de eleições e certidão simpliÍ'icada expedida em 04/04/201tt,

devidamente arquivados nestas Notas sob n" 360, às folhas 0731090 da pasta arquivo

208-CS; à folha 068 da pasta arquivo 210-CS; às folhas 2311232 da pasta arquivo 2l I-CS

e às folhas l66tl67 da pasta arquivo 234-CS; os presentes identificados, por mim

Edaardo Stodiniski Hdrlmann, Escrevente Sabslitulo, confonne documentos de

idcntificação apresentados, cuja capacidadê reconheço, do que dou fé' E aí. pelas

Outorgantes, através de seus diretores. me foi dito que nomeiam e constitueln seus

bastante Procuradores: CÁRLOS VERNIER DIÁS DA SILVA, brasileiro, casado,

técnico comercial, portador da Cédula de ldentidade RG. no 6.817'008-7-SSP-PR.

inscrito no CPF/MF sob n" 031.136.999-59 e NPEMI-EULH PIJBM. brasileira.

divorciada, adminisúadora" portadora da Cédula de Iderrtidade RG. n"

3.473.767-3-SSP-PR, inscrita no CPFMF sob no 510.749.409-97, ambos com endereço

profissional na rua José Izidoro Biazetto, 158. Curitiba-PR; aos quâi§ cont'ere poderes

amplos e especiais. para o fim especial de, em conjunto ou separadamente, em nome da

outorgante, assinar contratos de venda de serviços de telecomunicações, no valor máxilno

de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), firmados pela outorgante com seus

clientes; e praticarem, finalmente, todos os demais atos necessários e indispensáveis ao

Págana 1 selo x r+ri. casvs . oooyq-Kôo6s. rrb84k consulte êfl http://funarpen..ofi. br Continua na Págna 2

QUE Lfr,Z

Mônica Mâriâ cuimarães de Macedo Dalla Vecchia
TITULAR

Av. Mal. FloÍiano Pêixoto, 8155- BoqueiÍão, Curitibâ - PR ffi@;
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Livro 958-P

'at/

SlNUB,IAlNl quantos este Público Instrumento de
Procuração bastante virem que, aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois rril e
dezenove, (2910412019), neste Município e Comarca de Curitiba, Estado do Paraná.

perante este Serviço Notarial, compàreceu, como Outorgante: COPEL
TELECOMANICACõES S/Á.. sociedade anônima fechada, subsidiária inregral da

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL, inscrita no CNPJ/MF sob n"

04.368.865/0001-6ó, com sede na rua José Izidoro Biazetto, 158, Bloco A, Mossunguê,

Curitiba-PR; neste ato representada por seu Diretor Presidente: WENDELL

Z



Livro 958-P Protocolo 0002879 Folha 151/152

fiel e cabal desempenho do presente tnandato. Vedado expressamente *o
substabelecimento deste instrumento a terceiros. A Outorgante declara, atravós de
seus diretores, ter sido alertada da responsabilidade civil e criminal pelos elementos
declaratórios e da autenticidade dos documentos fornecidos por eta, constantes neste

instrumento, e que após a sua assinatura, sâo inalteráveis, isentando esta serventia
de todas as responsabilidades decorrentei. Pelas outorgantes, me foi dito atraves de

seus diretores que a presente outorga tenr validade até 2910412020, expiranclo entâo sua

validade. Pela Outorgante, rre foi dito, através de seus diretores, finalmente, que aceita

esta procuraçâo em todos os seus termos, tal qual se acha redigida. Assim o disse. do que

dou fé. A pedido, lawei-lhe a presente procuração que, depois de lida e achada em tudtr

conforme, outorga, aceita e assina, não havendo a necessidade da presença de

testemuúas instrumentárias, conforme faculta o artigo 676 do Código de Nonnas da

Douta Conegedoria Geral de Justiça do Estado do Paraná. Protocolado sob n" 0002879

em data de 2910412019, às 08:49 horas. Eu, (a.), Eduardo Stadiniski Hartmann.

Escrevente Substituto, que a escrevi. Eu, (a.). Mônica Maria Guimarães de Macedo Dalla

Vecchia, Tabeliã que a fiz digitar, subscrevi, dou té e assino. Emolumentos: R$87.74,

(VRC 394,62), Selo Funarpen: R$0.80. Funreius: RS21,94, FADEP: R$4.39, ISS:

R$3,51. Selo Digital No Kr4Fc.c85vs.bODyQ, Controle: KaO6s.Wbrv4k. (aa.) COPEI-

TELECOMLINICAÇÕES S/A., WENDELL ALEXANDRE PAES DE ANDRADE I)II
OLIVEIRA, Diretor Presidente da Outorgante. COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A.,

RAFAEL MOURA DE OLI'úEIRA, Diretor de Finanças da Outorgante. Mônica Maria

1fi?

1 confere

Guimarães de o Dal

do com

ei, conferi, subscrevo. dou fé e ass

Em

Eduardo Stadiniski H nn
Escrevente Su tuto

la Vecchia, Tabelia. Nada mais. Trasladada em seguida.

o original, ao qual me reporto e dou fé. Eu'

Eduardo Stadiniski HaÍmann, Escrevente Substituto, que a

tlblico e raso.

da Verdade FUNARPEN

SELO DIGITAT
Kr4Fc.c85vs.bODyQ

Kao6s . Wbw4k
http: //Íunarper. com. b.

..-..,.!

Pà9ina 2 Selo Kr4Fc. cE5vs. boOYQ-K

Mônica Maria Guimarães dê Macedo Dalla Vecchia
TITULÂR

Âv. Mal. Floriano Peixoto, 8155- Boqueirão, Curitiba - PR

aoss Jbxak Consult€ etr http : //f unarpen. con. b. Ultima Página

ffi@;

Z
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
3' TERMO ADITIVO AO CONTRATO n' 035/20í4,

CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA E A EMPRESA

COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A.

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrita na CNPJ sob o no 95.561.080/000'l-60, com sede

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

pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, RG n'5.943.í84-6

SESP/PR, inscrito no CPF sob. o no 0í8.008.959-50, e do outro lado a empresa

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 sua procuradora, Sra. Noemi

Ruth Purim, inscrita no CPF n' 510.749.409-97, RG n' 3.473.767-3 SSP/PR,

resolvem aditar de comum acordo, o Contrato n.o 03512014, cujo objeto é a

contratação de empresa para fornecimento de lnternet banda larga, firmado entre

ambos em 25 de setembro de 2014, com vigência de 24 (vinte e quatro) meses,

referente ao Processo de Pregão Presencial n.o 4812014, mediante as seguintes

cláusulas e condiçôes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto, a prorrogação por mais

60 (sessenta) dias o prazo de vigência do contrato, ou seja, ate '18/í112019,

conforme previsão constante na cláusula nona do contrato e disposto no § 4q do

artigo 57 da Lei n' 86666/93, para atender as necessidades da Secretaria de

Administração.

CLAUSULA SEGUNDA:

Fica concedido o reajuste de preços, conforme previsáo

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

variaçáo no período do IGP-M acumulado nos últimos '12 (doze) meses quê é de

4,96360/o.

PARÁGRAFo ÚtttcO - Fica alterado o valor mensal do

contrato para R$ 1.992,92 (um mil, novecentos e novênta e dois reais ê noventa

Rua Walfredo Bittencourt de Moracs n'222. CcntÍo. fone 43. 32ó6.8100- CEP - 86.250-000 Nola Santa
E-nrail licitacao ri nsb.Dr-gov.br - u*rr'.nsb.Dr.qor'.br

BárbaÍâ- P/rihá -

"zH#;ÍS;'
coPel

I
m
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e dois centavos), totalizando o valor de R$ 3.985,84 (três mil, novecentos e

oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

CLAUSULA TERCEIRA:

As despesas decorrentes desta licitaçáo correrão por

conta da dotação orçamentária havida pela conta no 03 - Secretaria de

Administração; 001 - Secretaria de Administraçáo:04.122.O060.2006 - Manutenção

da Secretaria Municipal de Administraçáo; 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de

Terceiros - Pessoa Jurídica; 370.

CúUSULA QUARTA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condiçôes estipuladas no Contrato Original, que náo colidirem com o

presente instrumento, Íicando reiteradas todas as demais cláusulas.

E por ser vontade das partes e validade do que foi

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

assinado pelas partês.

Nova San Bá rbdra

\\l'
\

20 de setembro de 2019

c Kondo

Prefeito Muni al - Cont nte

Puri

Copel Telecom çôes S/A - Contratada

Responsável pelo companhamento do contrato

Rua Walliedo Bittencoun de Moraês n' 222. Ceítro. Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbarâ-
E-mail licitacnoAnsb.pr.eov.bÍ - uv\.nsb.Dr.qov.br

MaÍô

Yamaguti
40

. PREFEITURA MUNICIPAL



J.ttI 1frt

Ano Vl

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

Santa Bárbara, Paraná. Sêxta-íeira,04 de OUTUBRO de 2019.Edição N' 1580 - Nova

I . Atos do Poder Executivo
PoRTAR|A N.o 097/2019

O Preíeito Municipalde Novâ Santa 8áôâra, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e mnforme disposto nâ legislaçáo deste Município, resolve:

EXONERAR

Aí. í0 - Ficâ exoneÍada â pedido a Srâ. POUiIE MARIA TEXEIRA DE LARÀ @Ítadora do RG n" 9.,147.875.8 SSPiPR e CPF n' 062.342.859{8, do
cqAde PROFESSORÂ SUBSTIÍUTA ÍEHPORARIA . CLÍ, lotada na SecretaÍia de Educação da Preíeitum Municipalde Nova Sânta BáÍbara-Paraú, conÍoÍmep€ r potocolado.

Art. ? - Estâ portaÍia enlÍa em vigor nêstâ, revogadas as disposi@es em contrarjo.

Registr+se, publique-se e cumpra-se.

Nova Sântâ Báôara, 03 de outubÍo de 20'19

Eric Kondo

EXTRÂTO 3' TERMO DE ADITIVO

Referente ao Contíato n0 35/2014.
REF.: PÍegão Píesenciâln.o 4A2U4

PÂRTES; Município dê l{ova Santa BáÍbara, pessoa juridica de direilo publico intema, inscritâ no CNPJ sob o n0 95.56'1.080/OOO'1$0, com sede administrativa na
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato Íepresenlado pelo SenhoÍ Preíeito Municipâl §r. Eric Kondo, e a CoPEL TELECOITU''IICAçÔES S/A, inscÍira
no CNPJ sob n" 04.368.865/000'l$6, com sede na Ruâ José lzidoro Biazetto, 158 Bloco A - CEP: 81200240 - BaiÍro: Mossunguê, Curiliba/PR.

OBJETO: ConlÍataslo de empresa para fomecimento de lnlemel banda lârgâ.

PRAZO DO ADITMO: Por Ínais 60 (sessênlâ)dias, ou seja, até l8/11/2019.

VALOR DO ADITIVO: Rf 3.985,84 (tÍê; mil, novêcêntos ê oitênta e cinco reais e oitenta e quatÍo cêntavos).

SE{ETARIA: SecretaÍia Municipal de AdministraÉo.
RL ,RSOS: SecretaÍia Municipal de AdministraÉo.
RE§PONSAVEL JURIDICO: CarÍnen Co{tez Wlcken, oAB/PR n" 22.932.
DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO: 2Ol0920í9.

TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO OE PR O N." 20/2019 - PÍr/tNSB

REFERENTE A0 pREGÃo ELETRô tco N" 5i20í9 - pMNsB

oUETO - íegistro de pÍeços para evêntuâl aquisição dê materiais de eníermagem, matêriais odontológicos, medicamentos ê injetávêis

VALIDADE DÂ ÂÍA; De 0'U04r20í9 a 03/0412020.

BENEFEúRA OA ATA: /úTERMED IIIÂTERIAL IIEDICO HOSPTTALAR LIDA
CNPJ sob no. 00.802.002000142
Estrada Boa Ésperança, 2320 - CEP: 89160000 - Bairío: Fundo Canoas, Rio do Sul/SC
RESPONSÁVEL JUR|DICO: Carmen Coíez Wilcken, OABiPR no 22.932.

ITENS

Lote Item Codi@ do
goduldservi@

DesaÍitáo do produldseíviço Marca do pÍoduto Unidadê de
medida

Quântidade PÍeço
unitário

Preço total

LoÍE: 082 8v2 Cloridrato de trazodona 50m9, carxa com 60 compimidos TorÍenl LoREoON 50 MG 17.00 34,00 578,00

LoÍE: 089 1 2698 DIAZEPAM 1O MG Santsa SANTIAZEPAM 10.000,00 0.08 800,00

LOÍE: 093
- Lote 093

15,00 18,00Ehbodo auloadesirc 5x5 cm, embalagem ontêndo U
urÍdades

Arktus ARKTUS MOD.5X5

LOÍE: 110
- Lole 110

6892 FIO DE SLrÍLJRA mononíoo com agulha 2,5 cm lipo
hiangular corhnte 5{ com 24 unidades

TednofcAcE ÍECHNOFIO
MOo. NY54CT20

cx 31,33 33,99

LOÍE: 111 1 3448 FIO DENTAL COM 5OO METROS MedÍio MEDFIO UN 2,00 9,30 18,60

ESPECIF DO OBJETO E P REGISTRADOS

Diário Olicial Eletrônico do Municipio de Nova Santa Bárbara
Rua: Walkedo BillencouÍl de Moraês n'222 - Centío

Fone/Fax: (43) 3266-8100
E-mâil: dianooÍicial@nsb.pÍ.gov.bí

pmnsb@nsb.pí.gov.bí

Delnbro Ginado po. C€ínicadô Oq,lal - Nova Sal.r
Bárbara PGl6i!)6 rÀtripàl: 9656100o(l,o160-Ac SEÂ S -
S@ a-§.nlicidde ó gá@Bô .h.d6 qro v§uâid alÍâvê d'
siL: hnprrIw n(à oÍ.aoy h./lleud,àlr.x-lôài'ô6.ial hnà

Diário Oficial Eletrônico Poder
Executivo

Tcx
I cPR

r=*-t- r*l
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMo DE JUNTÀDA DE FoLHA No pRocESSo LICITATónro or
pnrcÃo PRESENCIAL N"48/2014

Aos 15 dias do mês de outubro de 2019,lavrei o presente termo {e juntada de

folhas no processo licitatório de pregão presencial n" 4812014, numeradas do n"
154 ao no 169', que corresponde a este termo.

Efairu dos

Responsável pelo Setor de Lici CS

Rua Walliedo Bittencoun de Moraes n'222, Centro, Fone 43. 32ó6.8r 00, CEP - 86.250-000 Nova Santa BârbaÍa. Paraná

- E-mail- licitacaorArnsb.nr.qov.hr- rvr,rv.nsb.or.gor'.hr

PREFEITURA MUNICIPAL
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