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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

DE: Secretaria Municipal de Saúde No 127t2022

PARA: Secretaria de Administração DATA: 07104122

ASSUNTOI Solicitação de Aditivo dePÍazo

Mediante autorização desta Secretaria Municipal de Saúde, solicito

aditivo de prazo por mais 12 (doze) meses ao contrato n" 2712021, com vencimento

em '11105t2022, firmado com a empresa CEREZAMAR HOSPEDAGEM LTDA,

inscrita no CNPJ sob n'04.254.088/0001-29, cujo objeto é a contratação de pessoa

jurídica prestadora de serviços de hospedagem especializada com atendimento 24

horas, para atender usuários do Sistema Unico de Saúde - SUS, em tratamento de

saúde fora do domicílio e aplicação de reajuste com base no IGP-M (Índice Geral de

Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas) acumulado nos últimos 12 (doze)

meses, conforme constante na cláusula décima do contrato e solicitaçáo da

contratada em anexo.

Atenciosamente,

Souza

Secretária pal de

no"
o7, ort 17.?l

ome ta Data
Recebido por:

Rua: Antonio Joaquim RodÍigues s/n, l(43) 3266-8050 CNPJ n" 08.854.896/0001-88
E-mail: nsbsaude@gmail.com - Nova Sanla Bárbara - Paraná

,

CORRESPONDÊNCIA INTERNA
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L
Centrol de Apoío

Curitiba, 06 de Âbril de 2022.

Ào
Municipio de Nova Saota Barbas
Departaménto de Licitações.

Prezado Sr.

Como é de Vosso conhecimento, a emptesa CEREZÂMÂR
HOSPEDÂGEM LTDÀ possú conüato adminisaativo rf 27 / 2027 firmado com o
Município de Nova Santa Barbara, cuio obieto é 'Seoiçor ú botpdagn, trunprt, e

aliantação para Pacirrrkt e aoapa tantu crl tratarrrerrtl dc saide em Ctritiba c llr3lão

Metn?olitam'
O refetido contÍato foi fimudo em 12/05/2021, com vigência aÉ

t2/05/2022.
Neste contexto, obseÍvâ-se que nestaÍn ao rcfcrido contrato

pouco teml» de vigência.
Não há qualquer dúvida que o obieto do referido contmto se

c racterize como serviço continuadol, o que de fato admite procog3çâo até 60
(sessena) mescs, nâ forma do Ârt. 57, II da l.ei n". 8.666/932.

I Âpoiado na melhor doutrina (N{arçal Justen Filho, Marcos Junrena Villela Souto, Jessé I'ores
Pereira Junior, dêoúe out!os), entendemos que os contratos continuados sÀo aqueles quc a

Âdministrat'o não pode prescindir, ou seja, nào pode haver internrpt'o na sua prestaçào, sempre
volada ao atcndimento do intaesse púbüco, seja o primfuio ou o secundádo.
2 Aí- 57. A dunção dos coouatos regidos por estz I-,ei Ecará adscia à vrgência dos respecdvos
ctéditos orçamcntirios, exceto quanto eos relativos [..] II-à preetrção de eeniços a setÊm
executados de fotme contÍnuao que poderão tei a suâ duração prorogada por iguais e

CEREZAIAR HOSPEDAGEX LÍDA
cNPJ (x.25..08tUüD1-29

AV. PRÊF. OMAR §ÀBÊAG, 290
BAIRRO JARDM AOTANICO . CURITIBÂ/PR

FONE: 3087.1300 coÍozsmsrcu.iliba@gm€il.com

,ffi

Ref. Prorrogação Contrato



L
Centrol de Apoio

Com efeito, havendo interesse por paÍre da administração na

ptortogação do coatrato, orient,rmos apenâs para que os aditivos selam formalizados

por igual pedodo do conüato originário, sob peoa de desvimramento do instituto.
Comentando a previsão contida no att. 57, II da hi n", 8.666193,

Diógenes GÂSPÂRINI, leciona:

Com efeito, dispôe esse mrndamento quc os contratos que têm por obieto a

prcsação de serviços a serem erecutados de forma contínua, podem tet sua
duaçâo poaogrdrgoriguelr-esuceuiyor períodoe com üsta a obtençâo
de preços c condições mais vantaiosas para a Adrninisraçào Pública, limitada
cssa dura$o a sessenta meses.r (gdfo nosso)

Opornrnamente, informamos que mesmo havendo a intenção da

rcqlizaçiç da prorrogação, a Conuatada não é obrigado â aceitâr as permitidas

ptorrogaçôes sem que lhe seja recomposto nem ao menos as perdas inflacionárias,

Com a6rma l\{arçal Justen Filho:

"o reajuste visa à rccomposiçâo do v-alor real da moçda, ou seia, compensa-se a

infla$o com a elevaçào nominal da prestação devida. Â6rma o citado lurista:
Nâo há beneficio para o particulat na medida ern que o reajustamento do preço
tem natureza iutídica similar à da core$o nonctárie- a

O Reajuste, nas ptecisas lições deJosé dos Santos Cawalho Filhos:

"[...] se catacteriza como fórmula pteventiva, normalmente usada pelas partes iá
no mornento do contrato, com ristas a pteservaf os contratedos dos efeitos de
tçgime inflacionário".

Em resposta a consulta n". 7 67.137 o Tribunal de Contas do Estado

de Minas Gerais foi claro ao aÍimâr:

guceeaivos pedodos com vietes à obtengilo de preços e condiçõee oeie vaoteioees pata e
adminieteção, li"'itad. a ses&Dtâ meeee; fl.edaçâo dada pela I-ei n" 9.6,18, de 1998)

I (IN: Prazo e prorrogaçào do contnto de serviço continuedo. Disponivel em: <
htç://www.direitopubüco.com.brlpdf-r4/DIÁLOGO-JURIDICO-l+JUNHO-AGOSTO-2002-
DIOGENES-GÂSPÀRINI.pdD.
4JUSTEN FILHO, ÀiÍarçal Comentário s à Lei de Licitaçôcs e Contretos Ádministrativos. 8. ed. São

Paulo: Dielética, 2000. p, .lO7

3 CÂRV.AIIIO FILHO, José dos Saotos, Manual de Direito Ádministretivo. 23. ed. Rio de Janeiro:
IÍmeo JúÀ.2010, p. 217.

CEREZAXARHOSPEDAGE LTDA
CNPJ 0,1.2í.088/0001-29

Av. PREF. Ol'il,AR SABBAG, 29C
B,\IRRO JARDIM BOTÂNICO - CURITIAÂ./PR

FONE: 3087.4300 c.ÍszamaÍcuritiba@gmail.co.n

11[
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CONSULTÂ N.761.137

t) É poasfuel a tealização de reaiuste einda quando o contâto
adminiarativo (c o edital de ücitagões rerpcctivo) aão preveia
exptÊaa3mentê cláusulâ a esse reepeito, desde que a avençe já esrcia
viçnte há maia de doze meses.
2) Podem ser usados como pa!âÍnetros pâra o reaiustc dos contratos
administrativos Indices de preços eetotiais ou getais, pmduzidos por
instituiçôes consagradas de cstatística e pesqúsa, mcdiarte exposiçào de motivos,
sendo privilegiada a adoção do menor percentual

Da anáüse do art. art. 40, XI, da IÀt n. 8.666/ 93, r.eriâca-se que a

incidência do reajuste podetia inclusive ser computada "desde a data prevista pata a

apresentação da proposta, ou do orçameÍito a que essâ proposta se referir, até 
" 

d!t^
do adimplemento de cada paÍcelâ". No entânto, busca-se apenâs o reaiuste dos
últimos 12 meses, conforme índice previsto Íro contrato.

O teaiuste repÍesente um mecanismo de equiübrio financeiro do
contato, dccorrendo de fatos ptevisíveis que ocâsiooâm â perda do valor da moeda,

o que de fato incide de forma reflexa no conüaro.

Considerando exposto, a contratada manifesta seu interesse na

PÍg'Íaga§ãq, REQUERENDO:

1. Seia reâiustado o valor da diária com fundamento em
índice preüsto no conttato (IGPM), dos últimos 12 meses.

sendo o que sc âPresentavâ pafâ o momento, leoovarDos préstimos

de elevada esdma e conúderação"

Âtenciosamente.

115
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CEREzAIIAR HOSPEDAGET' LTOÂ
cNPJ 04.254.088/0001-29

AV. PREF, OMAR SABBAG, 29O

BAIRRO JARDIM SOÍANICO . CURITIBÂ/PR
FONÉ: 3087-4300 ce.€zsmarcuritibe@ghâil.com

)
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INICIO > ÍAB E LAS >

TABELA IGP-M 2022
índice Geral de Preços do Mercado

Dâtâ

maÍço/2022

teueretrc/2O?2

janeiro/2022

dezembro/2021

novembro/2021

oulubÍo / ?021

setembro/2021

âgosto/2021

)ulho/2021

)unho/2O21

maio/2021

abtil/20?1

Con su lte Também

Va riaç ão em % Va ria ç ão no Ano Acumulado 12 mesês

1:t4 5,49

r,83 3.68 16,12

't,8? 1,A2 16,92

0,87 17;t9 1z79

0,02 r678 r7,90

o,64 16:í5 21:t4

-o,64 't6,0'l 24,87

0,66 1616 31,13

0,78 15,99 33,84

0,ó0 15,09 35:t7

4,10 't4,41 37,O6

r,5l 9,90 32,03

14;17

https/www-idinhêiro.com.bí/tabelas/tabêla-igp-rÍú 1t7



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA tt7

SOLICITAÇÃO DE PARECER JUR|DICO

TERMO ADITIVO AO CONTRATONO 27/,2021
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N" 1212021

Prezada Senhora,

Solicito análise jurídica acerca da possibilidade de aditamento ao
contrato n" 2712021, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de
serviços de hospedagem especializada com atendimento 24 (vinte e quatro) horas,
para atender usuários do Sistema Unico de Saúde - SUS, em tratamento de saúde
fora do domicílio (TFD), firmado com a empresa CEREZAMAR HOSPEDAGEM
ElRELl, inscrita no CNPJ sob no. 04.254.088/0001-29, com vigência até'l110512022,
para prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, em atendimento a
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara, 07 de abril de2022.

Atenciosamente,

Elaine Cri tina Ludi os Sa

citações

Rua walfrcdo Bittencoun de Moracs, 222 - Cep. 86250-fi)0 - FondFax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N.' 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao@nsb.pr.qov.br - Nova Santa Barbara - Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 118

PARECER JURIDICO

ASSUNTO: ADITAMENTO CONTRATUAL

REF: CONTRATO Ne 27 /202t

Data: 07 /04/2022.

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

Licitações, quanto à possibilidade legal de aditamento do contrato

administrativo ns 27/2027, que tem por objeto a contratação de empresa

para prestação de serviços de hospedagem com atendimento 24 (vinte e

quatro) horas aos usuários do sistema Único de Saúde - SUS em tratamento

em Curitiba, firmado entre o Município de Nova Santa Bárbara e a Empresa

CEREZAMAR HOSPEDAGEM LTDA.

A Secretaria de Saúde justifica a necessidade de aditamento, tendo em vista

que os pacientes em TFD -Tratamento Fora do Domicílio, não podem ficar

sem o suporte de hospedagem na cidade de Curitiba, pois alguns

tratamento em especialde crianças são liberados somente nos Hospitais da

capital, como no Hospital Pequeno Príncipe.

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

se encontra consubstanciada no artigo 57, ll, § 2e da Lei 8666/93 que assim

determina: Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará

adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto



PREFEITURA MUNICIPAL
119

NOVA SANTA BARBARA

aos relativos: ll - à prestação de serviços a serem executados de forma

contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos

períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para

a administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei ne

9.648, de 1998) § 2o Toda prorrogação de prazo deverá serjustificada por

escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para

celebrar o contrato. Analisando o procedimento realizado, verifica-se que o

requerimento formulado informa que se dará prorrogação de prazo, r e a

possibilidade jurídica resta amparada no art.57, ll, § 2e da Lei 8.566/93.

Em sendo assim, observado o prazo de vigência e havendo concordância do

fornecedor, quanto ao aditamento por um período de mais 12 (doze)

meses, bem como os documentos reguladores fiscais da empresa, e a

justificativa apresentada, nos termos da Lei 8.666/93.

Abstendo da apreciação dos aspectos inerentes

oportunidade mencionados acima, opina-se pelo

decisão à autoridade su perior.

a convenrencra e

encaminhamento e

^

o pa recer.

1/

át",hà*Ca rmen

Procuradoria J u rídica
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CoRRESPONDÊNCIÂ INTERTTA N" 0,6,9 I 20/22

Nova Santa Bárbara, l2lo4 12022.

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aditivo ao contrato f 27120.21

Senhora Contadora:

Venho por meio desta solicitar a Vossa Senhoria,
previsâo orçamentária parâ que seja aditado o contrâto t' 27 l2O2l, cujo
objeto é â prestâção de serviços de hospedagem especializada com
atendimento 24 horas aos usuários do sistema único de saúde em
tratamento na capital, em atendimento a Secretâria Municipal de Saúde,
firmado com a empresa CEREZAJIIÂR HOSPEDAGEM LTDA, inscrita no
CNPJ sob n' 04.254.O881O0O1-29, num valor de R$ 3O.297,(X) (trinta mil,
duzentos e noventa e sete realsl.

Sendo o que se âpresentâ pârâ o momento.

Atenciosamente,

Elaine dos ntos
Setor e taçôes

Rua Walfredo Binencoun de Moraes, no 222. Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara - Paraná
Site ruvrv.nsb.pl€ey.h



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

Nova Santa Bárbara, 13 de abril de2022.

De: Departamento de Contabilidade

Para: Departamento de Licitação

ASSUNTO: Dotação orçamentária

Venho por meio desta, em resposta a Correspondência lnterna n' 069/2022 que

solicita Dotações Orçamentárias para que seja aditado o contrato no 271202'l, cujo objeto é a

prestação de serviços de hospedagem especializada com atendimento 24 horas aos

usuários do sistema único de saúde em tratamento na capital, firmado com a empresa

CEREZAMAR HOSPEDAGEM LTDA, inscrita no CNPJ sob no 04.254.088/0001-29,

encaminhar relatório anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

.";.r]",,\o
cont\o

ampos Almeida
ora

Rua Walfredo Bittencourt de Moares no 222, Íone 43.3266.8'l'00 C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001€0
E-mail: omnsb@nsb.or.eov.br - Nova Sanla BárbaÍa - Paraná

l) p'ttu?7Recebido por:
ura dataN o

tzl
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Data

abnltz02z

março17022

fevereiro/2022

janeiro /7022

dezembro/2021

novembro/2021

outubro/2021

setembro/202'l

agosto/2021

jutho/2021

junho/2021

maio/2021

Consulte Também

tD tD

TABELA IGP.M 2022
índice Geral de Preços do Mercado

Tabela IGP-M (Índice Geralde Preços do Mercado) | iDinheiro

Receba notificações de novos artigos e notícias do
iDinheiro.

Agora não Perm it ir

il

16,12

16,97

17 ,79

17 ,90

21,74

24,87

31,13

31,84

35,77

37 ,06

123

INÍCIO, TAB ELAS
E

Variação em %

1 ,41

1,74

1 ,83

1 ,82

0,87

0,02

0,64

-0,64

0,66

0,78

0,60

4,10

Variàção no Ano Acumulado 12 meses

6,97 14,65

5,49 14,77

3 68

't ,87

17 ,79

16,78

16,75

16,01

16,76

15,99

1 5,09

14,41

https:/ rww.idinheiro.com.br/tabelas/tabela-igtrrÍV 1t7
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Recêita Federal do Brasil
ProcuÍadoria-Geral da Fazênda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBIoS RELATIVoS AoS TRIBUToS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: CEREZAMAR HOSPEDAGEM EIRELI
CNPJ: 04.254.088/0001.29

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dÍvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é cêrtiÍicado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

A aceitação dêsta certidão está condicionada à veriÍicaçâo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rÍb.gov.ba ou <http://www.pgfn.gov.bÊ.

Certidão em
Emitida às 1

itjd6 gratuitamente com base na Portaía Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2t1ol2}14
8:38:19 do dia 0510512022 <hora e dala de Brasília>.

Válida o5t1112022.
Código d controle rtidão: 3303.FDD6.787F.51 DE
Qualquer menda invalidará este documênto.

Esta cêrtidão é válida para o estabelecimento matriz e suas ,iliais e, no câso de ente íederativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direla a êle vinculados. ReÍere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN ê abrange inclusivê as contribuições sociais previstas
nâs alÍnêas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. I 1 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
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Voltar lmprimir

C/|,Ix.A
cArxA ECoNôMrcA FEDEFiaL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscriçãol 04.2s4.088/ooo1-29
RAZãO SOCiâITEREZAMAR HOSPEDAGEM LTOA

EndereçO: AV AV PREFEITO OMAR SABBAG 290 290 / JARDIM BOTANICO / CURITIBA
/ PR / 80210-000

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 Servico - 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.

Validadet23/04/2022 a 22/os/2o22

Certificação Número: 5t49922957

Informação obtida em ll/05/2022 09:04;46

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

https/crnsuhâ-cí.caixa.gov.br/consultací/pages/consultaEmpÍêgadoris,
'lt1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERO OÊ TNSCRTÇÁO

04.254.0EE/000í -29
MAÍRIZ

coMPROVANTE OE TNSCRTçÃO E DE S|TUAçÃO
CADASTRAL

'tí0 t/2001

1,?,Ê

ü

CEREZAMAR HOSPEOAGEM EIRELI

TITULo DoESTABEI FCTMENTo(NoMF oE FANTASTA)

CASA OE APOO IOEAL OEMAIS

ENÍE FEOERATIVO

s

CôDIGO E DESCRIçÀO OA AÍIVIOAOE ECONôMICA PRINCTPAL

55.906{3 - Pensôê§ (aloJamento)

e

49.29-9{1 - Íransporte rodoviáÍio coletlvo de passagelros, sob regime de fÍetâmênto, municipâl
47.21-144 - ComéÍcio vaÍeiisla de doces, balâ§, bombons e semelhantes
56.20-í{3 - Cantinas . serviços dê alamentaçãô privâtivos

230-s . Emprê6a lndividual de Rêsponsâbilidade Limitâda (de NatuÍeza EmprêsáÍi

AV PREFEITO OMAR SABBAG
Núr,!ERc
290

COMPLEMENÍO

CEP

80.2í0{00
BAIRRO/DISTRÍO

JARDIi' BOTANICO CURITIBA

ENoERÊÇo ELÉTRôNrco TELEFONE

DATA DÂ srruaÇÂo caDAsrFtar
t0/0s/2005

oara oa stÍuAÇÁo ÉsPEcaL

Aprovado pela lnslrução Normativa RFB no 1.863, dê 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia 1410412022 às 08:46:57 (data e hora de Brasília). Página: í/í
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licitacao licitacao <licitacao@nsb.pr.gov.br>
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Setor de Licitaçõês - PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
<licitacao@nsb.pr.9ov.br>
Para: Saúde <nsbsaude@gmâil.com>

11 de maio de 2022 09:35

Bom dia,

Segue anexo cópia do 10 termo aditivo ao contrato n' 2712021 , decorrente do Pregão

Eletrônico No 1212021 , Íirmado com a empresa CEREZAMAR HOSPEDAGEM ElRELl, inscrita

no CNPJ sob no.04.254.088/0001-29, cujo objeto é a prestação de serviços de hospedagem

especializada com atendimento 24 (vinte e quatro) horas, para atender usuários do Sistema

.--Unico de Saúde - SUS, em tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), a fim de que o
mesmo seja acompanhado, assegurando-se o cumprimento integral das obrigações

contratuais assumidas-

Att

Elaine Cristina Luditk dos Santos
Setor de Licitaçóes e Contratos
PrefeiluÍa Municipal de Nova Santâ Bárbara
Telefone/ Whatsapp (43) 3266{114

:i 'fo Aditivo Contralo 27 2021 - CêrezamaÍ - Reajuste, pÍazo e valor.Pdf
393K

https:/mait.google.coÍrúÍnaiUu,/o/?ik=14635t4Md&view=pt&search:all&peímthk =Úlread-a%3Ar-5168845338862607465&simpl=msg-aoÁ3Ar€82
1t1

1o Termo aditivo ao contrato n" 271202'l - Cerezamar
l mensagem

E-Ínail de lsmweb - Soluçóes para lnteínet - 1" Termo aditivo ao contalo n" 2712021 - CeÍezâmar
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

1'TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAçÃO

DE SERVTÇOS N" 27t2021, QUE ENTRE St CELEBRARAM O MUNICíPIO DE

NOVA SANTA BÁRBARA E A EMPRESA CEREZAMAR HOSPEDAGEM EIRELI.

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

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

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

representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir Valério, brasileiro, casado,

portador do RG n" 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.691.409-10,

residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente

CONTRATANTE, e do outro lado empresa CEREZAIIIAR HOSPEDAGEM ElRELl,

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no. 04.234.088/0001-29, com

endereço à Avenida Prefeito Omar Sabbag, 290 - CEP: 80210000 - Baino: Jardim

Botânico, Curitiba/PR, neste ato representada Por sua procuradora, Sr. Ana

Aparecida Bariveira Barros, inscrita no CPF sob no. 937 .812.70963, RG n'

5.780.054-2 SESP/PR, resolvem aditar o contrato n.o 27D021, cujo objeto é a

prestação de seMços de hospedagem especializada com atendimento 24 (únte e

quatro) horas, para atender usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, em

tratiamento de saúde fora do domicílio (TFD), firmado entre ambos em 1210512021,

com vigência po|t 2 (doze) meses, referente ao Processo Licitatório Pregão

Eletrônico No 1212021, mediante as seguintes cláusulas e condiçôes:

CúUSULA PRIMEIRÂ:

O presente termo tem por objeto, a pronogaÉo do prazo

de vigência por mais 12 (doze) meses, ou seja, até 1010512023, conforme previsão

constante na cláusula nona do contrato e disposto no artigo 57, inciso ll, § 2o da Lei

8.666/93, para suprir as necessidades da solicitação da Secretaria Municipal de

Saúde.

CúUSULASEGUNDA:

Fica concedido o reajuste de preços, conforme previsão

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

IGP-M (índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas),

acumulado nos últimos í2 meses que é de 14,650/o.

Rua Walfredo Bittcnc!üt de Mor6 D' 222, Centro, Fone 43. 3266.8 I 00, CEP - 86.25G000 Nova S{ita Bffiara, Pareú
E-mail - licitamânsb.or.eov.bt - www.nsb.or.eov.br

Página I de 3
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

PARÁGRAFO ÚttlCO - Fica alterado o valor do contrato

para R$ í00,89 (cem reais e oitenta e nove centavos) por diária, totalizando R§

30.267,00 (tÍinta mil, duzentos e sessenta e sete reais).

CúUSULA TERCEIRA:

As despesas deconentes deste aditivo conerão por conta

da dotaçáo orçamenÉria havida pela conta no

CúUSULA QUARTA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condições esüpuladas no Contrato Original, que náo colidirem com o

presente instrumento, ficando reiteradas todas as demais cláusulas.

E por ser vontade das partes e validade do que foi

ajustado, lawou-se o presente Termo em 03 (fês) vias de igual teore forma, que vai

assinado pelas partes.

Nova Santa Bárbara, 11 de maio de 2022.

Ç
oF

Claudemir Valério

Prefeito Municipal - Contratante

Ana Apa ra Barros

Cerezamar agem Eireli - Contratada

Rua WalÊ€do BittsÍrclurt de MoÍ6 n'222, Centro, Forre 43. 32óó.8100, CEP - 86.25G000 Nova Sata Báôara, Pa.aá
E-mail - licitacaoânsb.or.qov.br - wrÀrÀ'.nsb.or.eov.bÍ

Página 2 de 3

DOTAÇÔES

2810 108.001.10.301.0330.2024b la3so39^oooo Do Exercício

Conta da
despesa

programática lFonte de lNatureza da prupo da
kecurso hespesa fonte
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Souza
Secretária Municipal de S sável pelo acompanhamento do

Rua W8lÊ€do BiuencouÍt de Moraes n'222, C€ntro, FqIc 43. 326ó.8100, CEP - 86.25G000 Nova Súta Bárbai4 Paraná
E-oail - licitacaoânsb.pr.qov.br - qvrÀ'.nsb.or.qov.br

Página 3 de 3
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4,00'100,00 0,04VILA UNLOTE: 0,14 -

Lote M4
064 Bucha plástica para llxação 6 mm

4,00VILA UNLOTE: 045 -

Lote 045

'1 Bucha plástica para fixaçáo 7 mm

6,00UN 100,00 0,06,1

2121 Bucha plástica para fixaÇão 8 mm VILALOTE: 046 -

Lote 046

144,50LOTE: 093 -

Lote 093

1 1645 Disco de coÍte diamantado para piso

cerâmico com diâmetÍo 105 mm e

íuro de 20 mm.

149,801 1392 Disco para serra circular 7 %'LOTE: 095 -

Lote 095

2.039,001 7399 Herbicida mata mato '1 litro BIOCARD UN 100,00 20,39LOTE: 149 -
Lote 149

549,50LOTE: 154 -

Lote '154
1 2426 lntenuptores com espêlho cor branca

e 2 teclas

tLUi/t -

PRATIKA

UN 50,00 10,99

LOTE: 155 -
Lote 155

1 1778 lntenuptoÍes com espelho cor branca

e 3 teclas
ILUMI -

PRATIKA
UN 40,00 17,39 695,60

LOTE: 177 -

Lote 177

1 7420 54,00 2.700,00Maçaneta redonda 3F

i/AÇANETA
UN 50,00

1 2420 Marreta de bonacha 40 mm com
cabo de madeira

KOFEL 11,M 22,88UN 2,00

LOTE: 189 -

Lote 189

1 5091 Pá quadrada No3 cabo de madeira

terminal 'D'em plástim 71 cm

BELFIX UN 5,00 39,49 197,45

LOTE: 219 -

Lote 219

1 5100 Rebitador manualtipo alicate uso
profissional para rebite em alumínio

até 4.8 mm

KALA UN 5,00 42,64 213,20

toTE.247 -
Lole 247

1 1448 Tambor aliançâ para íechadura
extema

690,00

LOTE: 268 -

Lote 268

1 7453 8,45 169,00TomadadePVC2P+Tmm
espelho 204

tLUt\,1t UN 20,00

LOTE: 270 -

Lote 270
1 2483 44,00 880,00Tomada de PVC industrial 3 pinos

250 volts cor preta
FOX LUX UN 20,00

1.294,35LOTE:275 -

Lote 275

1 2686 Torneira metálica cromada bica

móvel C50 1/2' meia volta

METROX

2160 C50

UN 15,00 86,29

130,00LOTE: 283 -

Lote 283

1 5113 Trenâ longa com fita de fibra de vidro
largura mínima 12.5mm x 50 m com

caixa aberta

SPARTA.
CAIXA
ABERTA

UN 2,00 65,00

107,971 2270 Turquesa para armador com 30 cm

LOTE:296 -
Lote 296

1 I t3:) Veda calha 280 gramas / 300 ml 405,60

TOTAL í1.720,10

OTE: 183 -

183

-OTE: 288 -

Lote 288

CLAUDf,MIR vALÉRIO

Prcfeito l.!unicipal

REF,: Pregáo Eletrônico No 122021.
PARTES: Municíplo de Nova Santa Bárbara, pessoa jur,dica de direito publico internâ, inscrita no CNPJ sob o no

95.561.080/0001-60, com sede administrativa na Rua Walfredo Bittencourl de Morceq222, neste ato representado pelo
Sênhor Prefeito Munic,pâl Sr. Claudemir Valério, e a emprêsa CEREZAMAR HOSPEDAGEM E|RELl, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob n'. 04.254.088/0001-29, com endereço à Avenida PreÍêito Omar Sabbag,290 - CEP:
802í0000 - Bairro: Jardim Botânico, CuÍitiba/PR.
OBJETO: Contratação de empresa para prêstação de sêÍviços dê hospêdagêm especializada com atêndimento 24
(vintê ê quatro) hoÍas, para atonder usuários do Sistêma Único de Saúdê - SUS, em tratamento de saúde fora do
domlcÍlio (TFD).

Diário oÍiciar Erekôni'""-:fJJlj"J#"Íi'I::ac:anta Báôara

Fon6./Faxi (43) 32664100
Efl âil dianooficlal@nsb.pr.gcv.ú / pmnsb@Ílsb.pÍ.gov.br

Silê: ww\í.nsh.Pr.gov.bí

1

2532

f 
oo,oo 

lo,o4
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lKALAl2 lW P* lu,*

IUNTPEGA lr* lro,* [r,"

Ediçáo: 2212t2022-lvl - oata 11t0512o22
EXTRATO 1'TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 2712021.
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VALOR DO ADITIVO: Ri 100,89 (cem rêais e oitenta e nove centavoa) por diária, totalizando R$ 30.267,00 (trinta mil,
duzentos e sessenta e sete rêais).
PRAZO DO ADITIVO: Por mais 12 (doze) meses, ou seja, ale 10105/2023.
SECRETARIA: Secrêtaria Municipal de Saúde.
RECURSOS: Secretaria Municipal de Saúde.
RESPONSÁVEL JURÍD|Co: Carmên Cortez Wilcken, OAB/PR Ít'22.932.
OATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO: 1110512022.

Ediçào: 221212022-1051 - Oata 1110512022

PUBIICAQÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.O 2/2022 - PMNSB
neÉenenre eo p

OBJETO - Registro de preços para eventuâl âquisição de fenamentas, materiais elétricos, hidráulicos, de construção, pinturas

e outros, para manutenção das SêcÍêtârias irunicipais.
VALIDADE DA ATA: De 1010212022 a09102J2023.

BENEFICÉRN DA ATA: ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ sob no. 40.539.740/0001 -l 5

Rua José Linharês,67 - CEP: 85020420 - Bairro: Boqueirã0, Guampuava/PR

RESPONSÁVEL JURIDICO: Caímen CoÍtez Wilcken, OAB/PR no 22.932.

ESPECTFTCAçAO D0 OBJETO E pREçOS REGTSTRADOS

cLAUDEMtR vÀI-ÉRro

PÍ€fcito Münicipal

ITENS

LOIE:277 -

Lole 277

1

fromeira

Metálica longa 1/4 meia volta

IB',il*l'- fo'* f"2337 1.691,80

TOTAL í.691,80

Ediçáot 2212t2O22-1061 - Data t 1 10512022

EXTRATO 2' TERMO ADIT AO CONTRATO N. 512022.

REF,: Dispensa de Licilàçâo n.' 312022

\-.'ARTES: Município dê Nova Santa Bárbara, pêssoâ.lurídica de direito publico intêrna, inscrita no CNPJ sob o no

95.561.080/0001-60, com sede administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de MoÍaes,222, neste ato rêprêsentado pelo

Senhor Prefeito Municipal Sr. Claudêmir Valério, e a empresa RICARDO DE GODOI - MERCADO, inscrita no CNPJ sob
n" 26.721.12310001-05, com sede na Rua José Coutinho BezeÍrà,771 - CEP: 8ô250000 - Bairro: CentÍo, Nova Santa
Bárbara/PR.

OBJETO: Aquisição dê hortiÍrutigranjeiros para a merenda das Escolas Municipais.
VALOR DO ADITIVO: RS 6.013,75 (seis mil, treze reais e setenta e cinco centavos).
SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educação, Esporte e CultuÍa.
RECURSOS: Secretaria Municipal de Educação, Esportê e Cultura.
RESPoNSÁvEL JURÍDICO: Carmen Cortez wilckên, OAB/PR no 22.932.
DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO: 1110s12022.

cLAuDf,MtR vÀLÉRro

PÍcfeito Municipâl

Diário OÍlcial Êletrônico do ilunicípio de Nova Santa Báóarâ
Rua: WãihBdo Brtteílcouí dê Moíao§ n'222 - Cento

FoÍ!ô/F.r (43) 326É1m
E{naili diaíioofciat@Éb.pÍ.gov.bÍ / pmnsô@n§b.pí.got'.br

Sile: $r/w.nsb.Pr.gov.br

CLAITDEMI q. vALÉRIo

Pr€feilo Municipal

Lote llem Código dolDescrição do produto/serviço
produto/s 

I

erviÇo I

lMarca do lunidade lQuantidade lPreço lPreço total
loroduto he I lunitario I

l' lmeoioa I I I
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMo DE JUNTADA DE FoLHA No pRocESSo LICTTATónro »e
pnncÃo Br,erRôxrco N. l2l2021

Aos 12 dias do mês maio de 2022,lavrei o presente termo de juntada de folhas no
processo licitatório de Pregão Eletrônico n" 1212021, numeradas do no 112 ao no

133, que corresponde a este termo.

o \lJ,
"- 
\*úJ"

dos SantosL
Setor de Licitações

Rua WalfÍedo BittencouÍt de Moraes n" 222, Cent o, Fone 43. 3266.8100, CEP - 8ó.25M00 Nova Sônta BárbarÀ PaÍaná

- E-mail licitacaorr2nsb.or.eov.br - wr*rv.nsb.or.gov.br


