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CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA ME
CNPJ. 1 5.í65.978/0001-80
RUA DR. FRANCISCO CEZAR NOGARI, NO. 527 CENTRO
RIBEIRÃO DO PINHAL. PARANÁ

RIBEIRÃO DO PINHAL, 11 DE JANEIRO DE 2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA _ PR.
RUA WALFREDO BITTENCOURT DE MORAES,N,O 222, CENTRO
CEP: 86250-000

Prezados senhorês

Vimos pelo presente, solicitar a Vossa Senhoria, aditivo de prazo de execuçáo
e de vigência do contrato de mais 120 (Cento e vinte) dias, referente ao contrato n.o
5512021, para contrataçâo de empresa especializada para execução de Obras de
Reformas nos Prédios da Educação, em Nova Santa Bárbara - PR. Este aditivo se
faz necessário pelas precipitaçôes pluviométricas dos últimos dias, da diferença de
quantitativos e de serviços executados náo previstos inicialmente nas planilhas
orçamentárias.

No aguardo de Vosso atendimento, apresentamos nossas considerações

Atenciosamente.

t-

tnhalense LTDA ME
n Luiz Luitz Junior

RG. 7.064.888-1
cPF. 037.236.089-06

onstruto



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222, A$3) 3266-8100,

CNPJ no 95.561.080/0001 -60,
CEP 86250{00 - Nova Santa Bárbara - Paraná

ASSUNTO: PRORROGAçÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAT

A empresa em questão CONSTRUTORA PINHALENSE, inscrita com CNPJ

15.165.978/0001-80 solicita uma prorrogação de 120 dias no prazo de execução e de vigência

referente ao contrato 55l202l firmado com a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,

referente à Obras de Reformas nos Prédios da Educação, em Nova Santa Bárbara - PR. A

justificativa da prorrogação apontada pela empresa é: precipitações pluviométricas nos últimos

dias, diferença de quantitativos e serviços executados não previstos inicialmente em planilhas

orçamentárias.

Sendo assim, a engenharia aceita e concorda com o pedido de prorrogação.

Este é o parecer.

Nova Santa Bárbara, 01 de Fevereiro de 2022.

t8?

-S*fl'dffi:"" t-1" I Ç üt,
Danilo Dassayev Gozi

Engenheiro Civil

cREA - 161.684/D PR

PARECER TÉCNICO
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soltcrrAÇÃo oE PARECER JURiDtCO

TERMO ADIT]VO AO CONTRATO NO 55/2021
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N.O 36/2021

PÍezada Senhora,

Solicito análise juridica acerca da possibilidade de aditamento
ao contrato n" 5512021, cujo objeto é a execução de serviços, com fornecimento de
materiais, para reforma dos prédios da Educação, firmado com a
empresa CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA, inscrita no CNPJ sob no.

15.165.978/0001-80, com vencimento em 1010212022, para prorrogação do prazo de
vigência e execuçáo por mais í20 (cento e vinte) dias, em atendimento a
solicitação da Conhatada e concordância do Engenheiro Municipal.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara, 01 de fevereiro de2022.

Atenciosamente,

Elaine Cris os Sa

Rua walftedo Bittencoun dc MoÍaes, 222 - Ccp. 86250400 - FondFax (M3) 326ó.8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/000l -60
E-mail: licitacao@nsb.pr.eov.br - Nova Santa BarbaÍa - Pa.aná

Setor de Licitações
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PARECER JURIDICO

ASSUNTO: ADITAMENTO CONTRATUAL

REF: CONTRÂTO N" 55/2021

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

de Licitações, quanto à possibilidade legal de aditamento do contrato

administrativo n" 55 /2021, que tem por objeto a contrataçáo de empresa

para execuçáo de serviços, com fornecimento de materiais para reforma

dos prédios da Educação, firmado entre o Municipio de Nova Santa

Bárbara e a Empresa Construtora Pinhalense Ltda.

A Secretaria de Educação, Esporte Cultura, através de parecer técnico do

engenheiro responsável Senhor Danilo Dassayev Gozi, justiÍica a

necessidade de prorrogaçáo do contrato, tendo em vista o levado grau de

precipitações pluviométricas no período de execuçáo contratual

inicialmente pactuado, e acrescenta o atraso na entrega de materiais ao

longo do contratâdo.

Feita tais considerações passemos a análise de legalidade do aditamento

contratual:

No caso em tela, verilica-se que a possibilidade da solicitaçáo ora

formulada se encontra consubstanciada no artigo 57, § 1' da Lei 8666/93

que assim determina: Art. 57. A duraçáo dos contratos regidos por esta

Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários,

exceto quanto aos relativos:, § 1" Os prazos de início de etapas de

execuçáo, de conclusáo e de entrega admitem prorrogaçáo, mantidas as

demais cláusulas do contrato e assegurada a manutençáo de seu

equilibrio econômico-Íinanceiro, desde que ocorra algum dos segu.intes

motivos, devidamente autuados em processo:
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II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à

vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de

execuçáo do contrato;

§ 2s Toda prorrogação de praza deverá ser justificada por escrito e

previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o
contrato.

Analisando o procedimento realizado, verifica-se que o requerimento

formulado se restringe a prorrogação de praz,o, sem aditamento de seu

valor e a possibilidade jurídica resta amparada no art. 57, n, § 2o da I*i
8.666193.

Ademais, nota-se que o contrato vem sendo cumprido sem quâlquer

prejuízo à Administraçáo visto que os serviços vêm sendo executados

regularmente, conforme âtestado pelo engenheiro responsável pelo

acompanhamento da obra.

Em sendo assim, observado o prazo de vigência do aditamento contratual

por igual período, ou seja, 120 (cento e vinte) dias, bem como os

documentos reguladores hscais da empresa, e a justificativa

apresentada, opino pela possibilidade de realização do adiüvo requerido,

nos termos do artigo 57, II, § 2" daI*i 8.666/93.

Abstendo da apreciaçáo dos aspectos inerentes à fundamentação técnica

apresentada, a conveniência e oportunidade mencionados acima, opina-

se pelo encaminhamento e decisáo à autoridade superior.

É o parecer.

Nova Santa Bar ,07 de fevereiro de 2022.

Carmen Cortez cken

Procuradora Jurídica
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Sêcretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POS]TIVA COM EFEITOS DE NEGAT]VA DE DÉBIOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA
CNPJ: 15.165.978/0001{0

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 1 51 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
dêsconsideração para Íins de certiÍicação da regularidade Íiscâ|, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidadê suspensa nos termos do art. í51 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública êm processos de
êxecução fiscal, ou ob.iêto de dêcisão judicial quê determina sua desconsideração para fins de
certificaÇão da rêgularidade Íiscal.

Conforme disposto nos arts.205 e 206 do CTN, este documenlo lem os mesmos efêitos da certidão
negativa.

Esta certidão e válida para o êstabelêcimento matriz e suas filiais e, no caso dê ente Íederativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da adminislraÇão direta a ele vinculados. Refere-se à situaÉo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágraÍo único do art. I 1 da Lei no 8.212, de 24 de julho de '1991 .

A aceitação desta certidão êstá condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
êndêreços <http://rÍb.gov.br> ou <http:/fu/ww.pgfn.gov.bP.

Certidão mênte com base na Portaria conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2l1Ol2O14

Emitida 0911212021 <hora e data de Brasília>.
Válida
Código dão: DDA9.4940.CBCA.31 01

Qualquer endâ invalidará este documênto.

55 do1

07 t06t2022.
.controle da

tl

\



Consulta Regularidade do Empregadoí

1el
Voltar lmprimir

CA'XÂ
.rlXr E 'l', 

,l.t.lrt\t :tr.,iafrEiÁL

Certilicado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 15.16s.978/ooo1-Bo
RAZãO SOCiAIfONSTRUTORÂ PINHALENSE LTDA ME

Endereço: RUA DR FRANclsco cEzAR NOGARI 527 / CENTRO / RIBEIRAO Do
PINHAL/ PR / 86490.000

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.

Validadet0t/02/2022 02/03/2022

cêrtificação Número: 091858321679

Informação obtida em 07 /02/2022 17:00:31

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://consulta-crf.caixa.gov.bí/consultací/pages/consult€Empregadotjsí 1t1

0 021202217:00
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NOVA SANTA BARBARA

2'TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA

DE OBRA N" 55/2021, QUE ENTRE SI CELEBRARRIT,I O IIIUT.IICíPIo DE NoVA

sANTA aÁneaRA E A EMpRESA coNsrRUToRA ptNHALENSE LTDA.

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

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

adminishativa 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 563.69í.409-10,

residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente

CONTRATANTE, e do outro lado a empresa CONSTRUTORA PINHALENSE

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no. 15.'165.978/0001-

80, com endereço à Prolongamento da Rua Maria de Lourdes Nogari, SN, Estância

Bandeirantes - CEP: 86490000 - Bairro: Jardim Bandeirantes, Ribeirão do

Pinhal/PR, neste ato representada pelo Sr. Dalton Luiz LuiE Junior, inscrito no

CPF sob no. 037.236.089-06, RG n" 70648881 , resolvem aditar o contrato n.o

551202'l , cujo objeto é a execução de serviços, com Íornecimento de materiais, para

reforma dos prédios da Educação, firmado entre ambos em 1410912021 , com

vigência por 150 (cento e cinquenta) dias e prazo de execução de 120 (cento e

vinte) dias, referente ao Pregão Eletrônico n.o 3612021 , mediante as seguintes

cláusulas e condições:

CLÁUSULA SEGUNDA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

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

presente instrumento, ficando reiteradas todas as demais cláusulas.

Rua Walfredo Bittencout de Morâes no 222, CentÍD, Fone 43. 326ó.E100, CEP - 86.250400 Nova Saota Bárbara, ParaD.á

E-mail - licitacao@ísb.pÍ,eov.br - w$rr.lsb.or.qov.br

PREFEITURA MUNICIPAL

CúUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto, a prorrogação do prazo

de execução e vigência do contrato por mais 120 (cento e vinte) dias, ou seja, até

1010612022, em atendimento a solicitação da contratada e concordância do

Engenheiro Municipal, nos termos do artigo 57, § 1' da Lei 8.666/93.

\
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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, 07 de fevereiro de 2022.

CI no

P refe Co tante

D Luitz Junior

Construtora Pinhalense Ltda - Contratada

Danilo Dassayev Gozi

tntenncrrc Cü!l

Ct(l 
^li'H 

lbl 68Á/D

*tura Munrol).r ó('lr' sánta Bártlalil [htLG*.

Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes n' 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250400 Nova Santa Bárbarâ, Pa!âná

E-mâil - licitalao@tr§bü.eo!-br - www.nsb-or.cov.br

Danilo Dassayev Gozi
Assessor Técnico de Engenharia - Fiscal responsável pelo acompanhamento do

contrato
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2o Termo aditivo ao contrato n" 5512021
1 mênsagem

Sêtor de Licitações - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
<licitacao@nsb. pr. gov.br>
Para: Construtora Pinhalense <construtorapinhalense@hotmail.com>

7 de fevereiro de 2022
16:58

Boa tarde,

Segue anexo 2" Termo aditivo ao contrato n' 55/2021.
Favor conÍirmar o recêbimento e nos enviar 3 vias assinadas.

Obrigada.

Att,

\-élaine Cristina Luditk dos Santos
Setor de Licitaçôes e Contratos
Prêfeitura Municipal de Nova Sânta Bárbara
TeleÍone/ Whatsapp (43) 3266{114

Ê 20 Aditivo Conlrato 55 202í - Construtora Pinhalense.pdf
309K

https://mait.googte.coíÍy'maiyu/onik='1463514b4d&view=pt&searú=alÊpermthll=thÍêad-â%3Ar§533a61266069231100&simpl=msg-aoÁ3413821 .. 1/í
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MUNIC|P|o DÊ**rrr
NOVÂ SAMr^ 5tr-"*
BÂR8ÁfiA955
ót0800@r6()

PODER EXECUTIVO

-
IIPRETAA OIICTAL -

n' 660, dc 02 dc .brll dc

RcfeÍente ao Contrato n'@911.
REF.: PrÊgâo Elcuônico n." 362021.

PARTES: Mutrtcíplo de Novr Smtr Bárbrrr, pessoajurídica de direito público intem4 inscrirâ Íro CNPJ sob o n" 95.561.080/0001-ó0, com
sedc administrativa na Rua Walfredo Bittercourt de Moiaes, 222, neste sto repÍÊscotado pelo S€úor Profsito Muoicipal Sr. Chudemir Vtlérlo,

\Í empÍesa CONSTRUTORA PINHÂLENSE LTDA, pessoa jurídica de diÍeito privado, inscrita no CNPJ sob n". 15.165.978/0001-80, com
endeÍeço à Prolongamcnto da Rüa Maria de toudes Nogari, SN, Estârcia Baadeirantes - CEP: 864900(» - Bairm: Jardim Bandeirantes, Ribeirão

do PirhayPR, [este ato represeltada polo Sr. Drlton Luiz Luitz Jürior.

OBJETO: ErecuçÃo de serüços, com fornecimento de materlais, parr reformr dos prédios d. Educsçâo.
PRAZO DO ADITM: Por mais 120 (cento e ünte) dias, ou seja, até l0/06f2022.

tEr

SECRETARIÂ: Secretaria Municipal de Educaçâo, Espoíc e Cultura.
RECUR§OS: Secretaria Municipal de Educação, Esporte c Cultura.
RESPONSAVEL JURIDICO: Carmer Conez wilcken, OAB/PR n' 22.932.
DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITÍYO:011O2DO22.

REsoLUcÃo cMÂsNsB N. ool/2022

sÚuuI-l: Dispôe sobre aprovação do PLANo DE AÇÃo PPAS I 2022.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei MuÍticipal o'
6912013 c co[sideraodo a delibcnção da l'reuniâo ordinária reatizada no dia 04 de fevereiro de 2022.

RESOLVE:

Art t'- Deliberar aprovação do PLANO DE AÇÃO PPAS t (Piso Pardraense de Assistência Social - PPAS l) 2022.

Art. 2"- Esta resoluçâo entra em ügor na data da sua publica$o, revogando disposições em contrfuio.

Nova Santa Bárbara, 04 de fevereiro de 2022.

Crisürno Almeidr
PresidentdCMAS

RESOLUCÃO CMÂS/NSB No 002/2022

SÚMüLA: Di§põe sobrc aprovação do PLANO MIINICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PMAS) 2022 - 2025.

O CONSELHO MUNTCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIÀL - CMAS, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n'
6912013 e considerando I delibeÍsçâo da l'Íeunião ordináÍia Ísalizada no dia 04 de fevqei,.o de2022-

R.ESOLVE:

ArL 11 Dclibcrar aFovação do PLÁNO MUMCIPAL DE ÀSSISTÊNCIÂ SOCIÂL 2022-2025 tra sua htegrslidade.
Art 2'- Esta Íesolução entÍa em vigor na data da sua publicâção, revogando dislosições cm contnírio.

Nova SaDta BáôaE, 04 de fevereim de 2022.

Cristi.no Àlmeidr
Presidente/CMAS

DláÍio Oficial Elêtrônlco do unlciplo de Nova Santa Bárbara
Rua:Wellê<lo Bitlgncouíl do Môrâê§ n'222 - CsnlÍo

Fonê,/Fax: 143) 3266-8100
Eflail: diâriooficiâl@nsb.Pí.gov bí / pmGb@nsb.pr.gov bí

Sitê: www.nsb.Prgov bí

Diário Oficial Eletrônico
Municipio de §ova Santa Bârbara - Paraaá

Edição N" 2152 - Nova Santa Bótbaú, Parutui. IERÇÁ-FEIRÁ,08 de FEWREIRO de 2022,

CT,AUDEMTRUAI.ERIA - Prefelto Munlcloal

- Atos
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMO DE JUNTADÀ DE FOLHA NO PROCESSO LICITÀTORIO DE
PREGÃO ELETRÔNICO N' 36/202I

Aos l1 dias do mês de fevereiro de2022,1avrei o presente termo de juntada de
folhas no processo licitatório de Pregão Eletrônico n" 36/2021, numeradas do no

186 ao no 197, que corresponde a este termo.

Ehiru üístitu Luôtfrf,os Sartos
Responsável pelo Setor de Licitações

Rua Wslftedo Bitteocouí de MorEs n'222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Ssnra Bárbar4 PaÍaná

- E-mail - liciucaoíânsb.or.sov.br - wwur.nsb.or.eov.br


