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PREFEITURA IúUNICIPAL

67NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PARANA

coRRESPott oÊrucle I NTERNA

DE: Secretaria de obras

No 144t2021

Data:
09t11t2021

PARA: Setor de Licitação

Mediante autorização desta secretaria, Solicito aditivo de prazo
por mais 60 (sessenta) dias ao contrato n" 5712021, cujo objeto é a contratação
de empresa da área de arquitetura e urbanismo para fornecimento de
profissional para atender a demanda de elaboração e acompanhamento de
projetos de interessê do Município de Nova Santa Bárbara, firmado com a
empresa OBRA PRIMA CP ENGENHARIA E ARQUITETURA - ElRELl, inscrita
no CNPJ sob n" 34.209.505/000'l-82, com vigência até'1511112021, conforme
previsáo constante na cláusula quinta do referido contrato.

Atenciosamente

ntonio ntino da
Secretário de obras, trabalho e geraÉo dê empregos

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43.3266.8100, E - 86.250-000

Recebido por:
Nome natu

I7O { ?4

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacaoíônsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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NOVA SANTA BARBARA

solrcrlÇÃo DE PAREcER runiotco

Prezada Senhora,

Solicito análise jurídica acerca da possibilidade de aditamento ao
contrato n" 5712021 , cujo objeto é a contratação de empresa da área de arquitetura
e urbanismo para fornecimento de profissional para atender a demanda de
elaboração e acompanhamento de projetos de interesse do Município de Nova
Santa Bárbara, firmado com a empresa OBRA PRIMA CP ENGENHARIA E
ARQUITETURA - ElRELl, inscrita no CNPJ sob n' 34.209.505/0001-82, com
vigência alé 151'1112021, para prorrogação do prazo de vigência por mais 60
(sessenta) dias, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras, do
Trabalho e Geração de Empregos.

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Bárbara, 09 de novembro de2021.

Atenciosamente,

Ela ine stina Lu

Licitaç

dos

ôes

Santos

Rua Walfrcdo Binencourt de Moraes, 222 - Ccp. 8ó250-000 - Fone/Fa\ (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N.'95.561.080/0001{0
E-mail: licitacaoú?nsb.or.eov.br - Nova Santa BaÍbara - Paraná

TERMO ADITIVO AO GONTRATO NO 57/202í
REF: CREDENCIAMENTO No 3/2021 - INEXIGIBILIDADE N" 6/202í
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NOVA SANTA BARBARA

PARECER JURIDICO " 283/2O2L

ASSUNTO: ADITAMENTO CONTRATUAL

REF: CONTRATO N" 57 l202l

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

de Licitações, quanto à possibilidade legal de aditamento do contrato

administrativo n" 57 l2O2l, que tem por objeto a contrataçáo de empresa

da área de arquitetura e urbanismo para fornecimento de proÍissional

para atender a demanda de elaboraçáo e acompanhamento de projetos

de interesse do Município de Nova Santa Bárbara, firmado entre o

Município de Nova Santa Bá,rbara e a Empresa Obra Prima CP

Engenharia e Arquitetura - Eireli.

A Secretaria solicitante justifica a necessidade de prorrogaçáo do

contrato, tendo em vista o acúmulo de projetos no setor de engenharia, e

os prazos exíguos para envio aos órgãos estaduais e federais visando

liberaçáo de convênios.

Feita tais considerações passemos a análise de legalidade do aditamento

contratual:

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

formulada se encontra consubstanciada no artigo 57, § 1" da Leí 8666193

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

ki licará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários,

exceto quanto aos relativos: II - à prestaçáo de serviços a serem

executados de forma contínua, que poderáo ter a sua duraçáo prorrogada

por iguais e sucessivos períodos com üstas à obtençáo de preços e

condições mais vantajosas pzrra a administraçáo, limitada a sessentâ

meses; (Redaçáo dada pela Lei n' 9.648, de 1998).



?0NOVA SANTA BARBARA

Toda prorrogaçáo de prazo deverâ ser justificada por escrito e

preúamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o

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

requerimento formulado se restringe a prorrogação de prazo, sem

aditamento de seu valor e a possibilidade jurídica resta amparada no art.

57, II, § 2" da l,eí 8.666/93. Ademais, nota-se que o contrato vem sendo

cumprido sem qualquer prejuizo à Administraçáo visto que os serviços

vêm sendo executados regularmente, conforme atestado pelo Assessor

Técnico de Engenharia Senhor Danilo Dassayev Gozi.

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

por igual período, ou seja,60 (sessenta) dias, bem como os documentos

reguladores Íiscais da empresa, e a justiÍicativa apresentada, opino pela

possibilidade de realização do aditivo requerido, nos termos do artigo 57,

II, § 2' da l,eí 8.666/93.

Abstendo da apreciaçáo dos aspectos inerentes à conveniência e

oportunidade mencionados acima, opina-se pelo encaminhamento e

decisáo à autoridade superior.

É o parecer.

Nova Santa Bár l0 de novembro de 2021.

'4-/\/S*c n Cortez

Procuradora Jurídica

PREFEITURA MUNICIPAL
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CoRRESPONDÊNCIA II{TERNA N" L34 t 2O2t

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aditivo ao cotrtÍato f 57 l2O2L.

Senhora Contadora:

Em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal
de Obras, do Trabalho e Geraçào de Empregos, solicito a Vossa Senhoria
previsáo orçamenlária para que seja aditado o contrato n' 57 l2O2l,
decorrente da Inexigibilidade n." 6/2021, firmado com a empresa OBRÂ
PRIMÂ CP EIYGEITHARIA E ARQIIITETURA - EIRELI, inscrita no CNPJ sob
n' 34.209.505/ 0001-82, cuio objeto é a contrataÇão de empresa da área de
arquitetura e urbanismo para fornecimento de profissional para atender a
demanda de elaboração e acompanhamento de projetos de interesse do
Município de Nova Santa Bárbara. O aditivo acarretarâ custos adicionais
para Administração num valor de R$ 6.600,00 lseis mll e seiscentos
teaisl.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elalne Crlstl tkdosS núos
Setor de Licitações

Rua Walfrcdo BittencouÍt de Moraes, no 222, Centro, t 43. 3266.8100, A - 86.250400 - Nova Santa Bárbara - Paran6
El - Site - www.nsb.pr.gov.br

Nova Santa Bárbara, LO I ll l2O2l.



NOVA SANTA BARBARA

Nova Santa Bárbara, 10 de novembro de 2021 .

De: Departamento de Contabilidade

Para: Departamento de Licitação

ASSUNTO: Dotação orçamentária

Venho por meio desta, em resposta a Correspondência lnterna n' 13412021 que

solicita Dotaçôes Orçamentárias para que seja aditado o contrato no 5712021, decorrente da

v inexigibilidade no 612021, firmado com a empresa OBRA-PRIMA CP ENGENHARIA E

ARQUITETURA - ElRELl, inscrita no CNPJ sob no 32.209.505/0001-82, encaminhar

relatório anexo.

Sendo o que se apresenta pâra o momento,

Atenciosamente,

Laurita de ampos Almeida

PREFEITURA MUNICIPAL

Co ora

Rua WalÍÍedo Bitten@uÍt de Moares no 222, Íone 43.3266.8100 C.N.P.J. N.o 95.561.080/000í{0
E-mail: pglsb(@rubo:,ggrú - Nova Santa BáÍbara - Paraná

1?,

Recebido por:
Nome data
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( Município de Nova Santa Bárbara -

Saldo das contas de despesa

calculado em: í0/í í/2021
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Nome: OBRA PRIMA CP ENGENHARIA E ARQUITETURA - EIRELI
CNPJ: 34.209.505/000í {2

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

Certidão em gÍa com base na Portaria Conjunta RFBiPGFN no 1.751, de 2t1Ot2O14
Emitida à 26:25 do 0310912021 <hora e data de Brasília>
Válida a 02t03t2022.
Código d controle da dão: DC09.1 8't 6.34F2.4EF 6
Qualquer enda invalidará este documento.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz ê suas Íiliais e, no caso de ênte fêderativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
su.ieito passivo no âmbito da RFB ê da PGFN ê abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1 1 da Lei no 8.212, dê 24 dê julho de 1991 .

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉB|TOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

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



1011112021 10:09 Consulla Regularidade do Êmpregador

?5
Voltar lmprimir

Câ,'XA
cAIxA ECoNÔMIcA FEDERÂL

CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 34.209.505/ooo1-82
RAZãO SOCiAIPBRA PRIMA CP ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI

Endereço: RUA PRIMO BoSELI 164 / IARDIM BANDEIRANTES / coRNELIo PROCoPIo
/ PR / 86300-000

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.

Validadet2S/10/2027

cêrtificação Número: 01434944849331

Informação obtida em tol1,L/2O2L 10:09:19

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

26/rt/202

https://consulla-cícaixa-gov.br/consultacrf/pageíconsullaEmpregador.jsÍ 1t1
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
1' TERMO ADITIVO AO CONTRATO no 5712021,

CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA E A EMPRESA

OBRA PRIMA CP ENGENHARTA E ARQUITETURA. EIRELI.

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

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

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

pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Glaudemir Valério, brasileiro, casado, portador do

RG n'4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.691.409-10, e do outro

lado a empresa OBRA PRIMA CP ENGENHARIA E ARQUITETURA - ElRELl,

inscrita no CNPJ sob n" 34.209.505/0001-82, com sede na Rua Primo Boseli, 164 -

CEP: 86300000 - Bairro: Jardim Bandeirantes, Cornélio Procópio/PR, neste ato

representada pela Sra. Femanda Tanaka, inscrita no CPF n" 050.534.659-16, CNH

n'06093827045, resolvem aditar de comum acordo, o contrato n.o 572021, cuio

objeto é a contratâção de empresa da área de arquitetura e urbanismo para

fornecimento de profissional para atender a demanda de elaboraçáo e

acompanhamento de projetos de interesse do Município de Nova Santa Bárbara,

firmado entre ambos em 171091202'1, com vigência de 60 (sessenta) dias, referente

ao Processo de lnexigibilidade n" 612021 , mediante as seguintes cláusulas e

condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto, a prorrogação do prazo

de vigência por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até 1410112022, conforme previsáo

constante na cláusula quinta do contrato ê disposto no artigo 57, ll, § 2'da Lei n"

86666/93, para atender as necessidades do Setor de Engenharia.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O presente aditivo acarretará custos adicionais para

Administração, no valor mensal de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais),

totalizando R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).

t\

Rua Walfrcdo Biuencoun de Moraes no 222, CcntÍo, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa BáÍbara Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.gov.br

\
I
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5

NOVA SANTA BARBARA
CLAUSULA SEGUNDA:

As despesas decorrentes deste aditivo correráo por conta

da dotação orçamentária havida pela conta no

CLÁUSULA QUARTA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condiçóes 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, e novembro 2021.

Clau

Prefeito nte

Fernanda Tanaka

Obra Prima CP Engenharia E Arquitetura - Eireli - Contratada

M'tIm,
Danilo Dassayev Gozi

Assessor Técnico de Engenharia - Fiscal responsável pelo acompanhamento do
contrato

2

Rua Walfredo BittencouÍt de Momes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara Paraoá -
E-mail - licitacao@nsb.pÍ.sov.br - wwrv.nsb.pr.sov.br

DOTAÇÔES

3.3.90.39.00.00 lDo Exercício1O4O lOS.OOr.rS.+S2.0120.100210

Conta da lFuncional programática lFonte lNatureza da despesa lGrupo
despesa I lu. | |I lrecursol I

da fonte



E-mail de lsmlveb - Soluçóes pa.a lntemet - Ao fiscal do contrato n' 5712021 - Arquileta

licitacao licitacao <licitacaô@nsb.pr.gov.br>

78

râ ismWeb
r-,aotrCo $

Ao fiscal do contrato n" 5712021 - Arquiteta
1 mensagem

Setor de Licitaçõês - Prefeitura Municipal dê Nova Santa BáÍbara
<licitacâo@nsb.pr. gov.br>
Para: Danilo Dassayev <danilodassayêv@gmail.com>

'l'l de novembro de 2021
08:59

Bom dia,

Segue anexo cópia do 1'termo aditivo ao contrato n" 5712021, decorrente da lnexigibilidade n'
612021, firmado com a empresa OBRA PRIMA CP ENGENHARIA E ARQUITETURA -

EIRELI, inscrita no CNPJ sob n" 34.209.505/0001-82, cujo objeto é a contratação de empresa

da área de arquitetura e urbanismo para fornecimento de proÍissional para atender a demanda

de elaboração e acompanhamento de projetos de interesse do Município de Nova Santa
-Bárb"r", a fim de que o mesmo seja acompanhado, assegurando-se o cumprimento integral

das obrigaçôes contratuais assumidas.

Att,

Elaine Cristina Luditk dos Santos
Setor dê Licitaçõês ê Contratos
Preteitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Telefone/ Whatsapp (43) 32ô6{114

-E 1ô Aditivo Contralo 57 2021 - Obra Prima - Valor e prazo.doc
33ôK

hnps/mail.google.coÍÍúmaiUu/o/?ik=14635'l4Md&view=pt&search=all&permthid=thread-aoÂ3Ar1990829902959267683&simpl=msg€%3Ar-8348... 1/1

11 111 12021 08:59
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MUNtCtPtO DE !Y,:!r§l
NOVA SÂNTA s^
BARSÀRÂ955 ..
610800oo160 §§ffi#

PODER EXECUTIVO

E
trPnlraa ollcut -

dê 02 d. rbril dê

Refercntç ao Contr&to n" fllM.
REF.: lnexigibilidadc f 612021.

PARTES: Muoicípio de Novr SrDtr BÁrbrrr, pessoa juídica de direito publico iDtertra, inscÍita no CNPJ sob o tr'95.56t.080/0001-60, com
.-de administEliva na Rua walfrcdo Bittflcout dc Moraes, 222, neste ato reprcsetrtado pclo Scúor Prefeito Municipal Sr. Claudemir Vrlério,

\ empÍesa OBRA PRIMÂ CP ENGENEÂRIA E ARQITITETURA - EInELI, inscrita no CNPJ sob u" 34.209.505/0001-82, com sede na
I!ía Primo Boseli, 164 - CEP: 86300000 - Bairro: JaÍdim Batrdeirantes, Comélio Procópio/PR.

OBJETO: Cotrtrrtrçio de eEpresr dr lrer de rrqüiteturr e urbanlsrno prrs íortreciEetrto de prorfusionrl prrr stendcr r dem.nd! de
ehboreçio e rcompÚhrmetrlo de projcto. de iDteresse do Mutricípio de Novr Srnte BÁrbrre.

PRAZO DO ADITM: Por mais 60 (sessenta) dias, ou sej4 até l4nln022.

VALOR DO ÂDITM: R$ 3.300,00 (três nil e trezetrtos re8is), mcD38ls, totalizando R$ 6.600,00 (seis mll e seisceotos rerl§).

SECRETÂRIA: Sccrctaria Municipal dc ObrÀs, do Trabatho e Geração de Empregos.
RECURSOS: Sccrctaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos.
RESPONSAVEL JURJDICO: CâÍmen Conez Wilckcn, OAB/PR n'22.932.
DATA DE ASSINATURA DO TERIVIO DE ADITIVO: lulln0zl.

Dc acoÍdo com o procedimento admhistativo instaurado pela Câmara Municipal de Nova Santa B&bar4 objeto do prctocolo
nt08ll02l, rcferentc ao processo de Dispensa de Licitação, para CONTATAçÃO DE EMPRESa PARÂ INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE
vtDEo DA CÂMÁRÂ MUNICIPAL COM rOnnrCrUrXtO »E MATERIÂIS , conforme solicioção feita pelo Seúor Presidente, e sendo
arendidas as rormas legais pertinentes e na forma do artigo 24, inciso It da ki 8666/93 e posteriores alterações, camcteriza-se a referida dispensa

icitsção.

DISPENSA DE LI TA N'

Nova Santa Biárbara PR- fUff202l.

ANToNIo clÁuDto FERRETRÁ DÁ cRUz
Presidente da Câmara Municipal

Não há publicações pan a prcsente data.

Dlárlo Oficial EletÍônico do trlunlcíplo do Nova Santa Bárbara
Ruei WâlÍÍêdo BiíeíEouÍl de Morâ€3 n'222 - Centro

Fon€/Fâx (43) 326S€100
E-mal: diarbofcial@nsb.pr.gov.k / pmnsb@Íl§b-pÍ.gov-br

Sils ,rw.írsb.pí.gov.ú

RG.poúáYcl pch EJrçio:
6rtlcs, Nd'tld PÍoô'rca ú. C.

Poftdrla n' OOABOIS.

Nova Santa Bárbara - Parerá

Ediçâo M 2@0 - Nova §alta Bárbera, Pararó. QITINTA'FEIRÁ, 1I de NOVEMBBO dG 2021.

.l

ficial Elet anlco

r-ttrÊxT

ll do Poder
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARÂNA

TERMo DE JUNTADA DE FoLHA No pRocESSo LICITATómo or
INEXIGIBILIDADE N' 6/2021

Aos 12 dias do mês de Novembro de 2021, lavrei o presente termo de juntada de
folhas no processo de Inexigibilidade n" 612021, numeradas do no 67 ao no 80,
que corresponde a este termo.

tEhiru Santos
Responsável pelo Setor Licitações

Rua Walfiedo Bitlencourt dc Morafs n'222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250.000 Novs Santa Bárbara, Parulá
- E-mail - licitacao@nsb.or.eov.br - wrmr.nsb.pr.gov.br



#h

lF-Fj
_ltEqa_

PREFEITURA IúUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

CORRESPOI,I OÊI.ICII I NTERNA

DE: Secretaria de obras

No 161t2021

Data:
09t12t2021

Mediante autorização desta sêcretaria, Solicito aditivo de
pÍazo pot mais 60 (sessenta) dias ao conkato n" 5712021, cujo objeto é
a contratação de empresa da área de arquitetura e urbanismo para fornecimento
de profissional para atender a demanda de elaboraçáo e acompanhamento de
projetos de interesse do Município de Nova Santa Báóara, firmado com a
empresa OBRA PRIMA CP ENGENHARIA E ARQUITETURA - ElRELl, inscrita
no CNPJ sob n" 34.209.505/0001-82, com vigência até1410112021, conforme
previsão constante na cláusula quinta do referido contrato, nos termos do art. 57,

da Lei no.8.666/93. .

Atenciosamente

L14."-Ç"2'4 fu.il,
Antônio Tinüno da Silva

Secretário de obras, trabalho e geraçáo de empregos.

Recebido por:
Nome atu

ll ft,U

81

ESÍADO DO PARANA

PARA: Setor de Licitação

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbarq Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.qov.br
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CoRRESPONDÊNCIA TNTERNA N' 149 | 2O2Í-

Nova Santa Bárbara, 09 I 12 l2)2l .

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aditivo ao contrato n" 6712O2L.

Senhora Contadora:

Em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal
de Obras, do Trabalho e Geraçáo de Empregos, solicito a Vossa Senhoria
previsáo orçamentária para que seja aditado o contrato n' 57 l2O2l,
decorrente da Inexigibilidade n." 6/2021, firmado com â empresa OBRA
PRIMÂ CP EIYGEI{HÂRIA E ARQUITETURÂ - EIRELI, inscrita no CNPJ sob
n' 34.209.505/0001-82, cuio obieto é a contrataÇáo de empresa da área de
arquitetura e urbanismo para fomecimento de profissional para atender a
demanda de elaboração e acompanhamento de projetos de interesse do
Município de Nova Santa Bárbara. O aditivo acarretará custos adicionais
para Administraçâo num valor de RS 6.6OO,q) (seis mil e seiscentos
reaisf.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamen

Elaine na Ludl dos úos
taÇões

Rua Walfrcdo Bittencourt de Moraes, no 222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250400 - Nova Santa Bárbam - paraÍá
El - Site - www.nsb.or.eov.br

S
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NOVA SANTA BARBARA

Nova Santa Bárbara, 09 de dezembro de 2021

De: Departamento de Contabilidade

Para: Departamento de Licitação

ASSUNTO: Dotaçáo orçamentária

Venho por meio desta, em resposta a Correspondência lnterna n' 14912021 que

solicita Dotações Orçamentárias para que seja aditado o contrato no 5712021, decorrente da

.- inexigibilidade no 612021 , firmado com a empresa OBRA-PRIMA CP ENGENHARIA E

AROUITETURA - ElRELl, inscrita no CNPJ sob no 32.209.50510001-82, encaminhar

relatório anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

)

Contad
mpos Almeida
ta

Rua Walíredo Bittencourt de Moares n" 222.Ione 43.3266.8100 C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60
E-mail: p$Af[@15blreg!ü - Nova Santa Bárbara - Paraná

a"rr,r":J"

Recebido por:
Nome datastna tura
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Municipio de Nova Santa Bárbara -
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NOVA SANTA BARBARA

solrcrrAçÃo DE PARECER JUR|DTCO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 57/2021
REF: CREDENCIAMENTO No 3/202í - INEXIGIBILIDADE N'6/202'l

Prezada Senhora,

Solicito análise jurídica acerca da possibilidade de aditamento ao
contrato n' 5712021, cujo objeto é a contrataçáo de empresa da área de arquitetura
e urbanismo para fornecimento de profissional para atender a demanda de
elaboração e acompanhamento de projetos de interesse do Município de Nova
Santa Bárbara, firmado com a empresa OBRA PRIMA CP ENGENHARIA E
ARQUITETURA - ElRELl, inscrita no CNPJ sob n" 34.209.505/0001-82, com
vigência até 1410112021, para prorrogaçáo do prazo de vigência por mais 60
(sessenta) dias, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras, do
Trabalho e Geraçáo de Empregos.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara, 09 de dezembro de 2021 .

Atênciosamente,

Elaine C stine Lu dos ntos

e Licitaçôes

Rua Walfiedo Binencouí de Mo.aes, 222 - Ccp. 86250-000 - FondFax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N." 95.5ó 1.080/0001-60
E-mail: licitacaoâ,nsb.pr.sov.br - Nova Salta Barba.a - Paraná
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NOVA SANTA BARBARA

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

de Licitações, quanto à possibilidade legal de aditamento do contrato

administrativo n" 57 /2021, que tem por objeto a contratação de empresa

da área de arquitetura e urbanismo para fornecimento de proÍissional

para atender a demanda de elaboração e acompanhamento de projetos

de interesse do Município de Nova Santa Bárbara, Íirmado entre o

Município de Nova Santa Bárbara e a Empresa Obra Prima CP

Engenharia e Arquitetura - Eireli.

A Secretaria solicitante jusüfica a necessidade de prorrogação do

contrato, tendo em vista o acúmulo de projetos no setor de engenharia, e

os prazos exíguos para envio aos órgãos estaduais e federais visando

liberaçáo de convênios.

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

formulada se encontra consubstanciada no artigo 57, § 1' da I*i 8666193

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

Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários,

exceto quanto aos relativos: II - à prestaçáo de serviços a serem

executados de forma contínua, que poderáo ter a sua duração prorrogada

por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e

condições mais vantajosas para a administraçáo, limitada a sessenta

meses; (Redaçáo dada pela Lei n'9.648, de 1998).

86

PARECER JURIDICO " 3O4l2O2t

ASSUNTO : ADITAMENTO CONTRATUAL

REF: CONTRATO N" 57 12021

Feita tais considerações passemos a análise de legalidade do aditamento

contratual:
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8?

Toda prorrogaçáo de prazo deverá ser jusüficada por escrito e

previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o

contrato. Analisando o procedimento realizado, veriÍica-se que o

requerimento formulado se restringe a prorrogaçáo de prazo, sem

aditamento de seu valor e a possibilidade jurídica resta amparada no art.

57, II, § 2" da l*i 8.666193. Ademais, notâ-se que o contrato vem sendo

cumprido sem qualquer prejuizo à Administraçáo visto que os serviços

vêm sendo executados regularmente, conforme atestado pelo Assessor

Técnico de Engenharia Senhor Danilo Dassayev Gozi.

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

por igual período, ou seja, 60 (sessenta) dias, bem como os documentos

reguladores Íiscais da empresa, e a justificativa apresentada, opino pela

possibilidade de realização do aditivo requerido, nos termos do artigo 57,

II, § 2' da ÍÊi 8.666193.

Abstendo da apreciaçáo dos aspectos inerentes à conveniência e

oportunidade mencionados acima, opina-se pelo encaminhamento e

decisão à autoridade superior.

É o parecer

Nova Santa Bárbara, 16 de dezembro de 2021.

ií)
\- \-.^

Carmen Cortez [Iilcken

Procuradora Jurídica

NOVA SANTA BARBARA
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C,.IxA
cAIxÀ ECÔNÔMICA FÊoERÂL

CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscração: 34.209.s0s/ooo1-82
Razão SociaI:OBRA PRIMA CP ENGENHARIA E ARQUITETURA EIREU

EndêTêço: RUA PRIMO BOSELI 164 / ]AROIM BANDEIRANTES / CORNELIO PROCO

/ PR / 86300-000

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

quaisq uer débitos referentes a contribui ções e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o F

Y alidadetD5/ 12/202L 03/or/2022

Certificação Número: 0211205 65302657578

Informação obtida em L6/t2/2O21 15:36:46

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://consulta-cí.caixa.gov.br/consultacrf/pagês/consultaEmpregador.jsÍ 1t1

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de



MINISTÉRIo DA FÂZENDA
Secretaria da Receita Fêdêral do Brasil
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional

CERNDÃO NEGATIVA DE DÉB]TOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: OBRA PRIMA CP ENGENHARIA E ARQUITETURA - EIRELI
CNPJ: 34.209.505/0001{2

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraÉo direta a ele vinculados. Refere-se à situaçáo do
sujêito passivo no àmbilo de RFB e da PGFN e abrângê inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo únicô do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão epitííâ!6Qtuitamente com base na Portaria Coniunta RFB/PGFN no 1.751, de 211012014.
Emitida {s í0:26:25\o dia O3lOgl2O21 <hora e data de Brasília>.
vàtida aç ozt03t2o27.
Código dF controley'a certidáo: DC09.í 8í6.34F2.4EF6
Qualquer\9919ÉÚ emenda invalidará este documento.
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90NOVA SANTA BARBARA
20 TERMO ADITIVO AO CONTRATO no 571202'|.,

CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA E A EMPRESA

OBRA PRIMA CP ENGENHARIA E ARQUITETURA - EIRELI.

O Municipio de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

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

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

pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Glaudemir Valério, brasileiro, casado, portador do

RG n'4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.691.409-10, e do outro

lado a empresa OBRA PRIMA CP ENGENHARIA E ARQUITETURA - ElRELl,

inscrita no CNPJ sob n'34.209.505/0001-82, com sede na Rua Primo Boseli, 164 -

CEP: 86300000 - Bairro: Jardim Bandeirantes, Cornélio Procópio/PR, neste ato

representada pela Sra. Fernanda Tanaka, inscrita no CPF n' 050.534.659-16, CNH

n' 06093827045, resolvem aditar de comum acordo, o contrato n.o 572021, cujo

objeto é a contratação de empresa da área de arquitetura e urbanismo para

fornecimento de profissional para atender a demanda de elaboração e

acompanhamento de projetos de interesse do Município de Nova Santa Bárbara,

firmado entre ambos em 1710912021, referente ao Processo de lnexigibilidade n"

612021, mediante as seguintes cláusulas e condições:

'il.::"Tl ::: =,:H", 
objeto, a p ro rros açáo d o p razo

de vigência por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até 1510312022, conforme previsão

constante na cláusula quinta do contrato e disposto no artigo 57, ll, § 2" da Lei n"

86666/93, para atender as necessidades do Setor de Engenharia.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O presente aditivo acarretará custos adicionais para

Administração, no valor mensal de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais),

totalizando R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).

Rua Walfredo Bittsncoun de Moracs no 222, Cenúo, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250{00 Nova Sarta Bárbar4 Paraná -
E-mail - liçilaçao@rsb.pr.pv-br - wr,vrv.nsb.or.qov.br

0$--^--
I
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91NOVA SANTA BARBARA
CúUSULA SEGUNDA:

As despesas deconentes deste aditivo correrão por conta

da dotação orçamentária havida pela conta no

CLÁUSULA QUARTA:

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.

E por ser vontade das partes e validade do que foi

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

assinado pelas partes.

Nova Santa Bá , 16 de dezem de 2021 .

Cla

Prefeito nte

ernanda Tanaka

Obra Prima CP Engenharia E Arquitetura - Eireli - Contratada

h,h60';
Danilo Dassayev Gozi

Assessor Técnico de Engenharia - Fiscal responsável pelo acompanhamento do
contrato

2
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Ccntro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Brirbar4 Paraná -

E-mail - licitacao@nsb.pr.qov.br - www.nsb.pr.sov.bÍ

DOTAÇÔES

1O4O IOS.OOr .r S.+SZ .0120j002 lO la.a.SO.39.OO.OO Do Exercício

Conta da
despesa

lruncional

programática da despesa

l"

rupo da fonte



E-mail dê lsmweb - Soluções paÍa lnlêrnet - Ao Íiscâldo contrato n" 57n021 - AÍquilela

licitacao licitacao <licitacao@nsb.pÍ.gov.bÍ>
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$ ismWeb(; 
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Ao fiscal do contrato n" 5712021 - Arquiteta
l mensagem

Sêtor de Licitaçõês - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
<licitâcao@nsb.pr.gov.br>
PaÍa: engenharia engenharia <engenharia@nsb.pÍ.gov.br>

16 de dezembro de 2021
15:47

Boa tarde,

Segue anexo cópia do 2'termo aditivo ao contrato n" 5712021, decorrente da lnexigibilidade n"

612021, firmado com a empresa OBRA PRIMA CP ENGENHARIA E ARQUITETURA -

ElRELl, inscrita no CNPJ sob n' 34.209.505/000í{2, cujo objeto é a contratação de empresa

da área de arquitetura e urbanismo para fornecimento de profissional para atender a demanda

de elaboração e acompanhamento de projetos de interesse do Município de Nova Santa
!Bárbara, a fim de que o mesmo seja acompanhado, assegurando-se o cumprimento integral

das obrigações contratuais assumidas.

Att,

Elaine Cristina Luditk dos Santos
Sêtor dê Licitaçõês ê Contratos
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Telefone/ Whatsapp (43) 3266€114

20 Aditivo Gontralo 57 2021 - Obrâ Prima - ValoÍ e prazo.doc
335K

https://mail.google.corÍVmai[u/0/?ik=14635,|4b,4d&view=pl&search=all&permthid=thread-a%346680440305868111232&simpl=msg-a%3 4rt2707 ... 111

1611212021 15:48

E]



Nova Santa Bárbâra - PR, 16 de DEZEUBRO dc 2O2t - Diário Oficial Eletrônico - Edlçio: 2Ll4l2o2l-l3l
DISPENSA DE LICTTACÃO N" 29202I

De eordo com o procedimeoto adltlitistrativo instaurado pelo Municipio de Nova Saurâ_Bárbara, objeto do protocolo n" 8ti/2021, referente ao
processo dc dispeosa de licitaçào, para a coNTRATAÇÀo DE EMPRESA PAnÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARÂ ATENDER A
PROCRÂMAçÂO DO PROJETO NATAL DE LUZ em atendim€Írto I solicitação da Secrctaria Municipal de Âssistência Social, e sendo atendidas

as nomus legais peÍtiÍtentes e Íros termos do artigo 24, ll, da ki n' 8.6ó6193, cominâdo com o an. 26 do mesmo dispositivo legal, caracteriza-se a rcfcrida
disp€nsa de licitaçâo.

NoYa Santa BáÍbara PR,l6luno2l.

CLÁADEMIR YÁLÉNO
Prcfcito Municipal

93

EXTRÁTO I" TERMO DE ADITIVO

Referente ao Corüato n' 55/2021.
R-EF.: PÍegão Eletônico D-" 36/202 I .

PARTES: Mudúlo d€ Noyr Srotr Btrbrrq pessoa jurídica de diÍeito publico irtemâ, i[scÍita no CNPJ sob o D" 95.5ó1.080/0001ó0, com sede

adminiscativa na Rua Waltedo Bittercoüí de Moracs, 222, neste lto rcpÍEsentado pelo Seúor Prefeito Mutricipal Sr. Chudemir Vdério, e a empresa
CONSTRIITORÂ PINIIALENSE LTDÀ pcssoa juridica dc direito privado, itrscÍita m CNPJ sob n'. 15.165.978/0001-80, com endeÍeço à

ProlongarrÉnto da Rua MaÍia de Loudes Nogari, SN, Estância Badcirantes - CEP: 86490000 - Bairo: Jardim Basdeirantes, Ribêirão do PinhayP& neste
ato representada pelo Sr. Ddtotr L[lz Lrltz Judor.

OBJETO: Adcqu*io us plrtrilhrs dc serüço3 prrr reÍorm. dor prédlor drs Escol$ Münicipris Edson Cotrç.lvc! Prlhrno e Mlrir d. Cotrcciçlo
Krsecker.

SECRETÂRIA: Secretaria Municipal de Educaçâo, Esporte e Cultura.
RECURSO§; Secretaria Municipal de Educação, Espone e Cultura.
RF'DONSAVEL JURIDICO: Carmcn Concz Wilcken, OAB/PR n" 22.932
Drs"\ DE ASSINATURA DO TÊRMO DE ÂDITIVO: l6112/2021.

OBJETO - Rcglstro de prcços psrr eyentürl co[trrtrção de pcssor jurídlcr prestrdorr de sawlços dc rsslstêncir à saúde, espêciÍicrmelte de
contult$ prrr suprir horórios rltcrnraiv(,s, Doturtros, firris dc semalr c íerhdor,

VALIDADE DA AT A: De 2110612021 , 2010612022.
BENEFICIÁRIA DA ATA: CLIMCA MEDICA PRE!'IT SAUDE LTDA
CNPJ sob nô 41.086.92410do1-30
Rua Cachoeira, 768 - CEP: 86315000 - BairÍo: CentÍo, São Sebastião da AÍnoreira/PR
RESPONSÁVEL JURÍDICO: CaÍmen Cortez Wilcken, OAB/PR n' 22.932.

ESPECIFICA DO OBJf,TO E REGISTRADOS
TENS

98.000,o4t te 0Ol 3 8.{57 Prêstâçào dc seÍviços coúro médico clinico gersl.
Médicos com foÍmação e inscÍição no conselho da
câtegoÍiâ - CRM. Os serviços deverão scr prcstados ns
SecretâÍia MuDicipal de Saúde de Nova Santâ
Báóara, de segunda a sexta-feira, sendo 04 (quatro)
horas diáÍias, num total de 20 (ünle) boÍas sernanâis,
(período diumo) s coEbioar com a Sectelaria
Municipal dc Saúdc.

MESES r2,00

TOTAL 98.000,04

EXTRÂTO 2" TERMO DE ADITIVO

Referentc ao ConEato n" .@j,J.
REF.: lncxigibilidade n" 6/2021.

PARTES: Muatcíplo de Novr Srntr BÁrbrr& pessoa juridica de diÍeiio publico intema, inscrita no CNP, sob o n" 95.561.080/000160, com sede

administrativa na Rua Walfiedo Bittencouí d€ MoÍacs, 222, neste ato rcpÍesçntsdo pêlo Senhor Prcfeito Municipal Sr. Chudettúr Vrlérlo, e a empresa
OBRA PRJMA CP ENGENHARIA E ARQUITETURA - EIR-ELI, inscrita no CNPJ sob n' 34.209.505/0001-82, com sede na Rua PÍimo Boseli, l&
- CEP: 86300000 - Baino: Jardim Bandeirantes, Comélio Pmcópio/PR

OBJETO: Coltratrsio de emprBr dr árer de rrquiteturr e urbrnkmo parr forDccimctrto de proíhilolrl ptrr atendcr r deDrBdr de elrborrçâo
e rcomp.oàrmetrto dc projetos de interBsê do Munlcípio de Nov. SrDtl Barbül.

PI- 10 DO ADITTVO: PoÍ Ínais 60 (sessenta) dias, ou seja, até l5l0jl2022.
Vk)R DO ADITM: R$ 3300,00 (tr& mil c trezêtrtos Íeris), mens.is, totalizaodo R§ 6.600,00 (3el! mll e selscentos reris).

SECRETÀNA: Secretaria Municipal dc Obras, do Trabalho e Geração de Empregos.
RECIJRSOS: Secretaria Municipal de Obra§, do Trabalho e Genção dc Empregos.
RESPONSAVEL JIJRIDICOT Carmen Cortcz Wilckcn, OAB/PR n" 22.932.
DÁTA DE ASSINATI'RÁ DO TERMO DE ADITNO..16N2NUN.

Dlárlo Ollcial EletÍônlco do lluniciplo dê Nova Sanla Báóara
Rua: Walfuo Eiltencoual tlê MoÍâ6s n'222 - CenlÍo

Fon€/Fsx: {43) 326ffi1m
E-rneü: diârioofrciâl@nsb-pr.gov.br / pmnsb@ísb.p..gov.br

Mrrcâ do
Droduto

Unidadc de
mcdida

Quartidade Preço rmitríri< Preço torslI-ote Codigo do

DÍoduto,'ser!iço
Dc6criçâo do prodfidssrviço

8.r6ó,67
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Setor de Licitações . Prefeitura Municipal dê Nova Santa Bárbara
<licitacao@nsb.pr.gov.br>
Para: Saúdê <nsbsaude@gmail.com>

20 de dezembro de 2021
13:21

Boa tarde,

Segue anexo cópia do 2'termo aditivo ao contrato n" 6812021, decorrente da Ata de Registro

de Preços n" 2812021 , Pregão Presencial n.o 1112021, Íirmado com a empresa CLINICA

MEDICA PREVIT SAUDE LTDA, inscrita no CNPJ sob n" 41.086.92410001-30, cujo objeto é a

contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços de assistência à saúde, especificamente

de consultas para suprir horários altêrnativos, noturnos, finais de semana e feriados, a fim de
que o mêsmo seja acompanhado, assegurando-se o cumprimento integral das obrigações

contratuais assumidas.

Att,

Elainê Cristina Luditk dos Santos
Sêtor dê Licitações e Contratos
Prêfêitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Têlefonê/ Whatsapp (43) 3266{114

"B 2o Aditivo Contrato 68 2021 - Prêvit - Prazo.pdf
397K

https://mail.google.com/maiUúo/?ik=1463514Md&view=pt&search=all&permthid=threâd-a%3Ar700673860354ô563530&simpl=msg-a%3Ar-3833...'1l1
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTÂDO DO PARANA

TERMo DE JUNTADA DE FoLHA No pRocESSo LICrrÀTónro ot
INEXTGIBTLIDÀDE N' 6/2021

ghiru
Responsável pelo Setor de Lici

Rua Walfredo BittencouÍ de MoÍaes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná

- E-mail - licitacâo@nsb.De.qov.br - wwrv.nsb.pr.gov.br

.*

Aos 20 dias do mês de dezembro de202l,lavrei o presente termo de juntada de
folhas no processo de Inexigibilidade rf 6/2021, numeradas do no 81 ao no 95,
que corresponde a este termo.


