Estado do Parana

| MUfflCIPIO DE SAO JOSE DAS PALMAS
CNPJ 77.819.605/0001-33

7° TERMO ADITIVO CONTRATO DE AQUISigAO DE COMBUST1VEL - GASOLINA E ETANOL N.

070/2021
PREGAO PRESENCIAL No 031/2021

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS, pessoa juridica de
direito publico interne, com sede administrativa na Marechal Castelo Branco, 979, Estado do
Parana, inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 77.819.605/0001-33, neste ato representado por seu
Prefeito Municipal, o Sr. NELTON BRUM, brasileiro, divorciado, portador do CPF/MF n.°
840.502.099-34 e da Carteira de Identidade RG n.° 5.187.371-8 SSP/Pr, doravante
denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa GT PETRO COMERCIO DE
COMBUSTIVEL LTDA, inscrita no CNPJ/MF n° 04.213.814/0001-65, neste ato representada
pela sua socia-administradora a Sra. KASSIANA SPAGNOL, brasileira, casada, do comercio,
residente na Estrada Sao Jose, 240 - centra - Sao Jose das Palmeiras-PR, portadora da RG
87542319 SSP/PR e CPF n° 049.167.259-48, doravante denominado CONI RA1 ADO, pelo
presente instrumento particular tern justo e contratado o seguinte:
CONSIDERANDO:
Que houve aumento nos preifos da gasolina .
que a Lei de Licita9ao, bem como o contrato acima citado, permitem a realiza^ao do presente termo
aditivo;
Assim sendo, celebram o Municipio de Sao Jose das Palmeiras e a empresa G1 PETRO
COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA, o presente Termo Aditivo com a seguinte clausula:
CLAUSULA PRIMEIRA
DAS ALTERAQOES
A Clausula Terceira - Do pre?©, conduces de pagamento, de reajustamento e atualiza9ao
financeira - passa a ter a seguinte reda9ao:
Clausula Terceira - Do pre90, conduces de pagamento, do reajustamento - O pre90 e
seguinte sera de R$ 6,41 ( Seis reais e quarenta centavos) por litro de gasolina, totalizando o
valor de R$ 285.496,05 ( Duzentos e oitenta e cinco mil quatrocentos e noventa e reais e cinco
centavos)); R$ 4,85 ( quatro reais e oitenta e cinco centavos) para o litro de Etanol, totalizando
o valor de R$ 96.722,18 (Noventa e seis mil setecentos e vinte e dois reais e dezoito centavos)
perfazendo o total maximo de R$ 382.218,23 ( Trezentos e oitenta e dois mil duzentos e
dezoito reais e vinte e tres centavos) ate o termino do contrato. O (s) pagamento (s) sera (ao)
efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta) do mes subsequente ao da entrega dos produtos,
mediante apresenta9ao da nota Fiscal acompanhada dos seguintes documentos.Laudo de
entrega emitido pela Comissao Permanente Para Recebimento de Bens e Servi90s; 2) Certidao
Negativa de Debitos do INSS; 3) Certidao Negativa de Debitos Municipals; 4) - Certificado de
Regularidade do FGTS da empresa sendo que as notas fiscais/ faturas devem ser protocoladas
com no mmimo quatro dias de antecedencia.
Paragrafo Primeiro - O controle da distribute do combustivel sera feito por intermedio de
requistes assinadas pelo servidor efetivo Sr. Cleber de Carvalho Pierazo. Na sua ausencia,
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pelo suplente Sr. Elessandro dc Oliveira, podcndo, a qualquer tempo serem substituidos por
ato do executive.
Paragrafo Segundo - Fica ressalvada a possibilidade de altera9ao dos pre^os caso ocorra
o desequilibrio cconomico financeiro do Contrato, conforme disposto no art. 65, alinea
‘d’ da Lei 8.666/93, em face do reajuste determinado pela ANP - AGENCIA NACIONAL
DE PETROLEO. Caso ocorra varia^ao de preijos, a contratada devera solicitar o
reajuste formalmente ao MUNICIPIO, devidamente acompanhado o requerimento de
documentos que comprovem a procedencia do pedido, bem como nota fiscal de aquisi^ao
do
produto (s).
,
~
i
Paragrafo Terceiro: O equilibrio economico-financeiro, dar-se-a mediante comprova^ao pelo
solicitante, da mesma MARGEM DE LUCRO existente na data do edital de Pregao Presencial
em epigrafe. O pedido de equilibrio economico-financeiro nao podera ser superior aos prc90s
medios da tabela publicada pela ANP, praticados na regiao de Toledo/PR. Subsidianamente,
na hipotese do sistema de tabelamento de preqo da ANP encontrar-se
indisponivel/desatualizado, podera ser aplicada a media de Cascavel/PR ou Marechal Candido
Rondon/PR, optando-se pela menor media entre estas cidades.
As demais clausulas do contrato originario, datado de 26 de agosto de 2021, nao atingidas por este
termo, permanecem inalteradas.
Sao Jose das Palmeiras, 08 de Novembro de 2021.
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Municipio de Sao Jose das Palmeiras
NELTON BRUM
Prefeito Municipal

J

Contratada
GT Petro Comercio de Combustivel Ltda
Kassiana Spagnol - Socia- administradora
RG 875.42319/SESP/PR

Rua Marechal Castelo Branco, 979 - Fones/Fax: 45 3259-1150 e 3259-1281 - CEP 85898-000 - Sao Jose das Palmeiras - PR

. * * 4 4. Estado do Parana

MUUCIFIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
.v

'•

CNPJ 77.819.605/0001-33

EXTRATO DO 7° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 070/2021- SJP
PREGAO PRESENCIAL N° 031/2021

Objeto: Aquisi9ao de combustfveis: gasolina e etanol, para atender a secretaria dc obras,
urbanismo e transporte, do municipio de Sao Jose das Palmeiras.
Contratante: MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
Contratado: GT PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
Fundamento: ART. 65, II, ‘d’ da Lei 8.666/93.
Altera o preifo da gasolina constante na Clausula Terceira, que passa a gasolina de R$ 6,30 (Seis
reais e trinta centavos) o litro, para R$ 6,41 ( Seis reais e quarenta e um centavos) poi litro, e
perfazendo o total maximo do contrato de R$ 382.218,23 ( I rezentos e oitenta e dois mil
duzentos e dezoito reais e vinte e tres centavos) ate o termino do contrato.
Sao Jose das Palmeiras/PR, 08 de Novembro de 2021.

Prefeito Municipal
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Art. 2° - Ao Fiscal do Contrato, ora nomcado, garantida pela
Administrapao as cond^Ses para o desempenho do encargo, com a
devida observancia do disposto na Lei Federal n° 8.666/93 e Lei
municipal n° 836/2015, sem prejuizo de outros atos normativos
pertinentes, cabera ainda, no que for compativel com o contrato em
execuqao:
Acompanhar e fiscalizar a execut;ao do contrato sob sua
I
responsabilidade e emitir respectivos relatorios;
II - Proper a celebraqao de aditivos ou rescisao, quando necessario;
Controlar o prazo de vigencia do contrato sob sua
III
responsabilidade;
IV — Comunicar formalmente a Secretaria Municipal requisitante da
contrataqao e a Procuradoria do Municipio, apos contatos previos com
a contratada, as irregularidades cometidas passiveis de penalidade;
V - Solicitar, a Secretaria Municipal requisitante da contratagao,
esclarecimentos acerca do contrato sob sua responsabilidade,
VI - Autorizar, formalmente, quando do termino da vigencia do
contrato, a liberaijao da garantia contratual em favor da contratada,
quando houver;
VII - Manter, sob sua guarda, copia dos processes de contratagao;
VIII - Encaminhar, a autoridade competente, eventuais pedidos de
modificagoes no cronograma fisico-fmanceiro, substituiqoes de
materiais e equipamentos, formulados pela contratada;
IX - Confrontar e fiscalizar os pre^os e quantidades constantes da
Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;
X - Receber e atestar Notas Fiscais com a efetiva entrega dos bens ou
serviqos e encaminha-las a unidade competente para pagamento,
XI Verificar se o prazo de entrega, especificaqoes dos produtos e
servigos e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no
instrumento contratual.
Art. 3° - O Setor de Licitagoes/CPL disponibilizara ao Fiscal
nomeado, logo apos a sua nomeagao, copia do contrato/ata de registro
de pregos, do edital da licitagao, do projeto basico ou do termo de
referencia, da proposta da Contratada, e, oportunamente, dos aditivos
bem como, do setor competente, a relagao das faturas recebidas e das
pagas, sem prejuizo de outros documentos que o Fiscal entender
necessario ao exercicio da fiscalizagao.
Art. 4° - Os documentos mencionados no art. 3° poderao ser
disponibilizados tanto em meio fisico quanto digital devendo, neste
ultimo caso, serem langados na pasta do processo em questao, no web
site oficial do Municipio, com a identificagao do respective fiscal e do
contrato objeto da fiscalizagao.
Art. 5° - Fica garantido ao Fiscal do Contrato ample e irrestrito acesso
aos autos do processo administrativo relative aos Contratos sob sua
fiscalizagao e demais documentos em poder de qualquer servidor ou
Autoridade.
6° - A presente designagao nao representara em onus ao
Municipio, nem ensejara pagamento de boras extraordinarias de
servigo aos servidores.
Art 7° - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicagao,
ficando revogadas as disposigoes em contrario.

ANO X [ N° 2386

EXTRATO DO 7° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nc
070/2021- SJP
PREGAO PRESENCIAL N° 031/2021
Objeto: Aquisi^ao de combustiveis: gasolina e etanol, para atender a
secretaria de obras, urbanismo e transporte, do municipio de Sao Jose
das Palmeiras.
Contratante: MUNICtPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
Contratado: GT PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTD A
Fundamento: ART. 65, II, ‘d' da Lei 8.666/93.
Altera o preqo da gasolina constante na Clausula Terceira, que passa a
gasolina de R$ 6,30 (Seis reais e trinta centavos) o litre, para RS 6,41
( Seis reais e quarenta e um centavos) por litre, e perfazendo o total
maximo do contrato de R$ 382.218,23 ( Trczentos e oitenta e dois mil
duzentos e dezoito reais e vinte e tres centavos) ate o termino do
contrato.
Sao Jose das Palmeiras/PR, 08 de Novembro de 2021.
NELTONBRUM
Prefeito Municipal
Publicado por:
Fernanda Souza Pereira
Codigo Identifiicador:7480E638
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
EXTRATO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO
ADMINISTRATIVO N° 013/2021
EXTRATO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO
ADMINISTRATIVO N° 013/2021-SJP
CONTRATANTE: Municipio de Sao Jose das Palmeiras, Estado do
Parana, com sede a Rua Marcchal Castelo Branco, 979 - centra,
inscrito no CGC/MF n° 77.819.605/0001-33, neste ato representado
pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercicio de seu mandate e
fungoes, Sr. Sr. NELTON BRUM, brasileiro, divorciado, portador do
CPF/MF n.° 840.502.099-34 e da Carteira de Identidade RG n.°
5.187.371-8 Pr,.
CONTRATADA: RICARDO ZENATTI E CIA LTDA.
OBJETO: Contratagao de empresa especializada para prestar servigos
de execugao de obras/refonna/ampliagao do aterro sanitario do
Municipio de Sao Jose das Palmeiras -PR.
TERMO DE RESCISAO: Rescisao Amigavel do contrato n°
013/2021
DATA DE ASSINATURA: 06 de Abril de 2021.
FORO: Comarca de Santa Helena, Estado do Parana.
Sao Jose das Palmeiras, 04 de Novembro de 2021
Publicado por:
Fernanda Souza Pereira
Codigo Identificador:BACDDD40

Comunique-se, publique-se, cumpra-se.
Edificio da Prefeitura Municipal de Sao Jose da Boa Vista, Estado do
Parana, em 08 de novembro de 2021; 61 ano da Emancipaqao
Politica do Municipio.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN^AS
DECRETO N° 158/2021 - DISPOE SOBRE A ABERTURA DE
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
DECRETO N° 158/2021
DATA: 08 de novembro 2021.

JOSE lAzaro ferraz
Prefeito Municipal
Publicado por:
Willys Manoel Barbosa
C6digo Identificador:22B79F38
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAP JOSE DAS PALMEIRAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
EXTRATO DO T TERMO ADITIVO DO CONTRATO N"
070/2021 - PREGAO PRESENCIAL N° 031/2021

SUMULA: Dispoe sobre a abertura de Credito
Adicional Suplementar e da outras providencias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS,
Estado do Parana, no uso de suas atribuigoes legais e de conformidade
com o Art. 6°, do paragrafo unico da Lei n'’650 de 26 de novembro de
2020.
DECRETA
Art. 1° - Fica o poder Executive Municipal autorizado a abrir credito
adicional suplementar no valor de ate R$ 241.950,00 (duzentos e
quarenta e um mil e novecentos e cinquenta reais), incorporando ao

