ESTADO DO PARANA

MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
CNPJ: 77.819.605/0001-33

4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 06/2018- SJP
PREGAO PRESENCIAL N° 02/2018
Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregao Presencial n.° PG/GC
04/2013, de um lado, MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS, pessoa juridica de direito
publico interno, com sede administrativa na Marechal Castelo Branco, 979, Estado do Parana,
inscrito no CNFJ/MF sob o n.° 77.819.605/0001-33, neste ato representado pelo seu Prefeito
Municipal, Sr. NELTON BRUM, brasileiro, divorciado , empresario, portador do CPF/MF n.°
840.502.099-34 e da Carteira de Identidade RG n.° 5.187.371-8-SSP/Pr, doravante denominado
de CONTRATANTE, e de outro lado a empresa L. Marques - Transportes Rodoviario de
Passageiros Ltda - ME, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 14.428.063/000158, estabelecida na Av. Jose Bonifacio, 827 - Fundos - Centro - Sao Jose das Palmeiras-PR,
neste ato representado por seu socio-administrador o Sr. Laercio Marques, brasileiro, casado,
portador da RG n° 4.107.584-8 e CPF n° 786.756.269-91, residente e domiciliado na Rua dos
Professores, 952 - centra - Sao Jose das Palmeiras-PR, doravante denominado CONTRATADO,
pelo presente instrumento particular tern justo e contratado o seguinte:
CONSIDERANCa
Que houve aurrento dos insumos utilizado nos servipos do transportes escolar.
Que a Lei de Lictagao, bem como o contrato acima citado, permitem a realizapao do presente
termo aditivo;
Assim sendo, ceJebram o Municipio de Sao Jose das Palmeiras e a empresa L. Marques Transportes Rodoviario de Passageiros Ltda - ME, o presente Termo Aditivo com a seguinte
clausula:
DAS ALTERAQOES
Clausula Terce ra: - Do prepo, condipoes de pagamento - O prepo sera de R$ 5,70 ( Cinco reais
e setenta centavos) por quilometro, totalizando o valor maximo de R$ 614.665,67 Seiscentos e
quatorze mil sescentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) ate termino do
contrato. As fattras deverao serem protocoladas com antecedencia minima de 05 (cinco) dias. Os
pagamentos sera} efetuados entre o dia 10 (dez) e o dia 15 (quinze) de cada mes, subsequente ao
da prestapao dos servipos, mediante apresentapao da nota fiscal acompanhada dos seguintes
documentos: 1) Laudo de entrega emitido pela Comissao Permanente Para Recebimento de Bens
e Servipos; 2) Certidao Negativa de Debitos do Federal/INSS; 3) Certidao Negativa de Debitos
Municipais; 4) Certrficado de Regularidade do FGTS da empresa; 5)Certidao Negativa de Debitos
Estaduais. Haver do prorrogapao do contrato o mesmo podera ser reajustado com base no INPC
dos ultimos 12 (doze) meses.
Clausula Nona eta Fiscalizapao - passa ter a seguinte redapao:

A fiscalizapao da execupao do CONTRATO sera exercida pelo servidor, Sra. Isabela Aparecida
Arboleya, ao qual competira velar pela perfeita execupao do pactuado, em conformidade com o previsto
no edital e na oraposta da CONTRATADA. Em caso de eventual irregularidade, inexecupao ou
descontinuidade na execupao do CONTRATO, o agente fiscalizador dara ciencia ao CONTRATANTE
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do sucedido, fazendo-o por escrito, bem assim das providencias exigidas da CONTRATADA para sanar
a falha ou defeito aoontado.
Todo e qualquer dano decorrente da inexecufao, parcial ou total, do CONTRATO, ainda que imposto a
terceiros, sera de unica e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.
As demais clausukas do contrato originario, datado de 09 de Fevereiro de 2018, nao atingidas por
este termo, permaiecem inalteradas.
Sao Jose das Palneiras, 25 de Novembro de 2021.
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Contratada
L. Marques-Transp. Rodov. de Passageiros Ltda-ME
Laercio Marques - Socio Administrador
RG n° 4.107.584-8 SSP/PR
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EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 06/2018- SJP
PREGAO PRESENCIAL N° 02/2018

Objeto: Contratagao de empresa especializada para prestar servigos de transporte escolar no
municipio de Sao Jose das Palmeiras.
Contratante: Municipio de Sao Jose das Palmeiras.
Contratada: L. Marques - Transportes Rodoviario de Passageiros Ltda - ME
Fundamento: ART. 65, II, ‘d’ da Lei 8.666/93.

Altera o valor maximo constante na Clausula Terceira, que passa de R$ 5,00 (cinco reals) quilometro,
para R$ 5,70 (Cinco reals e setenta centavos) o quilometro, passando o valor Maximo do contrato de R$
576.525,40 (Quinhsntos e setenta e seis mil quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos), para R$ 614.665,67
Seiscentos e quatorze mil seiscentos e sessenta e cincc reais e sessenta e sete centavos) ate termino do contrato,
passando o valor do quilometro.
Fica alte'ada a Clausula Nona do Contrato Licitatorio, afim de que passe a figurar como fiscal do Contrato a Sra Isabela
Aparecida Arboleya, excluindo a servidora Sra. Dgessica Caroline Nierderle, nos termos da portaria n° 051/2021.

Sao Jose das Palmeiras/PR, 25 de Novembro de 2021.
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Parana , 26 de Novembro de 2021 • Diario Oficial dos Municipios do Parana •
Considerando o poder discip inar da Administragao Publica
consistente no vinculo de subordirapao e hierarquia que existe entre a
Autoridade Administrativa e os servidores municipais;
Considerando a indicagao de senicor para funcionar como fiscal de
contrato no ambito do Processo Administrative n° 117/2021 - Tomada
de Preqos n° 09/2021, tendo poi objeto a contratagao de empresa
especializada ara a realizagao de servigos tecnicos de elaboragao do
Plano de Arborizagao Urbana do Municipio de Sao Jose da Boa
Vista;
RESOL VE:
Art. 1° - DESIGNAR como fiscal do contrato decorrente do Processo
Administrative n° 117/2021 o servidor Thiago Evangelista Godoy, o
qual exerce a fungao de Secretario Municipal do Meio Ambiente e
Recursos Hidricos.
Art. 2° - Ao Fiscal do Contrato, ora nomeado, garantida pela
Administragao as condigoes 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 prsjuizo de outros atos normativos
pertinentes, cabera ainda, no que for compativel com o contrato em
execugao:
I - Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato sob sua
responsabilidade e emitir respectivos relatorios;
II - Proper a celebragao de aditives ou rescisao, quando necessario;
III - Controlar o prazo de vigencia do contrato sob sua
responsabilidade;
IV - Comunicar formalmente a Secretaria Municipal requisitante da
contratagao e a Procuradoria do Vunicipio, 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 liberagao da garantia contratual em favor da contratada,
quando houver;
VII - Manter, sob sua guarda, copia dos processos de contratagao;
VIII - Encaminhar, a autoridade competente, eventuais pedidos de
modificagoes no cronograma fisico-financeiro, substituigoes de
materials e equipamentos, formulados pela contratada;
IX - Confrontar e fiscalizar os pregos e quantidades constantes da
Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;
X - Receber e atestar Notas Fiscats com a efetiva entrega dos bens ou
servigos e encaminha-las a unidade competente para pagamento;
XI - Verificar se o prazo de entrega, especificagoes 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 nomeacao, copia do contrato/ata de registro
de pregos, do edital da licitagao. do projeto basico ou do termo de
referencia, da proposta da Contraiada, 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 fiscalizsgao.
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 amplo e irrestrito acesso
aos autos do processo administrativo relative aos Contratos sob sua
fiscalizagao e demais documentor em poder de qualquer servidor ou
Autoridade.
Art. 6° - A presente designacao nao representara em onus ao
Municipio, nem ensejara pagamento de boras extraordinarias de
servigo aos servidores.
Art. 7“ - A presente portaria entrE em vigor na data de sua publicagao,
ficando revogadas as disposigoes sm contrario.
Comunique-se, publique-se, cump a-se.
Edificio da Prefeitura Municipal de Sao Jose da Boa Vista, Estado do
Parana, em 25 de novembro ae 2021; 61° ano da Emancipagao
Politica do Municipio.
JOSE lAzaro ferraz
Prefeito Municipal

ANO X | N° 2398
Publicado por:
Willys Manoel Barbosa
Codigo Identificador:6666FE41

DIVISAO DE LICITACOES
AVISO DE LICITAGAO PREGAO N° 91/2021
FORMA: ELETRONICO - REGISTRO DE PREGOS
O Municipio de Sao Jose da Boa Vista-PR torna publico que fara
realizar processo licitatbrio na modalidade Pregao Eletronico que tern
por objeto o “Registro de pregos para futura e eventual aquisigao de
compuladores para Administragao”. A sessao se dara no dia
14/12/2021, a partir das OShOOmin no ambiente virtual da plataforma
comprasnet. Valor Maximo R$ 54.086,70 (cinquenta e quatro mil
oitenta e seis reals e setenta centavos). Mais esclarecimentos poderao
ser obtidos no Edificio da Prefeitura Municipal, no horario comercial,
fone:
(043)
3565-1252,
e-mail:
pelo
licitacao@saojosedaboavista.pr.gov.br. Os interessados poderao obter
o edital complete nos sites: http://www.saojosedaboavista.pr.gov.br
ou www.comprasgovemamentais.gov.br.
Sao Jose da Boa Vista, 25 de novembro de 2021.
WILLYS MANOEL BARBOSA
Pregoeiro Oficial
Publicado por:
Willys Manoel Barbosa
Codigo Identificador:D75512D4
DIVISAO DE LICITAGOES
EXTRATO PARA PUBLICAGAO DE RATIFICAGAO E
HOMOLOGAGAO DE DISPENSA DE LICITAGAO REF.
PROCESSO-AUTOS 159/2021
Objeto: Aquisicao direta de medicamentos para uso do Hospital
Municipal.
A Comissao de Licitagoes da Prefeitura de Sao Jose da Boa Vista PR;
para fins do art.24 inc. II e Lei Municipal n°. 836/2015, em seu artigo
37, inciso II, da Lei de Licitagoes, toma Publico, que o Exmo.
Sr.Prefeito Municipal Jose Lazaro Ferraz, proferiu decisao no
processo em destaque supra, Ratificando a Dispensa de Licitagao, para
a Contratagao junto as empresas PONTAMED FARMACEUTICA
LTDA, indicou o valor Total de R$ 622,40 (seiscentos e vinte dois
reais e quarenta centavos), NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE
SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, indicou o valor
Total de R$ 6.235,20 (seis mil duzentos e trinta e cinco reais e vinte
MATERIAIS
MEDICOS
E
ALTERMED
centavos)
e
HOSPITALRES LTDA, indicou o valor Total de R$ 1.591,10 (mil
quinhentos e noventa e um reais e dez centavos) para fornecimento do
objeto, tudo conforme documentado nos autos.
SJBV, 25 de novembro de 2021.
JOSE LAZARO FERRAZ
Prefeito Municipal
Publicado por:
Willys Manoel Barbosa
Codigo Identificador:C7DA6DlE
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO
EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°
06/2018 - PREGAO PRESENCIAL N" 02/2018
EXTRATO DO 4'’ TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°
06/2018- SJP
PREGAO PRESENCIAL N" 02/2018
Objeto: Contratagao de empresa especializada para prestar servigos de
transporte escolar no municipio de Sao Jose das Palmeiras.
Contratante: Municipio de Sao Jose das Palmeiras.

Parana , 26 de Novembro de 2021 • Diario Oficial dos Municipios do Parana •
Contratada: L. Marques - Transportes Rodoviario de Passageiros Ltda
-ME
Fundamento: ART. 65, II, ‘d’ da Lei 8.666/93.
Altera o valor maximo constante na Clausula Terceira, que passa de
R$ 5,00 (cinco reals) quilometro, para R$ 5,70 (Cinco reals e setenta
centavos) o quilometro, passanco o valor Maximo do contrato de R$
576.525,40 (Quinhentos e setenta e seis mil quinhentos e vinte e cinco
reals e quarenta centavos), para R$ 614.665,67 Seiscentos e quatorze
mil seiscentos e sessenta e cinco reals e sessenta e sete centavos) ate
termino do contrato, passando o valor do quilometro.
Fica alterada a Clausula Nona do Contrato Licitatorio, afim de que
passe a figurar como fiscal do Contrato a Sra Isabela Aparecida
Arboleya, excluindo a servidora Sra. Dgessica Caroline Nierderle, nos
termos da portaria n° 051/2021.
Sao Jose das Palmeiras/PR, 25 de Novembro de 2021.
NELTONBRUM
Prefeito Municipal
Publicado por:
Fernanda Souza Pereira
Codigo Identificador:A33EF07B
SECRETARIA DE ADMINISTRA^AO
AVISO DE LICITACAO PROCESSO LICITATORIO N°
071/2021 - PREGAO PRESENCIAL N° 047/2021
AVISO DE LICITACAO
PROCESSO LICITATORIO N°_071/2021
PREGAO PRESENCIAL N° 047/2021
A Prefeitura do Municipio de Sao Jose das Palmeiras, Estado do
Parana, Comunica os interessados que fara realizar licitagao na
modalidade acima, visando a “aquisigao de Kits Enxovais para Bebe,
do Beneficio Eventual / Auxilio Natalidade, em conformidade com a
Lei Municipal n° 604/2017 de 09 de novembro de 2017, Lei
Municipal n° 619/2018 de 08 de novembro de 2018 e Decreto n°
167/2021 de 17 de novembro de 2021,”, conforme descrito e
especificado no Edital.

ANOX|N°2398

Considerando o protocolo municipal 3130 de 19 de novembro de
2021, da empresa Terras do Parana Empreendimentos S/A, que
requereu reanalise previa de intervengoes em areas de APP e areas
fora de APP;
RESOLVE
Art.l” - Fica aprovado a alteragao do projeto do RESORT TAYAYA
PORTO RICO, da empresa Terras do Parana Empreendimentos S/A,
em area de propriedade do Sr. Wilson Rossati, com as seguintes
condicionantes a serem apresentadas/cumpridas:
I - Licenga Previa emitida pelo IAT - Institute Agua e Terra do
Parana, sem restrigao quanto a implantagao das intervengoes em areas
de preservagao Permanente;
II - Parecer do orgao ambiental ICM Bio - Instituo Chico Mendes de
Conservagao da Biodiversidade, favoravel a implantagao das
intervengoes em area de Preservagao Permanente - APP.
III - Apresentagao do sistema de tratamento de esgoto sanitario.
IV - Apresentagao ao conselho da forma de incorporagao a ser
encaminhada ao cartorio de registro em forma de minuta para
esclarecimentos ao conselho, desta modalidade de multipropriedade.
V- Termo Doagao ao poder publico da faixa correspondente a Diretriz
Viaria, confomre previsao do Inciso III, do art.26 da Lei 063/2016 e
Paragrafo unico, do art. 11 da Lei 064/2016, bem como, termo de
compromisso de execugao das obras de pavimentagao e
complementares dessa referida faixa.
Art. 2° - Fica a empresa Terras do Parana Empreendimentos S/A,
obrigado a apresentar junto ao municipio declaragao de que nao esta
realizando vendas do empreendimento, resguardando ao municipio a
aprovagao previa do empreendimento pelos orgaos ambientais.
Art. 3° - Esta Resolugao entra em vigor na data de sua publicagao.
Sao Pedro do Parana, 23 de novembro de 2021.
FABIO JUNIOR VIEIRA
Presidente do Conselho
Publicado por:
Robson Luis Cavenaghi
Codigo Idcntificador:9FD2DA50

•Tipo de Licitagao: Menor Prego Unitario do Item;
•Data de abertura dos Envelopes: 08/12/2021
•Horario limite para protocolo dos Envelopes: 09:00 horas.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES
DECRETO 387/2021
DECRETO N " 387/2021
SUMULA - Dispense de licitagao para aquisigao de
papel sulfite e outras providencias.

•Local: Sala de Reunioes da Prefeitura Municipal.
O edital completo com seus respectivos anexos, podera ser obtido,
junto a Divisao de Licitagoes desta Prefeitura, sito a Rua Marechal
Castelo Branco, 979, das 8:00 as 11:30 horas e das 13:30 as 17:00
horas, informagoes complementares pelo telefone (45) 32591150.

NEILA DE FATIMA LUIZAO FERNANDES, PREFEITA
MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA, ESTADO DO
PARANA, no uso das atribuigoes que Ihe sao conferidas por lei,

Sao Jose das Palmeiras, 25/11/2021.

CONSIDERANDO o parecer exarado pela assessoria juridica do
municipio,

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

DECRETA:
Publicado por:
Fernanda Souza Pereira
Codigo Idcntificador:04487069

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA

Art. 1° Nos termos do art. 24, inciso II da Lei n° 8666/93 (Lei de
Licitagoes e Contratos), fica declarada DISPENSADA a licitagao para
a aquisigao de Papel Sulfite para atender as necessidades de diversas
Secretarias do Municipio de Sao Pedro do Parana, efetivando-se-a
mediante contratagao direta.

CONSELHO MUNICIPAL DAS CIDADES
RESOLUCAO N° 02/2021

Art. 2" A empresa a ser contratada e a BASALOBRE & AGUIAR
LTDA, CNPJ/MF n° 00.178.101/0001-57, e o valor global a ser
contratado e de R$ 16.830,00 (dezesseis mil, oitocentos e trinta reais).

DISPOE SOBRE APROVAGAO PREVIA DO
EMPREENDIMENTO RESORT TAYAYA PORTO
RICO.

Art. 3“ Os recursos orgamentarios para a cobertura da presente
contratagao dar-se-ao as expensas dos cofres da municipalidade, sendo
o projeto codificado sob o n“:

