Estado do Parana

MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALME1RAS

CNPJ 77.819.605/0001-33

5 ° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N® 048/2019- S.JP
PREGAO PRESENCIAL N° 023^2019
Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregao Presencial n.° PG/GC 023/2019, de urn
lado, MUNICIPIO OE SAO JOSE DAS PALMEIRAS, pessoa jundica de dirsito 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, aeste ato representado por set Prefeito Municipal o Sr. NELTON BRUM, brasileiro,
divorciado , empresario, portador do CPF/MF n.° 84C .502.099-34 e da Carteira de Identidade RG n.° 5.187.371-8
Pr, denominado CONTRATANTE e, de outro lade, a empresa CL1NICA DE MEDICINA RESIGN LIDA,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 02.567.891/0301-98, estabe ecida na Av. Jose Bonifacio,
1504 — Sala /centre - Sao Jose das Palmeiras-PR neste ato representado por seu socio-administrador o Sr. Miguel
Juri Reston Junior, brasileiro, casado, medico, portador da Carteira de Identidade RG n° 8.026.711.898 SSP/RS e
CPF/MF n° 524.864.430-53, residente e domiciliado na Avenida Jose Bonifacio, 1530 - centre - Sao Jose das
Palmeiras - PR, doravante denominado CONTRATADO, pelo presente instrurrento particular tern juste e
contratado o seguints:
CONS1DERANDO:
Que a empresa vencedcca do processo licitatorio, mantera as mesmas cond foes da epcca da licitafao.
Que o proprio texto legal preve, Artigo 57 no inciso II da lei 8.666/93, que a prestafao de servifos a serem executados
de forma continua, que poderao ter a sua durafao prorregada por iguais e sucessivos per odos com vistas a obtenfao de
prefos e condifoes mais vantajosas para a administrafac. limitada a sessema meses;
Que a Lei de Licitafac, bem como o contrato acima citado, permite a realizafao do presente termo aditivo.
Assim sendo, celebram o Municipio de Sao Jose dis Palmeiras e a empresa CLINICA DE MEDICINA RESTON
LIDA, o presente Termo Aditivo com a seguinte clausula:
DAS ALTERAQOES
A Clausula Terceira passa a ter a seguinte redafao:
Clausula Terceira: - Do prefo, condifoes de pagamento - O prefo sera de R$ 20,50 ( vinte reais e cinqiienta
centavosjpor consuda totalizando o valor de RS 3 54.375,00 (Trezentos e oitenta e quatro mil e trezentos e
setenta e cinco reais) ate termino do contrato. As faturas deverao serem protocoladas com antecedencia minima de
05 (cinco) dias. O (s) pagamento (s) sera (ao) efetuaoo (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta) do mes subseqiiente
ao da entrega da prestafao dos servifos, mediante apresentafao da nota fiscal acompanhada dos segu ntes
documentos: Laudo ce entrega emitido pela Comissao Permanente Para Recebimento de Bens e Servifos; 2)
Certidao Negativa de Debitos co INSS; 3) Certidao Negativa de Debitos Mun.cipais; 4) - Certificado de
Regularidade do FGT3 da empresa. Nao havera reajustamento de prefes durante a vigencia do contrato.
A Clausula Quarta ptssa a ter a seguinte redafao:
Clausula Quarta - Da durafao e do credito orfamentario - O presente contrato tera curafao ate 16 de agosto de 2022,
podendo ser prorrogado pela Administrafao. As desj>;sas decorrentes deste Contratc correrao a conta da segninte
dotafao:
Dotafoes
Exercicio Conta da Funcional programatica
da despesa despesa
2019

2019

2470
2471

06.002.1C.302.0007.2047
06.002.10.302.0007.2047

Fonte

de

Natureza da
despesa

recurso
303
3.3.90.34.00.00
494
3.3.90.34.00.00

Grupo da fonte

Do Exercicio
Do Exercicio
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Clausula Oitava passa ter a seguinte reda9ao:
Clausula Oitava Os servifos deverao prestados pela CONTRATADA, no Posto de Saude do Munidpio de Sac
Jose das Palmeiras, no periodo da manha, das 8:30 as 11:30 horas.
Paragrafo Unico: O prazo de execufao dos servipos sera de 36 (Trinta seis) meses.
Clausula Nona passa ter a seguinte reda^ao:
Clausula Nona — A fiscalrzapao da execupao do CONTRATO sera exercida pelo servidora, Sra. Isabela
Aparecida Arboleya, ao qual competira velar pela perfeita execupao do pactuado, em confonnidade eom o
previsto no edital e na prnposta da CONTRATADA. Em caso de eventual irregular dade, rnexecu^ao ou
descontinuidade na execuqao do CONTRATO, o agente fiscalizador dara ciencia ao CONTRATANTE do
sucedido, fazendo-o por escrito, bem assim das providencias exigidas da CONTRATADA para sanar a felha ou
defeito apontado. Todo e qualquer dano decorrente da inexecuqao, parcial ou total, do CONTRATO, ainda que
imposto a terceiros, sera de unica e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.
As demais clausulas do contrato originario, datado de 16 de Julho de 2019, nao atingidas por este termo, permanecem
inalteradas.

Sao Jose das Palmeiras, 06 de Janeiro de 2022.

Municlpio de Sao Jose das Palmeiras
NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Ccwitratada
CLINICA DE MBdIcINA RESTON L"DA.
Miguel Juri R ;ston Junior - Soc .o Administrador
R. q| n.° 80^711898-SSP/RS
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MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEKAS

CNPJ 77.819.605/0001-33

EXTRATO DO 5° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 048/2019- SJP
PREGAO PRESENCIAL N° 023/2019

Objeto: Contratafao de empresa especializada para prestar serv^os medicos de clinico em geral, no Posto
Municipal de Saude do Municipio de Sao Jose das Palmeiras.
Contra:ante: Municipio de Sao Jose das Palmeiras.
Contra:a»Ja: CLINICA DE MEDIC1NA RESIGN LIDA
Fundamento: ART. 57, II, ‘d’ da Lei 8.666/93.
Altera o valor maximo constante na clausula terceira: de R$ 307.500,00 (Trezentos e sete mil e cuinhentos reais),
para R$ 384.375,00 (Trezentos e oitenta e quatro mil e trezentos e eetenta e cinco reais) ate termino do contrato.
Altera a durafao do contrato, constante da Clausula Quarta, de 16 de fevereiro de 2022, para de 16 de Agosto de
2022.
Altera a execufao Contrato, constante na Clausula Oitava de 30 (Trirta) meses, para 36 (Trin^. Seis) meses.
A Clausula Nona - Fica alterada a Clausula nona do Contrato Licitatario, afim de que passe a figurar como fiscal do
Contrato a Sra Isabela Aparecida Arboleya, excluindo a servidora Sra Marisa Mendes de Araujo Neves de tal
atribuiijao, nos termos da portaria n° 051/2021
Sac Jose das Palmeiras/PR, 06 de Janeiro de 2022.

Prefeito Municipal
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nucleos de processamento (core) e 8 threads. Assim, tais
caracteristicas demonstram, a nosso ver, que o processador intel i510400 ofertado na proposta da empresa recorrida apresenta
caracteristicas superiores ao processador descrito no termo de
referencia.
Dessa forma, verifico que nao diferenqa significa entre os
processadores i7-6700k e o i5-10400, podendo ser este considerado de
qualidade superior ao exigido na licitagao, a justificar a manutengao
da empresa recorrida no certame, pois, ao que me parece, sua proposta
vem ao encontro dos interesses da Administragao, pois a mais
vantajosa, nos termos do que determina o artigo 3° da Lei 8666/1993.
A vantajosidade aqui verificada nao implica em derrogagao da
isonomia entre todos os licitantes e da vinculagao ao instrumento
convocatorio, premissas igualmente basilares do processo de licitagao,
nao vislumbro ter havido no presente processo qualquer violagao aos
referidos principios, pois que o licitante, ao apresentar sua proposta,
pode ater-se ao minimo exigido pela licitagao, mas pode apresentar
objeto com caracteristicas superiores ao pretendido pela
Administragao, mantendo-se o prego maximo fixado pela
Administragao e previsto no termo de referencia. Apenas para deixar
nitida a questao posta, a titulo de exemplo, em se tratando de licitagao
para aquisigao de um veiculo, quando no termo de referencia consta
que a Administragao deseja adquirir um veiculo de motor 1.0 pelo
prego maximo de R$ 50.000,00, sendo que uma empresa licitante “X”
oferta em sua proposta um veiculo 1.6 pelo prego de 40.000,00 e a
outra empresa “Y” segundo colocada oferta em sua proposta um
veiculo 1.0 mas ao prego de R$ 45.000,00. Neste singelo exemplo
podemos caracterizar bem a questao da vantajosidade, uma vez que,
sendo o criterio de julgamento da licitagao o de menor prego, leva-nos
a declarar vencedora a empresa “X” sendo descabida sua
desclassificagao por ter ofertado objeto de caracteristica diversa
daquela descrita no termo de referencia, contudo sendo claramente
ofertado em caracteristica superior ao pretendido pela Administragao.
Ora, neste exemplo, a desclassificagao da empresa “X” sob a alegagao
de que o seu produto nao atende ao descritivo do edital, significaria,
na verdade, a subversao e aniquilamento do principio da vantajosidade
previsto no artigo 3°, caput, da Lei n° 8666/1993 e agora no artigo 11,
I, da Lei n° 14.133/2021.
Logo, e de se dessumir que, diante de objeto de caracteristicas
superiores a pretendida pela Administragao e prevista no edital, tendo
sido a proposta declarada vencedora por criterio de julgamento
objetivo do menor prego, nao resta duvida que esta e a proposta mais
vantajosa para a Administragao, de modo que deve ser mantida a
classificagao da empresa recorrida.

ANO X | N° 2428

EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°
056/2020- SJP
PREGAO PRESENCIAL N° 020/2020
Objeto: Contratagao de Empresa para Fomecer Produtos de
Panificagao e Confeitaria para Atender diversas Secretarias do
Municipio de Sao Jose das Palmeiras - PR.
Contratante: Municipio de Sao Jose das Palmeiras.
Contratada: Jader Pagliarini Santos & Cia Ltda.
Fundamento: ART. 65, II, ‘d’ da Lei 8.666/93.
Altera a duragao do contrato, constante da Clausula Quarta, de 31 de
Janeiro de 2022, para 28 de Fevereiro de 2022.
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. Marisa Mendes de Araujo, de tal
atribuigao, nos termos da portaria n° 051/2021.
Sao Jose das Palmeiras/PR, 04 de Janeiro de 2022.
NELTON BRUM
Prefeito Municipal
Publicado por:
Fernanda Souza Pereira
Codigo Identificador:510EF993
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°
057/2020 - PREGAO PRESENCIAL N° 020/2020
EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°
057/2020- SJP
PREGAO PRESENCIAL N° 020/2020
Objeto: Contratagao de Empresa para Fomecer Produtos de
Panificagao e Confeitaria para Atender diversas Secretarias do
Municipio de Sao Jose das Palmeiras - PR.
Contratante: Municipio de Sao Jose das Palmeiras.
Contratada: Zilda Couto da Silva & Cia Ltda.
Fundamento: ART. 65, II, ‘d’ da Lei 8.666/93.
Altera a duragao do contrato, constante da Clausula Quarta, de 31 de
Janeiro de 2022, para 28 de Fevereiro de 2022.
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. Marisa Mendes de Araujo, de tal
atribuigao, nos termos da portaria n° 051/2021.

Ill - DISPOSITIVO:
Sao Jose das Palmeiras/PR, 04 de Janeiro de 2022.
Vistos e examinados os presentes autos, as razoes e contrarrazoes
recursais apresentadas, com base no artigo 109,§ 4°, da Lei n°
8666/1993, conhego do recurso por tempestivo e, no merito, DECIDO
INDEFERI-LO, para o fim de manter a decisao atacada do Sr.
Pregoeiro Oficial, pelos motivos de fato e de direito contidas na
presente decisao.
Ciencia aos interessados.
Comunique-se, publique-se e cumpra-se. Diligencias necessarias.
Sao Jose da Boa Vista-PR; 06 de janeiro de 2022.
JOSE lAzaro ferraz
Prefeito do Municipio
Publicado por:
Jose Ricardo da Silva
Codigo Identificador:2796B366
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO
EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°
056/2020 - PREGAO PRESENCIAL N” 020/2020

NELTON BRUM
Prefeito Municipal
Publicado por:
Fernanda Souza Pereira
Codigo Identificador:A931F4D3
SECRETARIA DE ADMINISTRAQAO
EXTRATO DO 5" TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°
048/2019 - PREGAO PRESENCIAL N° 023/2019
EXTRATO DO 5° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°
048/2019- SJP
PREGAO PRESENCIAL N° 023/2019
Objeto: Contratagao de empresa especializada para prestar servigos
medicos de clinico em geral, no Posto Municipal de Saude do
Municipio de Sao Jose das Palmeiras.
Contratante: Municipio de Sao Jose das Palmeiras.
Contratada: CLINICA DE MEDICINA RESIGN LTDA
Fundamento: ART. 57, II, ‘d’ da Lei 8.666/93.
Altera o valor maximo constante na clausula terceira: de R$
307.500,00 (Trezentos e sete mil e quinhentos reals), para R$
384.375,00 (Trezentos e oitenta e quatro mil e trezentos e setenta e
cinco reais) ate termino do contrato.

Parana , 07 de Janeiro de2022j_
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Publicado por:
Fernanda Souza Pereira
Identificador :B97C 12F8
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Sao Jose das Palmetras/PR, 06 de Janeiro de 2022.
HELTON BRUM
Prefeito Municipal
Codigo
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PORTARIA N.° 001/2022
DATA: 06 de Janeiro de 2022.
SUMULA: Nomeia membros para comporem a
comissao de processo administrative a fjm de apurar
o descumprimento do contrato n.° 044/20-1.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS^
ESTADO DO PARANA, NO USO DE SUAS A™BUICOhS
LEGAIS E DE ACORDO COM A LEI ORGANICA DO

ST dels

cobranca- utilizar o credito aberto na forma e conduces; receber,
oassar recibo e dar quitaqao; solicitar saldos e extratos; reqmsr.ar
talonarios de cheques, autorizar debitos em conta relative a operaqo 3S,
retirar cheques devolvidos, endossar cheque; requisitar canao
eletronico; movimentar conta corrente com cartao eletronico;
sustar/contra-ordenar cheques; cancelar cheques: baixar cheques;
efetuar resgates/aplicagoes financeiras; efetuar saques - conta
corrente: efemar saques - poupanqa; cadastrar; alterar e desbloquear
senhas; efetuar pagamentos por meio eletronico; efemar transfereneia
por meio eletronico.

MUNICIPIO.
RESOLVE
Art 1° - Nomeia membros para comporem Comissao que devera
abrir processo administrative, a fim de apurar o descumprimento do
Contrato n.° 044/2021, para aquisiqao de materials de higiene e
limpeza, e materiais Diversos para atender todas as Secretanas e
Departamentos do Municipio de Sao Jose das Palmeiras -PR.
Membros:
Maria Claudineia Marques Bassi

Artigo 2° - Esta Portaria entrar em vigor na data de sua publicaqao,
revogadas as disposipoes em contrario.
Gabinete do Prefeito Municipal de Sao Pedro do Parana, Estado do
Parana, no dia 03 do mes de Janeiro de 2022.
Registre-se Publique-se
JOAO GOMES DA CUNHA
Presidente da Camara Municipal

