
 DO FUNDAMENTO LEGAL: é dispensável o procedimento licitatório, vez que compro-
vada a necessidade de realizar a revisão de veículo em empresa autorizada, sob pena de perda da 
garantia, a que encontra respaldo no art. 24, inciso XVII, da Lei Federal n.º 8.666/93.
 Sertanópolis, 24 de julho de 2019.

ALEOCÍDIO BALZANELO - Prefeito Municipal

SEGUNDO TERMO ADITIVO
 Ao Instrumento de Contrato de empresa especializada em construção civil para Reforma 
e Ampliação da Escola Municipal Benedito Biasi Zanin, compreendendo o fornecimento de Materiais, 
Equipamentos, Ferramentas e Mão de Obra, conforme pedido, Planilha Orçamentária da obra, Memo-
riais Descritivos, Cronograma Físico- Financeiro, Cópia da ATR nº 20181894045/RRT nº 6886343 e 
projetos– CONTRATO Nº. 139/2018, objeto da Tomada de Preço nº. 06/2018, firmado entre o MUNICÍ-
PIO DE SERTANÓPOLIS e a Empresa L.A. PEDRO CONSTRUÇÕES. 
 Cláusula Primeira. 
 O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de R$ 8.628,30 (oito mil seiscentos 
e vinte e oito reais e trinta centavos) do valor contratado para execução de serviços extraordinários nas 
obras da Escola Benedito Biase Zanin. 
 Cláusula Segunda.
 Permanecem inalteradas as demais cláusulas.
 E, por estarem justos, certos e acordados com o presente TERMO ADITIVO, assinam o 
presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma que serão anexadas ao Contrato Inicial, 
feito na época e aditado nesta oportunidade na presença das testemunhas constantes.
 Sertanópolis, 23 de julho de 2019.
 MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS L.A PEDRO CONSTRUÇÕES
 Contratante   Contratada

DECRETO N.º 113/2019
 Convoca a XII Conferência Municipal de Assistência Social, com Tema: Assistência So-
cial: Direito do Povo, com Financiamento Público e Participação Social e dá outras providências.
ALEOCÍDIO BALZANELO, Prefeito do Município de Sertanópolis, Estado do Paraná, em conjunto com 
a Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, no uso das prerrogativas legais que lhe são 
conferidas por Lei  ; 
 DECRETA:
 Art. 1º - Fica convocada a XII Conferência Municipal de Assistência Social, a ser realiza-
da no dia 29 de agosto de 2019, tendo como tema central: “Assistência Social: Direito do Povo, com 
Financiamento Público e Participação Social”, a partir das 08:00. 
 Art. 2° - A XII Conferência Municipal da Assistência Social será realizada nas dependên-
cias do Centro Catequético João Paulo Segundo, situado à Rua Domingos Gonçalves de Paula Filho, 
no pátio da Igreja Matriz.
 Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 Paço Municipal “Santo Soriani”, 25 de julho de 2019.

ALEOCÍDIO BALZANELO - Prefeito Municipal
CARLOS ALBERTO APARECIDO TORRES - Presidente do CMAS

PROCESSO Nº: 38/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2019 

ID: 83474
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2019
 Aos vinte e cinco dias do mês de julho de 2019, A Prefeitura Municipal De Sertanópolis, 
Pessoa Jurídica De Direito Público, Com Sede Na Cidade De Sertanópolis, Estado Do Paraná, Sito À 
Avenida Dr. Vacyr Gonçalves Pereira, Nº 342, Inscrita No CNPJ/MF Nº 76.245.034/0001-08, Neste Ato 
Representado Por Seu Prefeito Municipal, Senhor Aleocídio Balzanelo, Brasileiro, Casado, Empresário, 
Residente E Domiciliado Nesta Cidade E Comarca De Sertanópolis, Estado Do Paraná, À Rua Manoel 
Rebelo, 381, Portador Da Cédula De Identidade Registro Geral Nº 599.558-2/SESP/PR, Expedida Pela 
Secretaria De Estado De Segurança Pública Do Paraná, Em 05 De Maio De 2009, E Inscrito No CPF 
(MF) Sob O Nº 044.731.679-68, Doravante Denominado Contratante, Resolve Registrar Os Preços Do 
Fornecedor Abaixo Elencado, Vencedor Do Pregão Presencial n.º 037/2019, sob o regime de compras 
pelo sistema de registro de preços para futura aquisição de passagens aéreas ao Prefeito Municipal 
e servidores no exercício da função, acompanhado das respectivas bagagens, atendendo às normas 
da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, em território nacional, mediante pagamento do valor de 
Agenciamento, conforme especificações constantes do Anexo III, parte integrante deste processo, ob-
servada as disposições contidas nas Leis n.º 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 10.520/2002; Decreto 
Municipal nº: 104/2016, de 15/04/2016.
 1- OBJETO: A presente licitação tem como objeto Registrar preço para futura aquisição 
de empresa para o fornecimento de passagens aéreas ao prefeito municipal desta Prefeitura e ser-
vidores no exercício da função, acompanhado das respectivas bagagens, atendendo às normas da 
Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, em território nacional, mediante pagamento do valor de 
agenciamento, conforme especificações constantes do Anexo III, parte integrante deste processo.

 

 2. DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado nesta Prefeitu-
ra, observada a ordem de classificação, os percentuais de desconto do fornecedor registrado a seguir 
relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convo-
catório. 
 FORNECEDOR: AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI, CNPJ N.º 
12.146.604/0001-20, COM SEDE NA AV. SETE DE SETEMBRO, Nº 4.995, LOJA 01 TÉRREO, BATEL, 
CURITIBA/PR., CEP. 80.240-001, TELEFONE: (43) 3093-9333, REPRESENTADO POR SEU ADMI-
NISTRADOR, SR. CARLOS EDUARDO LUCAS RIBEIRO, BRASILEIRO, CASADO, RESIDENTE E 
DOMICILIADO EM CURITIBA/PR., RG N.º 9.140.664-0 SSP/PR, CPF N.º 044.736.029-90. 
 3. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será 
formalizado pela Prefeitura Municipal de Sertánopolis, mediante emissão da respectiva Nota de Empe-
nho, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão n.º 037/2019.
 3.1. O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante o comprovado recebi-
mento, pelo Fornecedor, da Nota de Empenho, decorrente desta Ata de Registro de Preços e do Edital 
de Pregão Presencial n.º 037/2019. 
O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta 
Ata de Registro de Preços. 
 4. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura Municipal de Sertanópo-
lis adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente ata inclusive 
o órgão competente deverá nomear gestor especifico para acompanhar em todos os seus termos a 
presente ata de sistema de registro de preços.
 4.1. Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata 
serão divulgados em meio eletrônico. 
 5. DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS: A qualquer tempo, o preço 
registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, 
cabendo à Prefeitura Municipal de Sertanópolis, através dos órgãos envolvidos, convocar os fornece-
dores registrados para negociar o novo valor.
  5.1. Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Prefeitura 
poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas pro-
postas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim. 
Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressal-
vada a superveniência de normas aplicáveis à espécie. 
 O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa 
de mercado efetuada pela Prefeitura à época da abertura da proposta, bem como, eventuais descontos 
por ela concedidos, serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da Ata de 
Registro de Preços. 
 6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: O fornecedor registrado terá o 
seu registro cancelado pela autoridade competente quando: 
 a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 b) não receber a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem justi-
ficativa aceitável; 
 c) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos 
praticados no mercado; 
 d) houver razões de interesse público. 
 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente. 
 O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço na 
ocorrência de caso fortuito ou de força maior comprovados. 
 7. DO PRAZO PARA ENTREGA DOS SERVIÇOS: 
 7.1 – Os bens objeto do fornecimento serão recebidos pelo PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SERTANOPOLIS, no seguinte termos:
 a) Parceladamente conforme a necessidade da Prefeitura.
 7.2 – Os bilhetes eletrônicos serão solicitados com o prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) 
horas de antecedência em relação ao horário de embarque, salvo em situações de emergência, assim 
consideradas pela CONTRATANTE, por meio de formulário de requisição, numerado sequencialmente 
e encaminhado à CONTRATADA via e-mail;
 7.2.1 – Caso por qualquer razão a solicitação não possa ser transmitida pelo meio acima 
descrito, o encaminhamento se fará por fax ou telefone;
 7.3 – Os bilhetes eletrônicos, uma vez emitidos, deverão ser enviados a Prefeitura via 
e-mail
 8. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 
12 (doze) meses, a contar da data da homologação do Pregão Presencial nº 037/2019, que a originou. 
Esta Ata tem seu prazo de validade até 25 de Julho de 2020.
 9. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata será divulgada 
no portal da Prefeitura Municipal de Sertanópolis www.sertanopolis.pr.gov.br e na imprensa oficial. 
Após sua firmatura e publicação inicial, os preços registrados serão publicados trimestralmente, con-
forme o disposto no art. 15, § 2º, da Lei n.º 8.666/93. 
 10. DOS RECURSOS FINANCEIROS: As despesas decorrentes da contratação correrão 
por conta da(s) dotação(ões) orçamentária(s) nº: 04.122.0001.2.011. - Manutenção dos serviços do 
Gabinete do Prefeito
 11. DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
 11.1 – A fatura deverá ser apresentada à fiscalização do ajuste acompanhada de demons-
trativo com os seguintes elementos: nome do passageiro, percurso, companhia aérea, data da viagem, 
valor da tarifa praticada pela companhia aérea e valor das taxas de embarque, bem como de cópia da 
passagem utilizada;
 11.2 – A fiscalização do ajuste terá um prazo de 5 (cinco) dias para atestar as faturas a 
contar da data de recebimento delas;
 11.3 – Na hipótese de ocorrência de erro, dúvida ou omissão quanto às faturas ou do-
cumentos que a acompanham, a Prefeitura Municipal de Sertanópois devolverá a fatura integral para 
acerto, cujo prazo para pagamento reiniciará a partir da data da nova apresentação;
 11.4 – O pagamento das faturas será precedido de consulta da regularidade fiscal e 
trabalhista da empresa contratada com o INSS, FGTS, Justiça do Trabalho e Fazenda Federal;
 11.5 – O pagamento será efetuado até 5 (cinco) dia úteis após a aprovação da fatura pela 

DECRETO N.º 112/2019
 Súmula: Designa a Servidora DAIANY MARTINS KOZAN LEVISTKI, para responder pe-
las funções de Coordenadora da Escola Municipal de Governo do Município”.
 ALEOCIDIO BALZANELO, Prefeito do Município de Sertanópolis, Estado do Paraná, no 
uso das prerrogativas legais que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com os incisos II e V do 
Artigo 78 e Artigos 71, 72 e 73 da Lei Orgânica do Município de Sertanópolis e, ainda, o que dispõe o 
artigo 87 da Lei Municipal n.º 2.229/2014,
 DECRETA:
 Art. 1º - Fica designada a Servidora DAIANY MARTINS KOZAN LEVISTKI, portadora da 
Cédula de Identidade Registro Geral n.º 5432747-1-SSP/PR., inscrito no CPF(MF) sob n. 006.807.059-
45, para responder pelas funções de Coordenadora da Escola Municipal de Governo, passando a 
perceber o vencimento constante do Cargo Efetivo da Carreira, acrescido de gratificação de função de 
confiança, correspondente.
 Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 
a partir de 01.08.19.
 Paço Municipal “Santo Soriani”, 24 de julho de 2019.

ALEOCIDIO BALZANELO - Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 017/2019 – PERÍODO DE GARANTIA
 CONTRATO N.º 105/2019 – ID: 83471
 DA FINALIDADE: Dispensa de Licitação.
 DO OBJETO: O objeto tem por finalidade a revisão em período de garantia do veículo 
Iveco Daily 40S14CS – Placa BCW7C04.
 DO CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS/PR, com sede e 
foro em Sertanópolis, Estado do Paraná, localizada à Avenida Doutor Vacyr Gonçalves Pereira n.º 
342, CEP 86.170-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 76.245.034/0001-08, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, Sr. Aleocídio Balzanelo, brasileiro, portador da cédula de identidade registro n.º 
599.558/SESP/PR, e inscrito no CPF (MF) sob o n.º 044.731.679-68.
 DO CONTRATADO: VCA AUTOMOTORES LTDA., CNPJ nº 24.380.089/0003-99, situada 
A Rodovia Mello Peixoto nº498, KM-158, Cambé/Paraná, neste ato representado pelo senhor Carlos 
Henrique Trevisan, cédula de identidade nº 6.538.768-9/SSP-PR, CPF nº 005.069.129-57.
 DA JUSTIFICATIVA: inviabilidade de competição, posto que veículo dentro do prazo de garantia.
 DO VALOR: R$ 606,81 (seiscentos e seis reais e oitenta e um centavos).
 DO PRAZO: o presente terá sua vigência pelo período de 30 (trinta) dias, a contar de sua 
publicação.

jornal da cidade • edição 1936 • 26 de Julho de 2019.

1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº. 38/2018
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018

 AO INSTRUMENTO PARTICULAR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, FIR-
MADO ENTRE O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE-SERMUSA E A NOVA MEDICINA E SAÚDE EI-
RELI. 
 CLÁUSULA PRIMEIRA. 
 O presente Termo Aditivo tem por objeto a Prorrogação de Contrato, conforme previsto na 
Cláusula sexta – da vigência do contrato n.º 38/2018.
 - Ficando então prorrogado por 12 meses, a partir de 25 de julho de 2.019, conforme 
prevê o artigo 57, inciso II da Lei de Licitações – 8.666/93.
 CLÁUSULA SEGUNDA.
 Permanecem inalteradas as demais cláusulas.
 E, por estarem justos e certos e acordados com o presente termo aditivo, assinam o 
presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma que serão anexadas ao contrato inicial, 
feito na época e aditado nesta oportunidade na presença das testemunhas constantes.
 Sertanópolis, 24 de julho de 2019

ILTO DE SOUZA - Diretor superintendente do Serviço Municipal de Saúde – Contratante
NOVA MEDICINA E SAÚDE EIRELI - CONTRATADA

2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº. 38/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018.

 AO INSTRUMENTO PARTICULAR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, FIR-
MADO ENTRE O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE-SERMUSA E A NOVA MEDICINA E SAÚDE EI-
RELI.
 CLÁUSULA PRIMEIRA.
 O presente termo aditivo tem por objeto a alteração da Primeira Cláusula – do valor do 
contrato, de n.º 38/2018 do pregão presencial nº 06/2018, decorrente da prorrogação de contrato e 
reajuste do valor. Valor total de R$ 233.880,00 (duzentos e trinta e três mil, oitocentos e oitenta reais).
de acordo com o art. 57 da Lei 8.666/93.

 CLÁUSULA SEGUNDA.
 Permanecem inalteradas as demais cláusulas.
 E, por estarem justos e certos e acordados com o presente termo aditivo, assinam o 
presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma que serão anexadas ao contrato inicial, 
feito na época e aditado nesta oportunidade na presença das testemunhas constantes.
 Sertanópolis, 24 de julho de 2019

ILTO DE SOUZA  - Diretor superintendente do Serviço Municipal de Saúde. – Contratante
NOVA MEDICINA E SAÚDE EIRELI - Contratada

Aviso de licitação modalidade Concorrência Pública 
008/2019-PMAS

 O Prefeito Municipal de Alvorada do Sul – Estado do Paraná, torna público que fará re-
alizar através do edital n°008/2019, Concorrência Pública para alienação de bens imóveis, conforme 
especificações abaixo: 
 Lote 001 – Lote de terra nº 02 da quadra nº. 20, situado na Rua Dr. Mario Basto Cruz, s/
nº., medindo 600,00 m², do loteamento Jardim Vila Alvorada, da cidade de Alvorada do Sul, comarca 
de Bela Vista do Paraíso - PR, inscrito sob matrícula nº. 19.838 no CRI de Bela Vista do Paraíso. Valor 
mínimo do lance é de R$ 160.200,00 (cento e sessenta mil e duzentos). 
 Lote 002 – Lote de terra nº 03 da quadra nº. 20, situado na Rua Dr. Mario Basto Cruz, s/
nº., medindo 600,00 m², do loteamento Jardim Vila Alvorada, da cidade de Alvorada do Sul, comarca 
de Bela Vista do Paraíso - PR, inscrito sob matrícula nº. 19.839 no CRI de Bela Vista do Paraíso. Valor 
mínimo do lance é de R$ 160.200,00 (cento e sessenta mil e duzentos). 
 Lote 003 – Lote de terra nº 04 da quadra nº. 20, situado na Rua Dr. Mario Basto Cruz, s/
nº., medindo 600,00 m², do loteamento Jardim Vila Alvorada, da cidade de Alvorada do Sul, comarca 
de Bela Vista do Paraíso - PR, inscrito sob matrícula nº. 19.840 no CRI de Bela Vista do Paraíso. Valor 
mínimo do lance é de R$ 160.200,00 (cento e sessenta mil e duzentos). 
 Lote 004 - Lote nº 50, medindo 915,95 m² do loteamento Indianápolis, trata-se de uma 
área de formato irregular com a seguinte descrição do perímetro: Frente para a Avenida Augusto Alves, 
medindo 16,15 metros; do lado direito medindo 57,96 metros e confrontando com o remanescente do 
lote 51, do lado esquerdo medindo 58,43 metros e confrontando com o lote 50 A. No fundo medindo 
16,05 metros e confrontando com a cota 336 da represa capivara. Município de Alvorada do Sul, Es-
tado do Paraná, com descrição constante na matrícula nº 10.866 do CRI de Bela Vista do Paraíso/PR. 
Valor mínimo do lance é de R$ 64.116,50 (sessenta e quatro mil cento e dezesseis reais e cinquenta 
centavos).
 Lote 005 - Lote nº 11 da Quadra –N-12, medindo 4.095.20 m² do loteamento Riviera do 
Nascente, com a seguinte descrição do perímetro: Frente para a alameda Adriana, medindo 25,00 
metros; fundos com a Faixa de Domínio medindo 39.40 metros; lado direito medindo 138.49 metros, 
confrontando com o Lote nº 10; lado esquerdo medindo 134.01 metros, confrontando com o lote 12, 
com uma AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE de 2.551.27 metros medindo a partir da Faixa 
coletiva 77.91 metros, pelo direito e 78.85 metros, pelo lado esquerdo. Município de Alvorada do Sul, 
Estado do Paraná, com descrição constante na matrícula nº 11.278 do CRI de Bela Vista do Paraíso/
PR. Valor mínimo do lance é de R$ 69.618,40 (sessenta e nove mil seiscentos e dezoito reais e qua-
renta centavos).
 Lote 006 - Lote nº 12 da Quadra –N-12, medindo 3.908,89 m² do loteamento Riviera do 
Nascente, com a seguinte descrição do perímetro: Frente para a alameda Adriana, medindo 18,34 
metros; fundos com a Faixa de Domínio medindo 41.43 metros; lado direito medindo 141,31 metros, 
confrontando com o Lote nº 11; lado esquerdo medindo 120,10 metros, confrontando com o lote 13, 
com uma AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE de 2.583,00 metros medindo a partir da Faixa 
coletiva 78,85 metros, pelo direito e 72,51 metros, pelo lado esquerdo. Município de Alvorada do Sul, 
Estado do Paraná, com descrição constante na matrícula nº 11.279 do CRI de Bela Vista do Paraíso/
PR. Valor mínimo do lance é de R$ 66.451,13 (sessenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e um reais 
e treze centavos).
 As propostas deverão ser entregues em envelopes fechados, devidamente preenchidos 
sem rasuras ou borrões, até AS 14 horas do dia 28 de agosto de 2019, sendo que a sessão de abertura 
dos envelopes dar-se-á no mesmo dia às 14:30 horas.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul,23 de julho de 2019. 

Roberes Rivelino da Silva - Presidente da Comissão de Licitação

ERRATA 
 A Divisão de Licitações e Contratos desta Prefeitura, informa a nulidade da publicação 
referente à Concorrência Pública 008/2019, publicado no diário eletrônico do município na página 10, 
edição 1361 de 12 de junho de 2019 e no jornal da Folha de Londrina, edição dos dias 13 e 14 de junho 
de 2019. Retifica – se:
 PUBLIQUE – SE
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, 
 24 de julho de 2019.

ROBERES RIVELINO DA SILVA  - PRESIDENTE 

EXTRATO DE CONTRATO Nº  87/2019
Processo dispensa nº 61/2019

 PARTES: CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul E A CONTRATADA  
PESSOA JURÍDICA  E OU PESSOA FÍSICA XDAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA TRANSPORTE E DESCAR-
REGAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO (CONFORME MEDIDAS EM ANEXO), DO MUNICÍPIO DE 
MADAGUAÇU PARA ALVORADA DO SUL, CONTENDO O SERVIÇO DE DESCARGO DO MESMO.
 VALOR: R$-16.000,00 Dezesseis Mil Reais
 Dotação:
 DOTAÇÕES

Conta da 
despesa

Funcional programática Fonte de recurso Natureza da 
despesa

Grupo da fonte

4790 20.002.15.451.0018.2043 511 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

 DURAÇÃO: 23/07/2019 – ATÉ   21/08/2019
 DATA DA ASSINATURA: 23/07/2019
 FORO: Comarca de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
 Alvorada do Sul,23/07/2019

EXTRATO PRIMEIRO TERMO DE  ADITIVO DO CONTRATO 11/2019 - OBJETO DA LICITAÇÃO 
Tomada de preços Nº. 1/2019.

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL
 CONTRATADO: L.G. SALMASO SERVICOS - ME INSCRITO SOB CNPJ Nº. 
17.701.694/0001-97
 TOMADA DE PREÇOS:1/2019
 CONTRATO: 11/2019
 DOTAÇÕES
Conta da despesa   Funcional programática   Fonte de recurso   Natureza da despesa   Grupo da fonte
        7170          25.002.15.452.0017.2061          507 4.4.90.51.99.00        Do Exercício
 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do contrato 11/2019 nas 
condições previstas na legislação vigente.
 CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada art. 57, inciso II, da Lei nº. 
8.666/93 e posteriores alterações.
 CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E VALOR
 1 - Com prorrogação deste termo aditivo, o prazo de vigência do contrato passará de 
treze dias de julho de 2019 para 13 setembro de 2019.
 2 - Com prorrogação deste termo aditivo, o valor do contrato passará de R$ 298.383,42 
(Duzentos e Noventa e Oito Mil, Trezentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos), para 
R$ 372.975,18,(trezentos e setenta e dois mil. novecentos e setenta e cinco mil, e dezoito centavos), 
este valor refere - se a soma do valor original do contrato com o valor do aditivo.
 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençado não 
alterado pelo presente Termo Aditivo.
 DATA DE ASSINATURA: 13/06/2019

fiscalização do contrato.
 11.6 – A remuneração total a ser paga à agência de viagens 
será apurada a partir do percentual ofertado pela prestação do serviço de 
agenciamento de viagens multiplicado pela quantidade de passagens emitidas no período faturado 
somado ao valor da(s) passagem(ns) aérea(s) e da taxa de embarque.
 12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 12.1 - A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as condições constantes do Termo de 
Referência – Anexo III do Edital e ainda a:
 a) adquirir das companhias aéreas ou de outra agência de viagem consolidadora os bilhe-
tes de passagens aéreas, caso haja ruptura do contrato com a agência de viagem consolidadora;
 b) apresentar, no prazo de 8 (oito) dias úteis, a contar da ruptura do contrato mencionado 
na alínea “a”, instrumento contratual com as companhias aéreas ou com a nova agência de viagem 
consolidadora, a fim de que o fornecimento de passagens aéreas não sofra descontinuidade. No caso 
de nova agência de viagem consolidadora, a CONTRATADA deverá observar o disposto na cláusula 
XIII, subitem 2.2, alínea d.1 do Edital.
 c) manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, comprovando-as, a qualquer tempo, mediante solicitação da CONTRATANTE;
 d) cumprir, durante a execução do objeto, todas as leis e posturas federais, estaduais e 
municipais pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a 
que houver dado causa;
 e) não transferir, no todo ou em parte, a execução do objeto do presente contrato, sem 
prévia e expressa autorização da CONTRATANTE;
 f) executar fielmente o objeto do presente contrato na mais perfeita conformidade com o 
estabelecido, comunicando imediatamente à CONTRATANTE, por escrito, a ocorrência de qualquer 
fato impeditivo ou relevante à execução do contrato, sem prejuízo de prévia comunicação verbal dos 
fatos, caso a situação exija imediata providência por parte daquela;
 g) fornecer, quando solicitado, comprovante de viagem nos casos de extravio de compro-
vante de embarque;
 h) aceitar, nas mesmas condições ora avençadas, acréscimo ou supressão de até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor total atualizado do contrato, conforme disposto na Lei n.º 8.666/93, 
art. 65, I, “b” e seus §§ 1º e 2º.Executar o objeto da forma ajustada;
 13. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
 13.1 – A CONTRATANTE obriga-se a:
 a) pagar à CONTRATADA, pelos bilhetes de passagens requisitados e emitidos:
 a.1) o preço registrado na Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC à época da emissão 
do bilhete, com a dedução dos descontos e vantagens cabíveis;
 a.2) a taxa de embarque relativa aos bilhetes de passagens utilizadosI; e
 a.3) taxa de cancelamento do bilhete de passagem, caso seja cabível a sua cobrança 
pela companhia aérea.
 a.4) o valor do serviço de agenciamento de viagens.
 b) solicitar o cancelamento dos bilhetes de passagens, sujeitando-se às condições impos-
tas pelas companhias aéreas e pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC;
 c) solicitar a emissão dos bilhetes eletrônicos, com o prazo mínimo de 48 (quarenta e 
oito) horas de antecedência em relação ao horário de embarque, salvo situações emergenciais, assim 
consideradas pela CONTRATANTE, por meio de formulário de requisição, numerado sequencialmente 
e encaminhado à CONTRATADA por e-mail ou, em não sendo possível, por fax ou telefone;
 d) fiscalizar, por intermédio do servidor designado, a execução do objeto da contratação.
 14. DAS PENALIDADES
 14.1 – Pelo descumprimento do prazo de entrega proposto, ficará o contrato sujeito à 
multa moratória de 2 % ao dia de atraso, calculada sobre o valor total do pedido de fornecimento, 
limitada a 2% (dois por cento) do valor total do objeto solicitado. (no máximo de 2% do valor total do 
pedido, por força do estabelecido no art. 52, § da Lei 8.078, de 11/09/90, alterada pela Lei n° 9.298, de 
01/08/96 - Código do Consumidor).
 14.2 – A inexecução parcial do ajuste implica no pagamento de multa de 05% (cinco por 
cento), calculada sobre o valor da parcela inexecutada.
 14.3 – A inexecução total do ajuste implica no pagamento de multa de 10% (dez por 
cento), calculada sobre o valor total do contrato.
 14.4 – Pela inexecução total ou parcial do contrato o Município de SERTANÓPOLIS po-
derá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as sansões previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93.
 15. DO FORO: As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas no Foro de Serta-
nópolis, estado do Paraná, com renúncia de qualquer outro. 
 E, por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, assinam este 
instrumento a Prefeitura Municipal de Sertanópolis, e o(s) fornecedor(es) registrado(s), na pessoa dos 
seus representantes legais, que vai assinada em 03 (três) vias de igual e teor e forma.
 Sertanópolis, 25 de julho de 2019.

ALEOCÍDIO BALZANELO - Prefeitura Municipal de Sertanópolis
Contratante

 CARLOS EDUARDO LUCAS RIBEIRO - Aeromix Agência de Viagens e Turismo Eireli
Contratada

 FISCAL DA ATA:
NOME: Renata Danielle Franco Andriolli - CPF: 053.050.759-55

 TESTEMUNHAS:
NOME: Olga Josiani Rosa - CPF: 058.116.249-80                           

NOME: Márcia Adriana Reis Silva - CPF: 840.746.989.00

EXTRATO DE CONTRATO
 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 106/2019.
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS.
 CONTRATADO: NOROMIX CONCRETO S/A.
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  PARA  SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVI-
MENTAÇÃO DA RUA LUIZ SANTA ROSA.
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.
 INÍCIO: 25 DE JULHO DE 2019.
 TÉRMINO: 25 DE JULHO DE 2020.
 EMBASAMENTO LEGAL: PROCESSO Nº 37/2019, TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019 ID Nº 83472.
 DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25 DE JULHO DE 2019.
 VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 346.521,87 (TREZENTOS E QUARENTA E 
SEIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS). 
 FORO: COMARCA DE SERTANÓPOLIS – PARANÁ

ALEOCIDIO BALZANELO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS

EXTRATO DE CONTRATO
 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 107/2019.
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS.
 CONTRATADO: MANORT INDÚSTRIA E COMERCIO DE TINTA LTDA - EPP.
 OBJETO: TINTAS VIÁRIAS.
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.
 INÍCIO: 25 DE JULHO DE 2019.
 TÉRMINO: 25 DE JULHO DE 2020.
 EMBASAMENTO LEGAL: PROCESSO Nº 39/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2019 ID Nº 83473.
 DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25 DE JULHO DE 2019.
 VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 53.454,00 (CINQUENTA E TRÊS MIL, QUA-
TROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS). 
 FORO: COMARCA DE SERTANÓPOLIS – PARANÁ

ALEOCIDIO BALZANELO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS


