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EDITAL 22/2021 DE HOMOLOGAÇÃO

 A DIRETORA SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, que são conferidas por lei, juntamente com a 
presidente da Comissão organizadora do Processo de Avaliação de desempenho relativo 
a 2019 e 2020 na forma das Portarias 66/2021 e 71/2021;

 Torna público:
 1- Fica homologado a banca examinadora por professor, na forma do anexo I.

 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 Alvorada do Sul, 30 de novembro de 2021. 

PATRICIA SANCHES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE COMISSÃO ORGANIZADORA

JULIANA RIPOL MARTIN
DIRETORA SUPERINTENDENTE 

ANEXO I

ANEXO II

prEGÃO ELETrôNIcO Nº 9/2021
 Fundação municipal de saúde de Alvorada do Sul-Pr comunica aos interes-
sados que será disponibilizada a licitação a seguir: pregão eletrônico nº 9/2021 –   objeto    
cONTrATAÇÃO DE pESSOA JUrÍDIcA pArA EVENTUAL FOrNEcIMENTO E 
cONFEcÇÃO DE MATErIAL GrÁFIcO, OBJETIVANDO ATENDEr A DEMANDA DA 
FUNDAÇÃO MUNIcIpAL DE SAÚDE.,  edital site www.alvoradadosul.pr.gov.br, e no sitio 
eletrônico http://bll.org.br. fone (43) 3157-1006 ou 3157-1008 ou ainda pelo email: licitação@
alvoradadosul.pr.gov.br. Serão respeitas as prerrogativas das leis complementares 123/2006 
e 147/2014.  

Roberes Rivelino da silva
pregoeiro 02/2020. 

 Alvorada do Sul, 30 de novembro de 2021.

EXTrATO prIMEIrO TErMO  DE ADITIVO DO cONTrATO 2420/2020 - 
OBJETO DA LIcITAÇÃO pregão Nº. 13/2020.

 CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  SAAE
 CONTRATADO: VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTDA - EPP INSCRITO 
SOB CNPJ Nº. 05.579.077/0001-81

 PREGÃO:13/2020
 CONTRATO: 2420/2020

DOTAÇÕES
Conta da despesa    Funcional programática    Fonte de recurso   Natureza da despesa   Grupo da fonte
680 41.007.17.122.0002.2080           76        3.3.90.30.00.00     Do Exercício

 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
do contrato 2420/2020 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 
 1 - Com prorrogação deste termo aditivo, o prazo de vigência do contrato 
passará de dois dias de novembro de 2021 para onze dias de novembro de 2022.

 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 FICAM RATIFICADAS TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 
ANTERIORMENTE AVENÇADO NÃO ALTERADO PELO PRESENTE TERMO ADITIVO. 

 DATA DE ASSINATURA: 02/11/2021 

EXTrATO QUINTO TErMO  DE ADITIVO DO cONTrATO 90/2017 - 
OBJETO DA LIcITAÇÃO processo inexigibilidade Nº. 11/2017.

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL
 CONTRATADO: VIAÇÃO GARCIA LTDA INSCRITO SOB CNPJ Nº. 
78.586.674/0001-07

 PROCESSO INEXIGIBILIDADE:11/2017
 CONTRATO: 90/2017

DOTAÇÕES
Conta da despesa    Funcional programática    Fonte de recurso   Natureza da despesa   Grupo da fonte
3460 16.005.08.244.0008.6032         504      3.3.90.39.00.00      Do Exercício

 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
do contrato 90/2017 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 
 1 - Com prorrogação deste termo aditivo, o prazo de vigência do contrato 
passará de vinte e oito dias de novembro de 2021 para vinte e oito dias de novembro de 
2022.
 
 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 FICAM RATIFICADAS TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 
ANTERIORMENTE AVENÇADO NÃO ALTERADO PELO PRESENTE TERMO ADITIVO. 
 DATA DE ASSINATURA: 28/11/2021 

pOrTArIA Nº 129/2021 – GABINETE.

 O Prefeito Municipal de Alvorada do Sul - Pr, entidade publica criada pelo 
Artigo 45º, da Lei Orgânica Municipal, com posse de suas atribuições em 29 de novembro 
de 2021,

 RESOLVE:

 Art. 1º. Designar o funcionário Ever Donizete Dugolin, RG. nº 8.034.649-2 
SSP/PR, e CPF/MF nº. 040.954.829-40, brasileiro, servidor desta Prefeitura Municipal, no 
cargo de oficial administrativo, para atuar e auxiliar na gestão e fiscalização do Convênio a 
ser firmado entre o Município de Alvorada do Sul e a SECRETARIA DE ESTADO DO DE-
SENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO TURISMO - SEDEST, referente ao “PROGRAMA 
PERMANENTE DE ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA DE CÃES E GATOS”.

 Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
 Alvorada do Sul, 29 de novembro de 2021.

MARCOS ANTÔNIO VOLTARELLI
PREFEITO MUNICIPAL

 ATA DE rEUNIÃO DE pArA DELIBErAÇÃO AcErcA DAS rAZOES E cONTrAr-
rAZÕES QUANTO A INABILITAÇÃO DA LIcITANTE ELETrOLUZ MATErIAIS 

ELÉTrIcOS LTDA. 

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021

 Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano 2021, às 14:00 horas, 
em sessão interna da comissão, sob presidência do Senhor (a) Roberes Rivelino da Silva 
e membros os Senhores Ever Donizete Dugolin, Marinete Piovesana, Simone Aparecida 
Bufalo, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pelo decreto nº. 001/2021 para realizar 
analise do recurso apresentado pela empresa supramencionada. 

 Em ata do dia 26 de outubro de 2021 referente a tomada de preço 14/2021, 
foi inabilitada por descumprir o item 3 línea “i” (carta garantia de fornecida pelo fabricante) 
e “j” (certificação do INMETRO), o qual foi apresentada, entretanto, fora do envelope de 
habilitação.do presente edital do certame.

 (...)
 3) Quanto à Qualificação Técnica:

 i) Os proponentes deverão apresentar, carta garantia fornecida pelo fabricante 
de pelo menos 5 (cinco) anos para a luminárias de LED, juntamente com a documentação 
de habilitação, sob pena de desclassificação.
 j) Os proponentes deverão apresentar os certificados do INMETRO das 
luminárias de LED constantes no Termo de Referência, juntamente com a documentação 
de habilitação, sob pena de desclassificação.

 (...)
 Registra-se que a licitante apresentou tempestivamente recurso quanto sua 
inabilitação, sob argumento de se tratar de uma exigência meramente formal, não sendo 
passível de desclassificação.

 No que tange a divergência apresentada entre o capital social constante no 
contrato social e o valor apresentado no CREA, não motivaria a invalidação de tal certidão, 
uma vez que a certidão do CREA não possui o fito de comprovação do capital social da 
empresa, este é demostrado através do contrato social registrado na junta comercial.

 Aberto o prazo para apresentação das contrarrazões, a licitante Stel Sistemas 
Elétricos LTDA, arguiu que a certidão de cadastro de pessoa jurídica junto ao CREA tem o 
capital social divergente do constante no contrato social, o que segundo o próprio documento 
invalida a certidão.  

 Ato contínuo esta comissão encaminhou as razões e contrarrazão para 
apreciação da procuradoria geral, o qual opinou pela manutenção da inabilitação da 
licitante Eletroluz pelo descumprimento o requisito previsto no subitem “i”, do item “3”, da 
sub-cláusula 10.2, da Clausula 10 do Edital, que tinha como objeto a entrega da “CARTA 
DE GARANTIA DE 05 ANOS DOS EQUIPAMENTOS EMITIDA PELO FABRICANTE”.

 Diante de tais fatos esta comissão recebe o recurso, porém, não dá provi-
mento mantendo a inabilitação da empresa ELETROLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, 
acatando na íntegra os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados no parecer jurídico 
da Procuradoria Geral.

Comissão de licitação 

cONcOrrêNcIA pÚBLIcA 07/2021

 O município de alvorada do sul-pr, torna público a concorrência pública 
07/2021, cujo objetivo; concorrencia publica para alienações de bens imóveis inservi-
veis ao municipio, nos termos da lei federal 8.666/93. o edital acima será disponibilizado 
e poderá ser obtido através do site www.alvoradadosul.pr.gov.br, quaisquer informações 
(43) 3157-1006/1008 ou ainda pelo email: licitação@alvoradadosul.pr.gov.br. 
 Alvorada do sul, 30 de novembro de 2021.

EXTrATO 2 TErMO  DE ADITIVO DO cONTrATO 5420/2020 - 
OBJETO DA LIcITAÇÃO concorrência Nº. 19/2019.

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL
 CONTRATADO: ANCEMA CONSTRUCOES LTDA - ME INSCRITO SOB 
CNPJ Nº. 06.974.313/0001-27

 CONCORRÊNCIA:19/2019
 CONTRATO: 5420/2020

 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo aditivo de valor do contrato 
5420/2019, em 8,13 % aproximadamente celebrado entre as partes 14/05/2020, nos termos 
da legislação vigente.

 CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada art. 65, inciso 
I “a”, § 1º da Lei nº. 8.666/93 e na Lei 9.069/95.

 CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
 Com o valor deste termo de aditivo, de R$ 336.549,53 ( trezentos e trinta e 
seis mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos) o valor do contrato 
passará de R$ 4.362.539,88 ( quatro milhões, trezentos e sessenta e dois mil, quinhentos e 
trinta e nove reais e oitenta e oito centavos) para R$ 4.699.089,41 (quatro milhões, seiscentos 
e noventa e nove mil, oitenta e nove reais e quarenta e um centavos) esse valor refere-se 
ao valor do 1º termo com a soma deste 2º termo de aditivo.

 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente 
avençadas, não alterado pelo presente Termo Aditivo.

 DATA DE ASSINATURA: 30/11/2021


