










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Capa do Processo

Filtros aplicados ao relatório

Período de abertura: Mês: 9; Ano: 2019

Número do processo; 36257/2019

Número do processo: 0036257/2019 Número único: WL7.0D5.120-49

Protocolado em: 20/09/2019 13:27 Procedência: Interna Prioridade: Normal

Súmula: SEGUE SOLICITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ADITIVO DE CONTATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA

Requerente: 308 - JOSE ROBERTO ZANCHI

Endereço; Rua NICARAGUA N" 94 - CEP: 83820-000

Complemento;

Município; Fazenda Rio Grande - PR

E-mail:

CPF do requerente: 748.952.499-72

Telefone;

Bairro: NAÇÕES

Beneficiário:

DOCUMENTOS DO PROCESSO

Código Descrição

1 Ofício

CPF do beneflciário:

Número

Sistema: Protocolo Fly / Usuário; simone.ancay / Capa do Processo
■fi
li-



RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL OE

AS5ISTÉNCIAS0CIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS

Ofício N°: 1177/2019 Fazenda Rio Grande, 18 de setembro de 2019.

À Secretaria Municipal de Administração

Ref- Aditivo de contrato de locacão de veículo com motorista
0

1
Io.

^sinãti
A Secretaria Municipal de Assistência Social vem através deste, soli^

de 25% (vinte e cinco porcento) no quantitativo e valor do còntrato de prestação serviço para

locação veículo com motorista tipo automóvel com capacidade para 5 passageiros, conforme

licitação 22/2017, contrato 61/2017 10.2799- Fornecedor; 3812 - A. SANTOS & CARVALHO

SANTOS LTDA.

JUSTIFICATIVA

Justificamos a solicitação em razão de que tais materiais/serviços são

imprescindíveis para a execução da Abordagem Social vinculada política da Assistência

Social no município. Salientamos ainda que tal solicitação se justifica pelo fato que o

quantitativo de veículos previstos no contrato encontram-se locados pelo município

FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado em parcela única, através de depósito bancário,

em até 30 dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, no protocolo financeiro da

Prefeitura, desde que devidamente atestada e anexada às provas de regularidade com

Previdência Social - INSS e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e Débitos

Trabalhistas.

Sem mais para o momento, subscrftvn-rnta samente

4//
c n I

nicipal de Assistência SóciaSecrets

■  i

iSecretaria Municipal a« Assistência Soòai |'
•Rua Tenente Sanòns Luiz Kampa, 182 - 8382£W»0 - Fàzencte Rio Gran&e - Par»iâ

Foneffax; (íl) 3604-4191 - Fone Direto: (41J 3608-7103



ADS LOCADORA
de veículos

A. SANTOS 9t CARVALHO SANTOS tTOA

Assínalü'

CARTA DE ACEITE

À Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande Pr.

M7 «S'770 «r "8:5240022.8 sesp/ Pr., CPF/MF:By .338.379-68 , socio administrador da empresa ■ A
SANTOS 8. CARVALHO SANTOS LTDA-EPP inscrita no
CNPJ: 08.021.302/0001-58 venho através desta declarar
o aceite de acréscimo em 125%] vinte e cinco por cento
no quantitativo do contrato: 61/2017.

Sem mais para o momento, atenciosamente.

Fazenda Rio Grande 18 de setembro de 2019.

r

A. SANTOS ( CARVALHO SANTOS LIDA • EPP
Arnaldo dos Santos
Sócio Adminisirador

Rua Inglaterra , 51 - Eucaliptos - CEP 83.S2tM)38 - Fazenda Rio Grande - Paraná

Fones : (41)9612 -1621
Email: adsJocveiculos@hotmail.fWMn )3608 - 2422

(41)9611 - 7639

CWPJ: 08-021.302/0001-58 tnscr. Municipal: M.9910016606 ln«r. Estadual: Isento



estado do PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 1

Número do processo: 0036257/2019

Assinatura

Página 1 /1

Data: 27/09/2019

Número do processo: 0036257/2019

Requerente: 308 - JOSE ROBERTO ZANCHI

Benefíclário;

Solicitação: 3 - Ofício

Situação: Em análise Em trâmite: Não

Código do parecer; 1 Número do processo: 0036257/2019

Locai do parecer: 007.004.006 - Contratos Compras

Conciusivo: Não Data e hora: 20/09/2019 13:38:43

Parecer: Ao Jurídico, para análise e parecer. Em anexo cópia do Contrato 61/2017 e Termo Ativo

Fazenda Rio Grande - PR, 27 de Setembro de 2019.

Simorle^parecida Ançay Rodrigues

Sistema: Protocolo Fly / Usuário: simone.ancay / Relatório de pareceres por processos
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i  Folha n5 ;
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio

Cc^rc^snsçâa dz EsJ»'J:âis e Cc-jvír^ís;^ Assinatura^

CONTRATO N° 061/2017 ID 2799

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS COM MOTORISTA QUE
ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE
FAZENDA RIO GRANDE E A EMPRESA
A. SANTOS & CARVALHO SANTOS

LTDA - EPP.

O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno,
estabelecido a Rua Jacarandá, n°. 300, Bairro Nações, inscrita no CNPJ n°.
95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor Márcio
Cláudio Wozniack. brasileiro, residente e domiciliado em Fazenda Rio Grande, portador
da Carteira de Identidade RG n°. 3.558.084-0-SSP-PR. inscrito no CPF/MF sob o n°
837.346.439-53, assistido pelo Procurador Gerai do Município Sr. Fabiano Dias dos
Reis, OAB/PR 45.402, em conjunto com o Secretário Municipal de Administração Sr.
Claudemir José de Andrade, inscrito no CPF/MF sob o n°633.107.329-91. doravante
denominada CONTRATANTE, e a empresa A. SANTOS & CARVALHO SANTOS
LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.
08.021.302/0001-58, Inscrição Municipal n°.04.9910016606, estabelecida na Inglaterra,
n°. 51, Eucaliptos, Fazenda Rio Grande/PR, CEP 83820-038, Fone {41)3608-2422 /
9612-1621 /9611-7639 e-mail: adsiocveiculos@hotmail.com por seu representante legal
Arnaldo Dos Santos, inscrito no CPF sob n°. 847.338.379-68, doravante denominada
CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente
contrato de Locação de Veículos com Motorista, cuja celebração foi autorizada pelo
despacho exarado no processo sob Protocolo 8672/2017, e que se regerá pela Lei n.°
8.666/9393 e 10.520/02, além das cláusulas e condições abaixo discriminadas que as
partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:

DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS fArt. 55. I. Lei 8.666/931

Cláusula Primeira; O objeto do presente Contrato é a locação de Veículos
Automotores com Motorista, com manutenção e assistência técnica, combustível
e seguro total, conforme solicitação das Secretarias Municipais e Corpo de
Bombeiros.

Parágrafo Primeiro; Especificação do objeto:

ITEM QTDE UN. ESPECIFICAÇÃO VALOR

UNITÁRIO
VALOR

TOTAL

01 72 Mês

Locação de veículo utilitário com Ano
de fabricação a partir de 2011
(devidamente comprovante através da
vistoria que será realizada pelo Setor
de Frotas do Município). Capacidade
para no mínimo 09 (nove) pessoas,
em conformidade com o CONTRAN
(Conselho Nacional de trânsito),
PROCOVE (Proarama de Controle de

R$8.100.00 R$583.200.00



^sinatora
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Coordenação de ̂diêaís e Contratos

Poluição do ar para veículos
automotores) e COAMA (Conselho
Nacional do meio ambiente) e demais
equipamentos de lei. Motorização
mínima 1.4, 04 cilindros e potência
mínima de 61 CV. Compartimento de
carga no mínimo 1000 litros, ar
quente, na cor branca e acabamento

simples. Seguro com cobertura total
para danos contra terceiros,
passageiros e motorista, bem como
seguro contra furto/roubo no valor do
veículo locado, e no mínimo os
seguintes quesitos: jogos de tapete de
borracha, e demais equipamentos de
segurança previsto por lei, rádio
AM/FM. No valor da locação deverão
estar incluso gastos com motorista,
abastecimento, manutenção e
assistência técnica do veículo.

02 60 Mês

Veiculo tipo automóvel 1.0 com ano
de fabricação a partir de 2013
devidamente comprovado através da
vistoria que será realizada pelo Setor
de Transporte do Município. Com
capacidade para no mínimo 05 (cinco)
pessoas, em conformidade com o

CONTRAN (Conselho Nacional de
Trânsito), PROCOVE (Programa de
Controle de Poluição do ar para
veículos automotores) e COAMA
(Conselho Nacional do meio
Ambiente) e demais equipamentos de
lei, motorização mínima 1.0, 8 ou 16
válvulas e potência mínima de 60cv,
com 04 (quatro) portas, e
compartimento de carga de no
mínimo 250 litros e demais acessórios
de linha, ar quente, cor branca ou
prata, seguro com cobertura total para
danos contra terceiros, passageiros e
motorista, bem como seguro contra
furto/roubo no valor do veículo locado
e no mínimo os seguintes quesitos:
jogos de tapete de borracha, e demais
equipamentos de segurança previsto
por lei, radio AM/FM. No valor da

locação já está incluso gastos com
motorista, abastecimento,
manutenção e assistência técnica do

R$5.100.00 R$306.000,00

fe.
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veículo.

Parágrafo Segundo: O valor total do presente contrato correspondente ao preço obtido
no certame licitatório é de R$ 889.200,00 (oitocentos e oitenta e nove mil e duzentos
reais), no qual se inclui todos os tributos, diretos ou indiretos, sobre a execução do
objeto.

Parágrafo Terceiro: Integra e completa o presente Termo Contratual, para melhor
caracterização dos serviços e resultados, bem como para definir procedimentos e
normas decorrentes das obrigações ora contraídas e para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital do
PREGÃO PRESENCIAL 022/2017 e seus anexos, bem como o Termo de referência
anexo ao presente contrato e devidamente assinado pelas partes, sendo os mesmos
considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir sua extensão e,
desta forma, reger a execução do objeto contratado, bem como o CONTRATADO
assume todas as exigências do Edital retro mencionado.

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (Art. 55. II. Lei 8.666/93. regime de execução
indireta por preço unitário).

Cláusula Segunda: A empresa contratada deverá disponibilizar o(s) veículo(s) em
perfeitas condições de uso em até 10 (dez) dias após a emissão da Autorização de
Fornecimento com o número do empenho.

Parágrafo Primeiro: A empresa deverá dispor de um posto de atendimento/mecânica
especializada para manutenção dos veículos, sendo por seus próprios meios ou de
forma terceirizada por mecânica especializada devendo ter capacidade e estrutura para
a realização de manutenção corretiva em todo o veiculo, incluindo mecânica, elétrica,
borracharia, entre outros serviços básicos preventivos.

Parágrafo Segundo: Em caso de defeitos ou avarias no veículo que impeçam seu
funcionamento e/ou que necessitem de manutenção pelo período superior a 02 (duas)
horas, será de inteira responsabilidade da contratada a substituição do mesmo em até
02 (duas) horas contadas da notificação, evitando prejuízo ao Município.

Parágrafo Terceiro: A empresa contratada será responsável direta e exclusiva pela
execução do objeto e consequentemente, respondendo civilmente, criminalmente e
ambientalmente por todos os danos e prejuízos que, na execução dela, venha direta ou
indiretamente causara Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande ou terceiros, sendo
punida com sanções administrativas de acordo com a lei n° 8666/93,

DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO fArt. 55. II. Lei 8.666/93, regime de execução
indireta por preço unitário).

Cláusula Terceira: Os serviços serão recebidos provisoriamente, para efeito de
simultânea ou posterior verificação, conforme o caso, da compatibilidade com as
especificações pactuadas, envolvendo a qualidade, quantidade, testes de aceite, perfeita
adequação, resultando no recebimento definitivo que será realizado pela servidora
Luciane Milani Soares, matrícula 351.100, devidamente designad^^omo fiscal pela



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
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Secretaria Municipal de Administração - Setor de Frotas, observado o prazo de até 05
(cinco) dias corridos de sua entrega.

Parágrafo Primeiro; ̂ O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da
proponente adjudicatária, nos termos das prescrições legais, podendo levar ao
cancelamento do Contrato, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, no próprio
Contrato, bem como nos contratos dela decorrentes.

Parágrafo Segundo: Em caso de não aceitação dos serviços objeto deste contrato fica
a Contratada obrigada a refazê-lo no prazo de 02 (duas) horas, contadas da rejeição, ou
imediatamente: sob pena de multa de 2% da autorização de fornecimento, até o limite de
10 % (dez por cento) do valor dos itens não corrigidos ou não complementados, em
confonriidade com a cláusula nona, II, "c" do presente contrato.

Parágrafo Terceiro: Em caso de diferença de quantidade, fica a Contratada obrigada a
providenciar sua compiementação no prazo de 02 (duas) horas, contadas da notificação
a ser expedida pela Contratante, ou imediatamente, sob pena de multa de 2% da
autorização de fornecimento, até o limite de 10 % (dez por cento) do valor dos itens não
corrigidos ou não complementados, em conformidade com a cláusula nona II "c" do
presente contrato. ' '

Parágrafo Quarto: A empresa contratada será responsável direta e exclusiva pela
execução do objeto e consequentemente, respondendo dvilmente, criminalmente e
ambientaimente por todos os danos e prejuízos que, na execução dela, venha
diretamente ou indiretamente causara Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande ou a
terceiros, estando passível a aplicação de sanções, de acordo com a Lei 8.666/93.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

Cláusula Quarta: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da
data de sua assinatura, podendo o prazo ser prorrogado de acordo com a Lei 8666/93

Parágrafo Único: Executado o contrato, o seu objeto será recebido nos termos do art
73, inciso II, alíneas "a" e "b" e art. 76 da Lei n°. 8.666/93.

DO PREGO E DAS CONDIÇÕES PAGAMENTO fArt. 55. III. Lei 8.666/93).

Cláusula Quinta: O pagamento será realizado através de depósito bancário em até 30
dias subsequentes à data de protocolo da Nota Fiscal correspondente, no protocolo
financeiro da Prefeitura.

Parágrafo Primeiro: Os pagamentos serão realizados para os serviços efetivamente
executados.

Parágrafo Segundo: O pagamento somente poderá ser efetuado após apresentação da
Nota Fiscal atestado pelo Secretário Municipal da Secretaria Solicitante, conforme
disposto nos artigos 67 e 73 da Lei 8.666/93.

Parágrafo Segundo: Junto com a Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá enviar também 4
as provas de regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União



Assinat

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

referente a todos os tributos federais e á Dívida Ativa da União - DAU, abrangendo
inclusive as contribuições sociais - INSS. de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Tributos Municipais e Tributos Estaduais e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas,
podendo a contratante confirmar as regularidades por via eletrônica, e, ainda, o
comprovante de pagamento do período dos valores relativos aos salários e verbas
previdenciárias e fundo de garantia de todos os trabalhadores da obra.

Parágrafo Terceiro; No preço pago pela CONTRATANTE á CONTRATADA, já estarão
incluídos todos os impostos, encargos, taxas, frete, manutenção, leis sociais, instalação,
bem como todo o material e equipamento necessário para a execução dos serviços.

Parágrafo Quarto: Para fins de efetivação do pagamento, deverá constar também:

a) Cópia autenticada das folhas de salário dos empregados envolvidos na execução do
objeto contratado:

b) Declaração do responsável legal pela empresa dando conta da regular quitação de
todos os direitos sociais trabalhistas de seus empregados;

c) Cópia dos termos de rescisão contratual firmados no período e correspondente termo
de quitação das verbas rescisórias e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviços - FGTS;

d) Declaração do responsável legal da empresa, contendo indicação dos empregados
que desenvolveram as atividades previstas no objeto do contrato por posto de trabalho e
período, integral ou parcial, de atuação no mês de apuração, com indicativo expresso da
jornada cumprida em cada posto de trabalho e horário de intervalo de cada empregado;

e) A declaração mencionada na alínea "d" acima deverá trazer, ainda, a qualificação civil
e número da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS de cada um dos
empregados envolvidos, bem como o motivo o afastamento durante o mês.

Parágrafo Quinto: Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem
expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil
subseqüente.

Parágrafo Sexto; Em caso de irregularidade na execução do objeto e/ou na
documentação fiscal. O prazo de pagamento será contado a partir da(s)
correspondente(s) regularização(Ões).

Parágrafo Sétimo: Em caso de atraso de pagamento em relação á cláusula quinta, o
valor da nota fiscal deverá ser atualizado monetariamente INPC (índice Nacional de
Preço ao Consumidor), entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e o
efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, "c", Lei Federal 8666/1993).

Parágrafo Oitavo: Fica ajustado o valor total do presente contrato em R$ 889.200,00
(oitocentos e oitenta e nove mil e duzentos reais)

Parágrafo Nono: Para reajuste de preço será considerado o INPC (índice Nacional de
Preços ao Consumidor), o qual incidirá somente se e após decorridos^ (doze) meses

%



A6S»naW'
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

« CGiííratos

de contrato e obedecidos os valores de mercado. Para tanto, a contratada deverá
protocolar pedido formal com 30 (trinta) dias de antecedência.

Parágrafo Décimo: O fornecimento é indireto por preço unitário, considerando-se a
locação mensal de cada veículo como unidade.

DA GARANTIA

Cláusula Sexta: Não será exigida prestação de garantia para os serviços objeto do
presente contrato.

DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS fArt. 55. V. Lei 8.666/93V

Cláusula Sétima: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do
crédito indicado pelos códigos:

Funcional Fonte Secretaria
21.01 06.422.0012 2.090.3.3.90 39 1000 SMDS
18.01 06.181.0012 2.087.3.3.90.39 1509 SMDS
24.01 04.122.0001 2.077.3.3.90 39 1000 GABINETE
22.01 18.542.0006 2.100.3.3.90 39 1000 SMMA
22.01 18.542.0006 2.100.3.3.90 39 1511 SMMA
09.01 15.452.0016 2.028.3.3.90.36 1510 SMU
09.01 15.452.0016 2.028.3.3.90 39 1000 SMU
09.01 15.452.0012 2.107.3.3.90.39 1507 SMU
23.01 11.334.0014 2.101.3.3.90.39 1000 SMTER
23.01 11.334.0014 2.103.3.3.90.39 1000 SMTER
23.01 08,243.0008 2.034.3.3.90.39 1000 SMTER
04.01 12.361.0010 2.012.3.3.90 39 1104 SMECE
16.01 12.365.0010 2.078.3.3.90.39 1103 SMECE
16.01 12.365.0010 2.078.3.3.90 39 1104 SMECE
16.03 12.361.0010 2.082.3.3.90 39 1107 SMECE
16.02 12.361.0010 2.081.3.3.90.39 1102 SMECE
11.01 06.182.0012 2.064.3.3.90 39 1515 EUNREBOM07.01 11.334.0014 2.019.3.3.90 39 1000 SMDE
02.01 04.122.0001 2.004.3.3.90 39 1000 SMA
02.01 04.122.0001 2.004.3.3,90 39 1510 SMA
17.06 08.243.0008 2.054.3.3.90 39 1940 SMASH
17.06 08.243.0008 2.055.3.3.90 39

1936 SMASH
17.06 08.243.0008 2.053.3.3.90 39 1000 SMASH
17.05 08,243.0008 6.001,3.3.90 39 1880 SMASH
17.05 08.243.0008 2.047.3.3.90 39 1939 SMASH
17.05 08.243.0008 2.046.3.3.90 39 1938 SMASH17.04 08.244,0008 2.125,3.3.90 39

1938 SMASH
17.04 08.244.0008 2.124.3,3.90 39 1934 SMASH
17.04 08.243.0008 2.037.3.3.90 39 1934 SMASH
17.04 08.244.0008 2.036.3,3.90 39 1934 SMASH
15.01 08.241.0008 2.061.3.3.90 39

1000 SMS
15.01 10.301.0009 2.065.3.3.90 39 1000 /^MS

- 5.
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15.01 10.301.0009 2.065.3.3.90.39 1303 SMS
15.01 10.301.0009 2.065.3.3.90.39 1371 SMS
15.01 10.301.0009 2.066.3.3.90.39 1000 SMS
15.01 10.301.0009 2.072.3.3.90.39 1303 SMS
15.01 10.301.0009 2.074.3.3.90.39 1498 SMS
15.01 10.301.0009 2.075.3.3.90.39 1496 SMS
15.01 10.301.0009 2.066.3.3.90.39 1303 SMS
15.01 10.301.0009 2.066.3.3.90.39 1369 SMS
15.01 10.301.0009 2.068.3.3.90.39 1303 SMS
15.01 10.301.0009 2.068.3.3.90.39 1495 SMS
15.01 10.301.0009 2.096.3.3.90.39 1000 SMS
15.01 10.301.0009 2.098.3.3.90.39 1499 SMS
03.01 10.301,0009 2.109.3.3.90.39 1303 SMS
15.01 10.301.0009 2.070.3.3.90.39 1000 SMS
15.01 10.301.0009 2.070.3.3.90.39 1303 SMS
15.01 10.301.0009 2.070.3.3.90.39 ■  1324 SMS
15.01 10.301.0009 2.070.3.3.90.39 1497 SMS
15.01 10.301,0009 2.070.3.3.90.39 1510 SMS
08.01 15.451.0004 2.023.3.3.90.39 1000 SMOP
08.01 15.451.0004 2.023.3.3.90.39 1510 SMOP

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Cláusula Oitava: Constitui direitos do MUNICÍPIO receber o objeto deste contrato nas
condições avançadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo
convencionados.

Parágrafo Primeiro - Constitui obrigações da CONTRATADA:
a) Utilizar-se de mão de obra e materiais de boa qualidade, com profissionais

altamente qualificados, responsabilizando-se por quaisquer danos de natureza
dolosa ou culposa que estes venham causar à Contratante ou terceiros, bem
como se responsabilizando objetivamente pela qualidade da prestação de
serviços, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa
surgir em decorrência dos mesmos;

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, às suas exclusivas expensas e
responsabilidade, no todo ou em parte, o objeto contratado, se forem verificados
vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos mesmos ou
resultantes da qualidade dos materiais empregados, imediatamente a solicitação
independente de notificação.

c) Quando houver a necessidade de refazer parte dos serviços executados com
erros ou imperfeições, a CONTRATADA deverá solucionar o problema
imediatamente a solicitação independente de notificação.d) Repor no prazo máximo de 24 {vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da
Administração e/ou de terceiros que vier a ser danificado ou extraviado em razão
da execução do objeto do presente contrato.

e) Manter em dia todos os valores relativos á remuneração, encargos e demais ônus
trabalhista^s ou sociais de toda a equipe envolvida para a prestação dos serviços
constituindo obrigação a apresentação, juntamente com a nota fiscal, para
pagamento, a apresentação de cópias dos registros em Carte^ifp de Trabalho e
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Previdência Social, dos recibos de pagamento de todas as despesas trabalhistas
e sociais respectivas e. ainda, de certidão negativa de Débitos Trabalhistas;

f) Responsabilizar-se por quaisquer danos decorrentes de acidentes de trabalho,
inclusive quanto à prejuízos ocorridos a terceiros ou servidores;

g) Cumprir, durante a execução do contrato, todas as leis, posturas federais,
estaduais e municipais pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por
prejuízos decorrentes das infrações a que der causa.

h) Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham por ventura
incidir sobre o respectivo contrato, bem como com os encargos sociais,
trabalhistas e previdenciários, assim como os que dizem respeito às normas de
segurança do trabalho prevista na legislação específica e demais encargos que
porventura venham a incidir sobre o objeto do contrato, nos termos do § 1", do
Artigo 71, da Lei n^S.666/93, com alterações subseqüentes;

i) Comparecer, sempre que o CONTRATANTE solicitar, às suas repartições ou em
outro local indicado, para examinar e prestar esclarecimento sobre problemas
relacionados com o objeto do Contrato.

j) Fornecer os números de telefone e fax, bem como endereço de e-mail para
contato, a fim de atender as solicitações do Contratante;

k) Resguardar o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer natureza
provenientes de serviços executados por força do Contrato;

I) Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniência deste, de
todos os pormenores dos serviços;

m) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos serviços executados;
n) Cumprir integralmente todas as especificações estabelecidas em editai, no próprio

contrato, bem como no Termo de Referência anexo ao presente e devidamente
assinado pelas partes.

Parágrafo Terceiro: São responsabilidades da Contratante:
a) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no
instrumento convocatório e minuta do contrato;
b) Emitir Ordem de Serviços e Autorizações específicas para a atuação da
CONTRATADA; ^
c) Comunicar, verbalmente, imediatamente à Contratada as irregularidades no
desenvolvimento dos serviços;
d) No ato do recebimento da comunicação supracitada, a Contratada deverá atendê-la
imediatamente, sob pena de descumprimento contratual;
e) Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinente ao objeto
contratado, o que não exime a CONTRATADA da responsabilidade por danos causados.

DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA fArt. 55. VII. Lei 8.666/93)

Cláusula Nona: No caso de inexecução total ou parcial, ou ainda, atraso injustificado do
objeto desta licitação, sem prejuízos das responsabilidades civis e criminais, ressalvadas
as situações devidamente justificadas e comprovadas, a critério da Administração
Publica, garantia a ampla defesa e o contraditório, serão aplicadas as seguintes
penalidades, cumulativamente ou não:

I. Advertência.

a) A advertência será formalizada por meio de documento expedido pelo Município:

II. Multa, nos seguintes termos: ^ f
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se^Ços. será aplicada multa de mora de 0,5% (meio por

S horarVencirin° de Fornecimento, até o prazo máximo de 03(tres) horas,_ Vencido o prazo, o Registro de Preços poderá ser cancelado a critério da

8  penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei n°
mnfe S f posteriores, assim como as contratuais, tudo sem prejuízo damu^a relativa a rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos

em realizar os serviços, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor

;:^irna LTa ?eT'p^t eTnol^ ° ^
^flf refazer o serviço ou corrigir suas falhas ou complementar aquantidade, a contar da segunda hora da notificação da rejeição, aplicar-se-á multa de

centordo^vain^^^^ ^ decorrida, até o limite de 10 % (dez por
ít 1 t "30' corrigidos ou não complementados, tudo sem prejuLda mu ta relativa a rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos. ^ ̂

cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8 666/93 e sna«i

phrl no instrumento convocatório ou ainda, no Registro de Preços a nãobrangida nos incisos anteriores ou subsequentes, aplicar-se-á multa de 1% fum nnr
cento) do valor da Ata de Registro de Preços, sem^rejufzo das m jtas
resasão e perdas e danos, prevista na letra "e" e perdas e danos.

pLrni^ descumprimento parcial ou integral do estabelecido na Ata de Reqistro de

s:è:sfiHpi=s

pubiio,,,. ,n,p,„ro's.r;r.tror; síVeSS: *

I - pelo descumprimento do prazo de fornecimento;

caracterizada se o atendimerto à solic?tacâo°não^° correção no fornecimento,contado da data da rejeiçtrvIdVmltroSa"'""^
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Parágrafo Segundo: Além das penalidades citadas, a Contratada ficará sujeita ainda
as demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal n° 8.666/93 e posteriores
alterações.

Parágrafo Terceiro: As muitas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, ficando o seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor do
Contrato ou da Proposta Atualizada, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

Parágrafo Quinto: Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos á
Contratada as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante
inscrição em divida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em Lei.

Parágrafo Sexto: O Contrato poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da
Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93. ou a pedido
justifi^do do interessado e aceito pela Administração, presente as razões orientadas
pela Teona da Imprevisâo.

Parágrafo Sétimo: Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de
penalidade que implique no impedimento de licitar e contratar com o Município ou de
declaraçao de inidoneidade. será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de
Contas do Estado.

RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO HQS DIREITO.»; DA
ADMINISTRAÇÃO fArt. 55. VIII e IX. Lei 8.666/93L ~

Decima: O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente

de 2^06 93 ̂ Quando ocorrerem as hipóteses do art. 77 e 78 da Lei n°. 8.666
Parágrafo Único; A rescisão do presente contrato poderá ser ainda amigável por

da°egtfa"ção^^ ou judicial, nos termos
DA VINCULACÃO AO EDITAL fArt. 55. XI. Lei 8.666/93).

n'.^022/'?nv Primeira: O presente contrato ostá vinciil^rin PreaSo Prss»nr.ipl
DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL fArt. 55. XII. Lei 8.666/931.

ná^LirIf° °8^666^rip®/imfi/Qc° P®'®® disposições expressas
D^-Pitn pi-.híif de 21/06/93, suas alterações pela Lei 8742/93, e pelos preceitos de
rón rafoc =! h ' ®P!'=®"do-se supletivamente os princípios da Teoria Gerai dos
nvn L de Direito Privado, Código de Defesa do Consumidor, Código
GranL^Pr ® aplicáveis â espécie do iMunicipio de Fazenda Rio

serão resoividos à iuz da referida Lei e suasaiteraçoes, recorrendo-se a analogia, aos costumes e aos princípios gerais de Direitos.

DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO fArt. 55. X(||. Lei 8.666/931 ^

10 fe
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Cláusula Décima Terceira; Fica o CONTRATADO obrigado a manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo atender aos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do
presente Contrato.

DO FORO ÍArt. 55. S 2°. Lei 8.666/931.

Cláusula Décima Quarta: Concorda o CONTRATADO quanto ao foro privilegiado
atribuído ao CONTRATANTE, qual seja o Foro de Fazenda Rio Grande. Comarca da
Região Metropolitana de Curitiba/PR, para dirimir eventuais questões oriundas do
presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou
convencionado.

Fazenda Rio Grande, 28 de junho de 2017.

p/ Contratante-

Cíaude
Secretárl

sé de Andrade
nicipal de Administração

Márcio Cláudio Wozni
Prefeito Municipal

'—Fablano Diabos Reis
Procurador Geral do Município

OAB/PR 45.402

p/Contratada-:

Testemunhas:

Arnaldo Dos Santos
A. Santos & Carvalho Santos Ltda - Epp

IVkriítelaSfSzèVeweta
Assí Administ

Mat SSO-aiVI

n
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PREGÃO PRESENCIAL N°. 022/2017
PROTOCOLO 8672/2017

Processo Administrativo n°, 026/2017

TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO AO CONTRATO

1. Objeto: Contratação de empresa para locação de veículos automotores com
motorista, com manutenção e assistência técnica, combustível e seguro total, de acordo
com os itens da relação contida no anexo I, que serão utilizados pelas Secretarias
Municipais da Prefeitura de Fazenda Rio Grande e pelo Corpo de Bombeiros.

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE DE
VEÍCULOS
ESTIMADA

- MENSAL

Locação de veiculo utilitário com Ano de fabricação a partir
de 2011 (devidamente comprovado através da vistoria que
será realizada pelo Setor de Transporte do Município).
Capacidade para no mínimo 09 (nove) pessoas, em
conformidade com o CONTRAN (Conselho Nacional de
trânsito), PROCOVE (Programa de Controle de Poluição do
ar para veículos automotores) e COAMA (Conselho Nacional
do meio ambiente) e demais equipamentos de lei.
Motorização mínima 1.4, 04 cilindros e potência mínima de
61 CV. Compartimento de carga no mínimo 1000 litros, ar
quente, na cor branca e acabamento simples. Seguro total
contra terceiros e passageiros no valor do veículo locado, e
no mínimo os seguintes quesitos: jogos de tapete de
borracha, e demais equipamentos de segurança previsto por
lei. No valor da locação já está incluso gastos com motorista,
abastecimento e manutenção do veículo.

06

Veiculo tipo automóvel 1.0 com ano de fabricação a partir de
2013 (devidamente comprovado através da vistoria que será
realizada pelo Setor de Transporte do Município). Com
capacidade para no mínimo 05 (cinco) pessoas, em
conformidade com o CONTRAN (Conselho Nacional de
Trânsito), PROCOVE (Programa de Controle de Poluição do
ar para veículos automotores) e COAMA (Conselho Nacional
do meio Ambiente) e demais equipamentos de lei,
motorização mínima 1.0, 8 válvulas e potência mínima de
55cv, 02 (duas) ou 04 (quatro) portas, e compartimento de
carga de no mínimo 250 litros e demais acessórios de linha,
ar quente, cor branca ou prata, seguro total contra terceiros
e passageiros no valor do veículo locado e no mínimo os
seguintes quesitos: jogos de tapete de borracha, e demais
equipamentos de segurança previsto por lei. No valor da
locação já está incluso gastos com motorista, abastecimento
e manutenção do veículo.

05

12
4»?
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2. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: A empresa contratada deverá disponibilizar o veículo

no Setor de Frotas dentro de 10 (dez) dias úteis após a emissão da autorização de

fornecimento com o número do empenho.

2.1. Disponibilizar apenas veículos em perfeitas condições de uso.

2.2. Arcar com todas as despesas de manutenção preventiva e corretiva, de substituição

de pneus, consertos de grande porte, serviços de troca de óleo, filtros e fluidos de freio.

2.3. Arcar com todos os impostos referentes ao veículo (IPVA, seguro obrigatório e

licenciamento). Estar de acordo com todas as normas estabelecidas pela Agência

Nacional que regulamenta o transporte de passageiros.

2.4. Em caso de defeitos ou avarias no veículo que impeçam seu funcionamento e/ou

que necessitem de manutenção pelo período superior a 02 (duas) horas, será de inteira

responsabilidade da contratada a substituição do mesmo em até 02 (duas) horas

contadas da notificação, evitando prejuízo ao Município com atrasos ou a não realização

de atividades e garantindo a segurança dos usuários.

2.5. Os veículos deverão ser entregues ao Município já com seguro com cobertura total

em danos pra terceiros e ocupantes do veículo, contra furto/roubo.

2.6. A empresa deverá disponibilizar motoristas devidamente habilitados, capacitados e

treinados a conhecer rotas e localidades a serem atendidas.

2.7. As despesas com motorista, combustível, lubrificante, manutenção em geral, bem

como lavagem, íubrificaçào e taxas que vierem a incluir sobre o veiculo locado, multas,

remoção de veículos acidentados ou por motivos mecânicos, e demais despesas que

ocorram durante a locação do veículo, serão por conta da Locadora, não ficando o

locatário obrigado a reembolsar qualquer despesa além do valor previsto no Edital.

2.8. Em caso de acidente com o veiculo, a responsabilidade pela integridade das vítimas

e seus empregados será exclusiva da locadora, na forma do Decreto n° 61.784/67.

2.9. A locadora deverá substituir qualquer motorista que não respeite a lei de trânsito

conforme a Código de Trânsito Brasileiro - CTB e/ou não respeite os usuários e/ou deixe

de cumprir o itinerário.

2.10. Aos motoristas contratados da locadora, que prestarão serviços a esta Prefeitura,

será obrigatório a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, com data de

expedição de no mínimo 01 (um) ano conforme categorias exigidas pelo DETRAN -

Departamento de Trânsito do Paraná.

13
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2.11. No ato da assinatura da Ata de Registro de Preço, a locadora deverá apresentar
comprovante de recolhimento de IPVA e isenção de multas do veículo; comprovante de
seguro contra terceiros e passageiros.
2.12. Sempre que for necessária a locação de veículo, será formalizado contrato com
vigência a ser estabelecida {máximo de 12 meses, prorrogáveis) com as quantidades
dos veículos a serem locados.

2.13. Durante a vigência da Ata de Registro de Preço é independente da vigência de
cada contrato que esta poderá gerar, entretanto só poderão originar contratos durante a
vigência da Ata de Registro de Preço.
2.14. Os serviços de locação de veículos com motorista serão contratados por mês, visto
que são serviços contínuos, conforme a especificidade de cada Secretaria, tendo como
base o horário de expediente do Município e, em casos eventuais e esporádicos, fora do
horário de expediente do Município, serão compensados em comum acordo entre as
Secretarias e a contratada.

2.15. A previsão de horas de serviço prestado será de 176 horas/ mês, sendo passível
do regime de compensação, tendo a Secretaria soiicitante, obrigação de realizar o
acompanhamento e controle elaborada pela Secretaria.
2.16. Os veículos deverão ter sua cor externa branca ou prata devido a padronização da
Frota do Município.
2.17. Os serviços de borracharia(de pequeno porte) ficarão a cargo da administração
(locatária). Os serviços de substituição de pneus, consertos de grande porte, serviços de
troca de óleo e filtro e fluido de freios ficarão a cargo da contratada ( Locadora).
2.18. Os veículos deverão ser entregues já plotados conforme arte constante no item 6
deste Termo de Referência.

3. RESPONSABILÍDADE: A empresa contratada será responsável direta e exclusiva
pela execução do objeto e consequentemente, respondendo civilmente, criminalmente e
ambientalmente por todos os danos e prejuízos que. na execução dela, venha direta ou
indiretamente causar a Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande ou terceiros, sendo
punida com sanções administrativas de acordo com a lei n° 8666/93.

4. CONTRATO: A Ata de Registro de Preço e contratos dela decorrentes será firmada
com a proponente vencedora que atender a todos os requisitos de habilitação e atenda
as especificações dos serviços requisitados. A Ata de Registro de Preço/Contrato terávigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. jpJ)
5. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO; Durante a vigência da atá"de registro, a execução
dos serviços será acompanhada e fiscalizada em todos os termos, pelo servidor Luciane

j  ̂
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Milani Soares, matricula 351100, representando o setor de frotas da Prefeitura,
registrando todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços,
determinando-se o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

1. MODELO DE ARTE PARA PLOTAGEM

E
o

o
CO

^0.6Q_cnn

InoaríograÍ^

A SERVIÇO

PRBníJDRA MUWOPAL

FAZENDA

pl Contratante-

Claud^^iryosé de Andrade
Secretáng l^unlcipal de Administração
45.402

Márcíç Cláudio Wozniaok
Prefeito Municip

(^^^^pablVR^-DjaMos Reis
Procurador (^érárào Município- OAB/PR

p/Contratada-:

Testemunhas:

f

t t-

Arnaldo Dos Santos
A. Santos & Carvalho Santos Ltda - Epp

Am. Aclrninistjetvo
360í241
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ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN, FAZENDA RIO GRANDE

Relação dos Participantes por Processo I Licitação

liem Material Oescrição do Materí^ Marca do Produto Un.Med. Qtde Cotada Descto(%) Preço Unitário Preço Total Situação

Nr. do Processo: 26/2017

Fornecedor: 3612

Licitação: 22/2017 - PR

. A. SANTOS & CARVALHO SANTOS LTDA.

Data da Homoiogação: 22/06/2017

19-02-0103 Locação de veiculo utilitário com Ano de fabricação a
partir de 2011 (devidamente comprovado através da
vistoria que será realizada pelo Setor de Frotas do
Município). Capacidade para no mínimo 09 (nove)
pessoas, em conformidade com o CONTRAN
(Conselho Nacional de Irânsito). PROCOVE
(Programa de Controle de Poluição do ar para veículos
automotores) e COAMA (Conselho Nacional do meio
ambiente) e demais equipamentos de lei. Motorização
minima l.-l, 04 cilindros e potência mínima de 61 CV.
Compartimenlo de carga no mínimo 1000 litros, ar
quente, na cor branca e acabamento simples. Seguro
com cobertura tola! para danos contra terceiros,
passageiros e motorista, bem como seguro contra
furto/roubo no valor do veiculo locado, e no mínimo os
seguintes quesitos, jogos de tapete de borracha, e
demais equipamentos de segurança previsto por lei,
rádio AM/FM. No valor da locação deverão estar
incluso gastos com motorista, atiastccimcnto.
manutenção e assislãncia técnica do veiculo.

MES 72.000 0,0000 B.100.0000 583.200,00 Venceu



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Página; 2/2

liem Material Descrição do Material Marca do Produto Un.Med. Qtde Cotada Desctof%) Preço Unitário Preço Total Situação

Nr. do Processo: 26/2017

Fornecedor; 3612

Licitação: 22/2017 • PR

- A SANTOS & CARVALHO SANTOS LTOA.
Data da Homologação: 22/06/2017

19-02-0104 Veiculo tipo automóvel 1.0 com ano de fabricação a
partir de 2013 devidamente comprovado através da
vistoria que será realizada pelo Setor de Transporte do
li4unicÍpio. Com capacidade para no mínimo 05 (cirrco)
pessoas, em conformidade com o CONTRAN

(Conselho Nacional de Trânsito). PROCOVE
(Programa de Controle de Poluição do ar para veículos
automotores) e COAMA (Conselho Nacional do meio
Ambiente) e demais equipamentos de lai, motorização
mínima 1.0, 8 ou 16 válvulas e potência mínima de
60cv. com 04 (quatro) portas, e compartimento de
carga de no mínimo 250 litros e demais acessórios de
linha, ar quente, cor branca ou prata, seguro com
cotwrtura total para danos contra terceiros,
passageiros e motorista, bem como seguro contra
furto/roubo no valor do veiculo locado e no mínimo os
seguintes quesitos: jogos de tapete de borracha, e
demais equipamentos de segurança previsto por lei,
radio AM/FM. No valor da locação já está incluso
gastos com motorista, abastecimento, manutenção e
assistência técnica do veiculo.

MES 60,000 0,0000 5.100,0000 306.000.00 Venceu

Total do Fornecedor 132,000 889.200.00

Fazenda Rio Grande, 27 de Junho de 2017.
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r TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM

MOTORISTA QUE ENTRE Sí FIRMAM O

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

E  A EMPRESA A. SANTOS &

CARVALHO SANTOS LTDA - EPP.

O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno,

inscrito no CNPJ sob n.° 95.422.986/0001-02, com sede administrativa na Rua

Jacarandá, n.° 300, Bairro Nações, Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, neste ato

representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Mareio Cláudio Wozniack, brasileiro,

casado, empresário, portador da Cl RG n°3.558.084-0-SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob

o n° 837,346.439-53, residente e domiciliado em Fazenda Rio Grande, assistido pelo

Procurador Geral do Município, Sr. Fabiano Dias dos Reis, OAB/PR 45.402 , em

conjunto com o Secretário Municipal de Administração Sr. Claudemir José de

Andrade, inscrito no CPF/MF sob o n® 633.107.329-91, doravante denominado

CONTRATANTE, e a empresa A. SANTOS & CARVALHO SANTOS LTDA ■ EPP,

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n. 08.021.302/0001-58, Inscrição

Municipal n°.04.9910016606, estabelecida na Inglaterra, n°. 51, Eucaliptos, Fazenda Rio

Grande/PR, CEP 83820-038, Fone (41)3608-2422 / 9612-1621 /9611-7639 e-mail:

adslocveiculos@hotmail.com por seu representante legal Arnaldo Dos Santos, inscrito

no CPF sob n°. 847.338.379-68, doravante denominada CONTRATADA, e, tendo em

vista a necessidade de aditamento, pelo que restou decidido e autorizado no processo

administrativo n° 1613/2018, as partes resolvem Firmar o 1° Termo aditivo ao contrato

061/2017 ID: 2799, Celebrado em 28 de junho de 2018, originado do Pregão Presencial

n° 022/2017, mediante Cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato original por mais 12

(doze) meses a contar de 28/06/2018.
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sula Segunda: As demais cláusulas anteriormente firmadas permanecem em

vigor.

Fazenda Rio Grande, 26 de junho de 2018.

p/ Contratante- Márcio dláxídío Wozníáck
/

Prefeito Municipal

A

Claudà^InJosé de Andrade
Secretário Municipal de Administração

'L--Fablan6^blas;yí)s Reis

Procurador Geral do Município

OAB/PR 45.402

p/Contratada*: Arnaldo Dos Santos

A. Santos & Carvalho Santos Ltda - Epp

Testemunhas:

•  -.riSiiSj■4» iô*'"
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

APOSTILAMENTO

Pregão Presencial n° 022/2016
Processo 1613/2018

Folha

Assinatura

O Município de Fazenda Rio Grande, sito a Rua Jacarandá, n° 300, Bairro Nações, torna público
o apostilamento ao Contrata n° 61/2017, cujo objeto é a locação de veículos automotores,
com motorista, com manutenção e assistência técnica, combustível e seguro total,
conforme solicitação das Secretarias Municipais e Corpo de Bombeiro.
Conforme autorizam o art. 65, parágrafo 8°, da Lei 8.666/93 e os atos constantes do processo
administrativo n°- 1613/2018, para registrar:

I- Fica reajustado o valor do contrato retro conforme variação acumulada no período
j—..O/2017 a jünho/2018, referente a cláusula contratual de reajuste pelo INPC que foi de
3,5277% segundo o IBGE.

II- O valor incluso referente ao reajuste é de R$ 31.388,76 (trinta e um mil trezentos e
oitenta e oito reais e setenta e sete centavos), referentes ao objeto relacionado na Cláusula
Primeira do contrato original constantes na tabela abaixo:

Item ! Especificação do Equipamento Qde

veículo

por mês

Valor mensal

Atual por
veículo

Valor mensal

Atualizado por
veículo

{INPC:3.5277

%)
01 Locação de veículo utilitário com Ano de fabricação

a partir de 2011 (devidamente comprovante através
da vistoria que será realizada pelo Setor de Frotas
do Município). Capacidade para no mínimo 09
(nove) pessoas, em conformidade com o
CONTRAN (Conselho Nacional de trânsito),
PROCOVE (Programa de Controle de Poluição do
ar para veículos automotores) e COAMA (Conselho
Nacional do meio ambiente) e demais
equipamentos de lei. Motorização mínima 1.4, 04
cilindros e potência mínima de 61 CV.
Compartimento de carga no mínimo 1000 litros, ar
quente, na cor branca e acabamento simples.
Seguro com cobertura total para danos contra
terceiros, passageiros e motorista, bem como
seguro contra furto/roubo no valor do veículo
locado, e no mínimo os seguintes quesitos: jogos de
tapete de borracha, e demais equipamentos de
segurança previsto por lei, rádio AM/FM. No valor

72 R$8.100,00 R$ 8.385,93

/I
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Rua Jacarandá. 300 - Eucaliptos - Fazenda Rio Grande - PR • CEP S3623-901 • Fone/Fax Oxx4 I 3627-8500



Hiq

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

da locação deverão estar incluso gastos com
motorista, abastecimento, manutenção e assistência
técnica do veículo.

02 Veículo tipo automóvel 1.0 com ano de fabricação a
partir de 2013 devidamente comprovado através da
vistoria que será realizada pelo Setor de Transporte
do Município. Com capacidade para no mínimo 05
(cinco) pessoas, em conformidade com o
CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito),
PROCOVE (Programa de Controle de Poluição do
ar para veículos automotores) e COAMA (Conselho
Nacional do meio Ambiente) e demais
equipamentos de lei. motorização mínima 1.0, 8 ou
16 válvulas e potência mínima de 60cv, com 04
(quatro) portas, e compartimento de carga de no
mínimo 250 litros e demais acessórios de linha, ar
quente, cor branca ou prata, seguro com cobertura
total para danos contra terceiros, passageiros e
motorista, bem como seguro contra furto/roubo no
valor do veículo locado e no mínimo os seguintes
quesitos: jogos de tapete de borracha, e demais
equipamentos de segurança previsto por lei, radio
AM/FM. No valor da locação já está incluso gastos
com motorista, abastecimento, manutenção e
assistência técnica do

60 R$5.100.00 R$5.280.03

III- Fica reajustado o valor global do contrato original para o objeto ora contratado, a vigorar o
valor de R$ 920.588,76 (novecentos e vinte mil quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e
seis centavos).

Fazenda Rio Grande, 09 de agos

Ci^ttcfío Woznia

Prefeito Municipai

Claudèmin José de Andrade
Secretário Municipal de Administração

^biano Dias^os Reis

Procurador Geral do Município
- OAB/PR nM5.402

Rua Jaearandi. 300 - Eucalipto! - Fatenda Rio Grande - PR . CEP »3«23.90l - Fone/Pa* 0*x4l 3627-8500



Assinatura

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
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2" TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM

MOTORISTA QUE ENTRE SI FIRMAM O

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

E  A EMPRESA A. SANTOS &

CARVALHO SANTOS LTDA - EPP.

O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno,

inscrito no CNPJ sob n° 95.422.986/0001-02, com sede administrativa na Rua

Jacarandá, n.® 300, Bairro Nações, Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, neste ato

representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Mareio Cláudio Wozniack, brasileiro,

casado, empresário, portador da Cl RG n°3.558.084-0-SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob

o n° 837.346.439-53, residente e domiciliado em Fazenda Rio Grande, assistido pelo

Procurador Geral do Município, Sr. Fabiano Dias dos Reis, OAB/PR 45.402 , em

conjunto com o Secretário Municipal de Administração Sr. Claudemir José de

Andrade, inscrito no CPF/MF sob o n® 633.107.329-91, doravante denominado

CONTRATANTE, e a empresa A. SANTOS & CARVALHO SANTOS LTDA - EPP,

pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n. 08.021.302/0001-58, Inscrição

Municipal n°.04.9910016606, estabelecida na Inglaterra, n°. 51, Eucaliptos, Fazenda Rio

Grande/PR, CEP 83820-038, Fone (41)3608-2422 / 9612-1621 /9611-7639 e-mail:

adsÍocveiculosf5)hotmail.com por seu representante legal Arnaldo Dos Santos, inscrito

no CPF sob n°. 847.338.379-68, doravante denominada CONTRATADA, e, tendo em

vista a necessidade de aditamento, pelo que restou decidido e autorizado no processo

administrativo n° 14.436/2019, as partes resolvem Firmar o 2° Termo aditivo ao contrato

061/2017 ID; 2799, Celebrado em 28 de junho de 2018, originado do Pregão Presencial

n® 022/2017, mediante Cláusulas e condições seguintes;

Cláusula Primeira: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato originai por mais 12

(doze) meses a contar de 28/06/2019.

Cláusula Segunda: Fica indicada como Fiscal do Contrato a Servidora MaristaJa da

Silva Szeremeta inscrita no CPF sob o n° 052.301.2 99-30 - matrícula n"350241 . A

Rua J.ncarandà, 300 - Nações - Fazenda Rio Grande - PR - CEP 83820-000 • Fonc/Fa* Oxx4l 3627-8500



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
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Cláusula Terceira: Para suporte da Despesa fica indicada a seguinte dotação
orçamentária: 42 e 43.

Cláusula Quarta: As demais cláusulas anteriormente firmadas permanecem em vigor.

Fazenda Rio Grande, 27 de junho de 2019.

p/ Contratante:- MarcWciáljdio Wozniaçk

PrWeito Municipal

Claudemi|uosé de Andrade
Secretário Municipal de Administração

liano Dias dts Reis

Procurador Geral dp Município

OAB/PR 45.402

p/Contratada;- Arnaldo Dos Santos

A. Santos & Carvalho Santos Ltda - Epp

Testemunhas:

npn7-J^

Compras e Ucitarr-

Rua Jacaraniíí. 300 - Nações - Faacnda Rio Grande - PR • CEP 83820-000 • Fonc/Fas 0**41 3627.85
00



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

ssinaUira

2°APOSTILAMENTO

Pregão Presencial n" 022/2017
Processo 14436/2019

o Município de Fazenda Rio Grande, sito a Rua Jacarandá,
o apostilamento ao Contrato n° 61/2017 - Pregão Presencial ?22/2017 com a

-sr. ?■ rsz^Ts-í I srrr p™..=
administrativo n°. 14436/2019, para registrar.

I- Fica reajustado o valor do contrato retro conforme variação a^^ulada
julho/aOlB a junho/2019, referente a cláusula contratual de reajust p
3,3148% segundo o IBGE.

II. o valor incluso referente ao reajuste é de R$ 30 515 76quinze reais e setenta e seis centavos), referentes ao objeto relacionado na Giausula Primeira
do contrato original constantes na tabela abaixo:

01

i ltem Especificação do Equipamento Qde. Valor mensal
veículo Atual por
por mês veiculo

Locação de veículo utilitário com Ano de fabricação a
oartir de 2011 (devidamente comprovante através da
vistoria que será realizada pelo Setor de Frotas do
Município). Capacidade para no mínimo 09 (nove)
pessoas, em conformidade com o CONTRAN (Conselho
Nacional de trânsito). PROCOVE (Programa de Controle
de Poluição do ar para veículos automotores) e COAMA
(Conselho Nacional do meio ambiente) e
equipamentos de lei. Motorização mínima 1.4 04
ciiindros e potência mínima de 61 CV. Compartimento de
carga no mínimo 1000 litros, ar quente, na cor branca e
acabamento simples. Seguro com cobertura total para
danos contra terceiros, passageiros e motorista, bem
como seguro contra furto/roubo no valor do veiculo
locado, e no mínimo os seguintes quesitos: jogos de
taoete de borracha, e demais equipamentos de
segurança previsto por lei, rádio AM/FM. No valor da
locação deverão estar Incluso gastos com motórista,
abastecimento, manutenção e assistência técnica do
veículo.

72 R$ 8.385.93

Valor mensal
Atualizado por
veículo (INPC;
3,3148%)

R$ 8.663,91



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

02 Veiculo tipo automóvel 1.0 com ano de fabricação a
partir de 2013 devidamente comprovado através da
vistoria que será realizada pelo Setor de Transporte do
Município. Com capacidade para no mínimo 05 (cinco)
pessoas, em conformidade com o CONTRAN (Conselho
Nacional de Trânsito), PROCOVE (Programa de
Controle de Poluição do ar para veículos automotores) e
COAMA (Conselho Nacional do meio Ambiente) e
demais equipamentos de lei, motorização mínima 1.0, 8
ou 16 válvulas e potência mínima de 60cv, com 04
(quatro) portas, e compartimento de carga de no mínimo
250 litros 8 demais acessórios de linha, ar quente, cor
branca ou prata, seguro com cobertura total para danos
contra terceiros, passageiros e motorista, bem como
seguro contra furto/roubo no valor do veiculo locado e no
mínimo os seguintes quesitos: jogos de tapete de
borracha, e demais equipamentos de segurança previsto
por lei, radio AM/FM. No valor da locação já está incluso
gastos com motorista, abastecimento, manutenção e
assistência técnica do

60 R$5.280,03 R$5.455,05

I II- Fica reajustado o valor global do contrato original para o objeto ora contratado, a vigorar o
valor de R$ 951.104,29 (Novecentos e cinqüenta e um mil, cento e quatro reais e vinte e
nove reais

Fazenda Rio Grande, 16 de agos. 2019.

Mai^o Cláudio WoznlaQk
PrWeito Municipal

ClaudeíhirlJosé de Andrade
Secretárto Milnicipal de Administração

K' i^Jablano Diás Dos Reis
Procurador Gerjal do Município

- OAB/PR n'45.402

Rua Jaearandá. 30Ü -Nsçfle» - Fazenda Rio Grande - PR • CEP K3823-90I • Fone/Fi* 0x*4l 3627-8500
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FAZENDA MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRAND
RIO GiiANDE À ESTADO DO PARANÁ

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER NO 685/2019

Processo n° 36257/2019

Interessado: Secretaria Municipal de Assistência Social

Objeto; Aditivo de Valor - Contrato no 109/2016

Encaminha-nos a Secretaria Municipal de Administração, pedido de parecer acerca da

possibilidade de aditivo no Contrato n. 061/2017, cujo objeto é a locação de veículos automotores,

com manutenção e assistência técnica.

O pedido partiu da Secretaria soiicitante, que pretende a inclusão do montante de 25%

(vinte e cinco por cento) no valor original do contrato. Necessário observar que a variação de preço

com a inclusão, não podem representar mais de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor

do contrato, conforme prevê art. 62, II, §§ 1° e 2° da Lei 8.666/93:

"Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as

devidasjustificativas, nos seguintes casos:

II - por acordo das partes:

§ f O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os

acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até

25% (vinte e cinco por cento) do vaior iniciai atualizado do contrato, e, no caso

particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50%

(cinqüenta por cento) para os seus acréscimos.

§ 2^ Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos

no parágrafo anterior, saívo:"

Assim, tendo em vista que o aumento representa 25% (vinte e cinco por cento)

do valor do contrato, inexiste óbice para o acréscimo pretendido.

Existe, portanto, previsão legal para a pretensão. Vale destacar que a presente

análise se concentra no âmbito estritamente jurídico, não adentrando em elementos de caráter

Rua Jacarandá, n°300, Nações, Fazenda Rio Grande — PR, CEP 83.850-000, Fone/Fax: 3627-8500
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financeiro, tais como dotação orçamentária, saido, fracionamento de despesa, bem como critério de

conveniência e oportunidade administrativa.

Fazenda Rio Grande/PR, 20 de setembro de 2019.

Fábio Júlio Nogara
Procurador do Município

Matrícuia 350.950
OAB/PR nO 41.224

Rua Jacarandá. n®300, Nações, Fazenda Rio Grande - PR, CEP 83.850-000, Fone/Fax: 3627-8500



ESTADO DO PARANÁ

' PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Parecer: 3

Número do processo: 0036257/2019
Assinatura

Página 1 /1

Data: 27/09/2019

Número do processo: 0036257/2019

Requerente: 308 - JOSE ROBERTO ZANCHI

Beneficiário;

Solicitação: 3 - Ofício

Situação: Em análise Em trâmite: Não

Código do parecer: 3 Número do processo: 0036257/2019

Local do parecer: 007.004.006 - Contratos Compras

Conclusivo: Não Data e hora: 20/09/2019 16:23:54

Parecer: À Secretaria Municipal de Assistência Social, para indicação de Dotação Orçamentária.
Após retome.

Fazenda Rio Grande - PR. 27 de Setembro de 2019.

Simone Aparecida Ançay Rodrigues

Sistema: Protocolo Fiy / Usuário: simone.ancay / Relatório de pareceres por processos



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAND

Relatório de pareceres por processos

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 4

Número do processo: 0036257/2019

Assinatura

Página 1 /1

Data: 27/09/2019

Número do processo; 0036257/2019

Requerente: 308 - JOSE ROBERTO 2ANCHÍ

Beneficiário:

Solicitação: 3 - Oficio

Situação: Em análise Em trâmite: Não

Código do parecer: 4 Número do processo: 0036257/2019

Locai do parecer: 005.006.002 - Adm Fin do Fundo Mun Assistência Social SMAS

Conclusivo: Não Data e hora: 26/09/2019 14:56:27

Parecer; Diante do parecer da Procuradoria Jurídica, informamos as seguintes dotações: 842; 850; 837; 1318; 1345; 726; 703; 709;
791: 793; 761; 762; 763. Segue ao Sr. Secretário para ciência e autorização. Após. favor enviar para Contratos Compras.

Fazenda Rio Grande - PR. 27 de Setembro de 2019.

nestor luiz preza júnior

Sistema: Protocolo Fly / Usuário: simone.ancay / Relatório de pareceres por processos



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE,

Relatório de pareceres por processos

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 5

Número do processo: 0036257/2019

Assinatura

Página 1 /1

Data: 27/09/2019

Número do processo: 0036257/2019

Requerente: 308 - JOSE ROBERTO 2ANCHI

Beneficiário:

Soiicitação: 3 - Ofício

Situação: Em análise Em trâmite: Não

Código do parecer: 5 Número do processo: 0036257/2019

Local do parecer: 005.007.001 • Secretário Municipal de Assistência Social

Conclusivo: Não Data e hora: 26/09/2019 16:22:11

Parecer: Manifesto minha ciência e concordância com as dotações orçamentárias ora indicadas.

Fazenda Rio Grande - PR, 27 de Setembro de 2019.

JOSÉ ROBERTO ZANCHI

Sistema: Protocolo Fly / Usuário: simone.ancay / Relatório de pareceres por processos
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Ao Secretário Municipal de Administração,

Folha

Para análise, após encaminhar ao Gabinete para Autorização do Sr. Prefeito.

Simone Aparecida Ançay Rodrigues

Mat.: 352144

Coordenação de Contratos
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^ ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Relatório de pareceres por processos

^OA fi/Q
Página 1 /1

Data; 07/10/2019

,cc

Parecer: 8

Número do processo: 0036257/2019

folha n® Q

Assinatura

Número do processo: 0036257/2019

Requerente: 308 - JOSE ROBERTO ZANCHI

Beneficiário:

Solicitação; 3 - Ofício

Situação: Em análise Em trâmite: Sim

Código do parecer: 8 Número do processo: 0036257/2019

Locai do parecer: 007.004.006 - Contratos Compras

Conclusivo: Não Data e hora: 30/09/2019 15:00:25

Parecer: Ao Jurídico, para reavaliar o Parecer n° 685/2019 referente ao acréscimo de 25% no valor do contrato, conforme orientação
do Contador Mauro Pedroso.

Fazenda Rio Grande ■ PR, 07 de Outubro de 2019.

Simone Aparecida Ançay Rodrigues

Sistema; Protocolo Fly / Usuário; simone.ancay / Relatório de pareceres por processos



ESTADO DO PARANÁ

' PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAND
Relatório de pareceres por processos

Parecer: 9

Número do processo: 0036257/2019

Número do processo: 0036257/2019

Requerente: 308 - JOSE ROBERTO ZANCHl

Beneficiário:

Solicitação: 3 - Ofício

Situação: Em análise

Assinatura

Página 1 /1

Data: 07/10/2019

Em trâmite: Sim

Código do parecer: 9 Número do processo: 0036257/2019

Local do parecer: 007.004.003 - Jurídico Compras

Conclusivo: Não

Parecer: Retifico o parecer anteriormente emitido, para que a Secretaria interessada especifique a quantidade de veículos e quais suas
respectivas marca/modelo serão necessários acrescer ao contrato.

DaU e hora: 01/10/2019 14:53:31

Fazenda Rio Grande - PR, 07 de Outubro de 2019.

Fábio Júlio Nogara

Sistema: Protocolo Fly / Usuário: simone.ancay / Relatório de pareceres por processos



gr ESTADO DO PARANÁ
" PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Relatório de pareceres por processos

Parecer: 11

Número do processo: 0036257/2019

Número do processo: 0036257/2019

Requerente: 308 - JOSE ROBERTO ZANCHI

Beneficiário:

Solicitação: 3 - Ofício

Assinatura

Página 1 /1

Data: 07/10/2019

Situação: Em análise Em trâmite: Sim

Código do parecer: 11 Número do processo: 0036257/2019

Local do parecer: 005.006.002 - Adm Fin do Fundo Mun Assistência Social SMAS

Conclusivo: Não Data e hora; 02/10/2019 16:25:12

Parecer: Diante do parecer do Jurídico Compras, informamos que a SMAS pretende locar mais 01 (um) veículo utilitário corn
capacidade para 09 pessoas com serviço de motorista, conforme item 01 do contrato 61/2017. Segue ao Sr. Secretáno para
ciência e autorização. Após, favor enviar para o Jurídico Compras.

Fazenda Rio Grande - PR. 07 de Outubro de 2019.

nestor luiz preza júnior

Sistema: Protocolo Fly / Usuário: simone.ancay / Relatório de pareceres por processos



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 12

Número do processo: 0036257/2019

Número do processo; 0036257/2019

Requerente: 308 - JOSE ROBERTO ZANCHI

Beneficiário:

Solicitação: 3-Ofício

Situação: Em análise

Assinatura

Página 1/1

Data; 07/10/2019

Em trâmite; Não

Código do parecer: 12 Número do processo: 0036257/2019
Local do parecer: 005.007.001 - Secretário Municipal de Assistência Social

Conclusivo: Não

Parecer: Ciente, de acordo e autorizado com base no parecer anterior.

Data e hora: 03/10/2019 07:55:59

Fazenda Rio Grande - PR. 07 de Outubro de 2019.

JOSÉ ROBERTO ZANCHI

Sistema: Protocolo Fly / Usuário: simone.ancay / Relatório de pareceres por processos



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAND

Relatório de pareceres por processos

Página 1 /1

Data: 07/10/2019

Parecer: 13

Número do processo: 0036257/2019

Número do processo: 0036257/2019

Requerente: 308 - JOSE ROBERTO ZANCHI

Beneficiário:

Solicitação: 3 - Ofício

accinatiira

Situação; Em análise Em trâmite: Não

Código do parecer: 13 Número do processo: 0036257/2019

Locai do parecer; 007.004.003 • Jurídico Compras

Conciusivo: Não Data e hora: 07/10/2019 11:27:43

Parecer: Em sendo atestado que o acréscimo do veículo pretendido não representa percentagem superior a 25% (vinte e cinco por
cento) do vaior do contraio, inexiste óbice para inclusão pretendida.

Fazenda Rio Grande - PR. 07 de Outubro de 2019.

Fábio Júlio Nogara

Sistema: Protocolo Fiy / Usuário: simone.ancay / Relatório de pareceres por processos
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Coordenação de Contratos

V Assinat

3° TERMO ADITIVO AO CONTR

61/2017 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM
MOTORISTA QUE ENTRE SI FIRMAM O

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

E  A EMPRESA A. SANTOS &

CARVALHO SANTOS LTDA - EPP.

O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno,

Inscrito no CNPJ sob n.° 95.422.986/0001-02. com sede administrativa na Rua

Jacarandá, n° 300, Bairro Nações, Fazenda Rio Grande. Estado do Paraná, neste ato

representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Mareio Cláudio Wozniack, brasileiro,

casado, empresário, portador da Cl RG n° 3.558.084-0-SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob

o n° 837.346.439-53, residente e domiciliado em Fazenda Rio Grande, assistido pelo

Procurador Geral do Município, Sr. Fabiano Dias dos Reis, OAB/PR 45.402 , em

conjunto com o Secretário Municipal de Administração Sr. Claudemir José de

Andrade, inscrito no CPF/MF sob o n° 633.107.329-91, doravante denominado

CONTRATANTE, e a empresa A. SANTOS & CARVALHO SANTOS LTDA - EPP,

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n. 08.021.302/0001-58, Inscrição

Municipal n°.04.9910016606, estabelecida na Inglaterra, n°. 51. Eucaliptos, Fazenda Rio

Grande/PR, CEP 83820-038, Fone (41)3608-2422 / 9612-1621 /9611-7639 e-mall:

adslocveiculos@hotmail.com por seu representante legal Arnaldo Dos Santos, inscrito

no CPF sob n°. 847.338.379-68, doravante denominada CONTRATADA, e, tendo em

vista a necessidade de aditamento, pelo que restou decidido e autorizado no processo

administrativo n° 36.257/2019, as partes resolvem Firmar o 3° Termo aditivo ao contrato

061/2017 ID: 2799, Celebrado em 28 de junho de 2018, originado do Pregão Presencial

n° 022/2017, mediante Cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: Fica incluso ao contrato retro o montante R$ 77.975,19 (Setenta e

sete mil novecentos e setenta e cinco reais e dezenove), referente à inclusão de 1
(um) veiculo junto ao item 1(um) do contrato conforme quadro abaixo:

Item Un. Especificação do Ode. Valor Valor Valor Total do
Equipamento veiculo mensal Total Contrato

incluso por Incluso acrescido ^
'  veiculo '

01 Mês Locação de veiculo utilitário
com Ano de fabricação a
partir de 2011 (devidamente | ,

Rua Jacarandá. 300 - Nações - Fazenda Rto Grande - PR - CEP 83820-000 - Fone/Fax 0xx4l 3627-
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grand
Coordenação de Contratos

comprovante através da, 1 veículo
vistoria que será realizada | pelo
pelo Setor de Frotas do período de
Município). Capacidade 9 (nove)
para no mínimo 09 (nove) meses
pessoas, em conformidade
com o CONTRAN

(Conselho Nacional de
trânsito), PROCOVE
(Programa de Controle de.
Poluição do ar para
veículos automotores) e|
COAMA (Conselho
Nacional do meio ambiente)
e demais equipamentos dei

, leL Motorização mínima 1.4, |
04 cilindros e potência
minima de 61 CV.
Compartimento de carga no,
mínimo 1000 litros, ar,

quente, na cor branca e
acabamento simples.
Seguro com cobertura total
para danos contra terceiros,'
passageiros e motorista,'
bem como seguro contra
furto/roubo no valor do
veículo locado, e no mínimo
'os seguintes quesitos: |
jogos de tapete de!
borracha, e demais
equipamentos de
segurança previsto por lei,|

I rádio AM/FM. No valor da
'  locação deverão estar
incluso gastos com
motorista, abastecimento,

I manutenção e assistência |
I técnica do veículo.

R$
8.663,91

R$
77.975,19

Assinatura

R$

1.029.079,71

Cláusula Segunda: Passa o valor do contrato original para R$1.029.079,71 (Um milhão,
vinte e nove mil, setenta e nove reais e setenta e um centavos).

Cláusula Terceira; Para suporte da Despesa fica indicada a seguinte dotação
orçamentária: 842, 850, 837,1318, 1345, 726, 703, 709, 791, 793, 761, 762, 763.

Rua Jacarandá. 300 - Nações - Fazenda Rio Grande - PR - CEP 83820-000 - Fonc/pU 0xx4l 3627-8500



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Coordenação de Contratos

Cláusula Quarta: As demais cláusulas anteriormente firmadas permanecem em vigor

Assindtur;)

Fazenda Rio Grande. 10 de Outubro de 2019.

p/ Contratante:- Marfcío/Claudío Wozniac
'refeito Municipal

Clauden\írVJoj^ de Andrade
SecretáriosMufiitipal de Administração

jiiano Di^ d^ Reis
Procurador Geral do Município

OAB/PR 45.402

p/Contratada:- Arnaldo Dos Santos

A. Santos & Carvalho Santos Ltda - Epp

Testemunhas:

Jl JÂ [Í)MmvUXj

SinflQptewryç;?feârigues

Matr. 352Uâ

Rua Jacarandá. 300 - Nações - Fazenda Rio Grande - PR - CEP 83820-000 - Fone/Fax Oxx4 1 3627-8500

1



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ
Coordenação de Contratos

Folhd

Assinatura

EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61/2017- ID 2799.

CONTRATANTE; PREFEITURA 00 MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
CONTRATADO: A. SANTOS & CARVALHO SANTOS LTDA - EPP; i
CNPJ: 08.021.302/0001-58; _ _ .
OBJETO: Locação de Veículos Automotores com Motorista, com manutenção e assistência,
técnica, combustível e seguro total, conforme solicitação das Secretarias Municipais e Corpo
de Bombeiros.

MODALIDADE: Pregão Presencial 022/2017;
PROTOCOLO: n° 36257/2019;

VALOR INCLUSO: R$ 77.975,19 (Setenta e sete mil novecentos e setenta e cinco reais e
dezenove);

DATA DA ASSINATURA: 10/09/2019.

Coordenação de Contratos

Rua Jacarandá, 300 - Nações - Fazenda R.o Grande - PR • CEP 83820-000 - Fone/Fax 0xx4 1 627-8500
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Assinatura

Diário Oficial Eletrônico
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Diário Oficiai ületrónico - Cariado iieia Lei n° 1.218/2018 - Ldicão n"204/2019 de 11 de outubro de 2019 Pátiiu 3

tíif secRtrani* municipal sí AOUimirpAcAo StCtCTAAIA MUNICIPAL Ct AOHINISTP>CAO
L*4i.M-A-nrlc<P» W."
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
PyiZEND/ Coordenação de Contratos
RIO GkÂNDE ik-í

Protocolo: Ó.M-A "S-
Assinatura

Ao Compras: Considerando que todos os trâmites legais deste processo

foram finalizados, remetemos este para que seja devidamente paginado, digitalizado e

arquivado.

SImone Aparecida Ançay Rodrigues

Mat: 352144

Coordenação de Contratos

//O / Jf
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