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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 117/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO CANDÓI - CNPJ nº.
95.684.478/0001-94.
CONTRATADO: CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE
ESTÁGIO - ME (CNPJ nº. 10.347.576/0001-83).
EDITAL: Pregão Presencial nº. 085/2019
OBJETO: Contratação de empresa para terceirização de mão de obra
da atividade meio da administração municipal, sendo Bacharel em
Educação Física.
VALOR: R$ 30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais).
VIGÊNCIA: 09/07/2019 à 09/01/2020.
EXECUÇÃO: Do recebimento da requisição de compra até
09/01/2020.
DATA DA ASSINATURA: 09/07/2019. 

Publicado por:
Rodrigo Miss

Código Identificador:94A94612

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 12/07/2019. Edição 1797
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/
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DOTAÇÕES  

Exercício da despesa Conta da despesa Funcional programática Fonte de recurso Natureza da despesa Grupo da fonte Valor dotado R$

2020 4100 07.007.27.812.0014.2037 0 3.3.90.39.00.00 E 30.600,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO ADITIVO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/2019
CONTRATO Nº 117/2019
TERMO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO Nº 117/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CANDÓI E CEBRADE - CENTRAL
BRASILEIRA DE ESTÁGIO - ME.
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES
1.1 - MUNICÍPIO CANDÓI, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 95.684.478/0001-94, com sede na Avenida XV de
Novembro, nº 1761, Bairro Cacique Candói, CEP 85.140-000, Candói/PR, neste ato legalmente representada pelo Prefeito, Sr. GELSON KRUK
DA COSTA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 028.115.829-08, portador da cédula de identidade civil RG nº 7.043.389-3 SSP/PR,
residente e domiciliado no município de Candói/PR, que para os efeitos deste instrumento denomina-se simplesmente CONTRANTE.
 
1.2 - CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTÁGIO - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº.
10.347.576/0001-83, com sede na Rua Saldanha Marinho, nº. 1465, Sala 02, Centro, CEP 85.010-290, Guarapuava/PR, neste ato legalmente
representado pelo sócio administrador Sr. NELSON DA SILVA VIRMOND, brasileiro, administrador de empresa, casado pelo regime de
comunhão parcial de bens, inscrito no CPF sob o nº. 471.504.919-87, portador da cédula de identidade civil RG nº. 3.237.234-1 SESP/PR, residente
e domiciliado na Rua Capitão Frederico Virmond, nº. 2135, Apto 102, Centro, CEP 85.010-120, Guarapuava/PR, residente e domiciliado no
município de Curitiba/PR, que para os efeitos deste instrumento denomina-se simplesmente CONTRATADO.
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1 - O objeto deste termo aditivo é: “Prorrogação do prazo e valor do contrato administrativo nº 117/2019 do Pregão Presencial nº 085/2019,
cujo objeto é: Contratação de empresa para terceirização de mão de obra da atividade meio da administração municipal, sendo Bacharel em
Educação Física”.
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
3.1 - O presente instrumento tem como fundamentação legal as disposições contidas no art. art. 57, II da Lei Federal nº 8.666/1993, conforme
previsão na cláusula 6.3 do contrato.
 
CLÁUSULA QUARTA - DA MOTIVAÇÃO
 
4.1 - A presente prorrogação visa a continuidade do fornecimento de mão de obra para desempenhar suas atividades na Secretaria de Esportes e
Lazer.
 
A mão de obra em questão é para suprir a lacuna existente na secretaria, em decorrência da necessidade de um profissional habilitado para
treinamento das seleções municipais e das escolinhas de base de várias modalidades e ainda para funcionamento da Escola Furação para
comprimento das obrigações assumidas por meio do convênio firmado entre o município e o Clube Athlético Paranaense.
 
Ainda é oportuno ressaltar que a Lei 1.482/2018 extinguiu o cargo de Instrutor de Esportes, fazendo-se necessário a contratação de mão de obra
terceirizada.
 
Frisa-se ainda, que a prorrogação é vantajosa, visto que o valor contratual é compatível com o praticado no âmbito do Município.
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO
 
5.1 - Prorroga-se por mais 6 (seis) meses, o prazo de vigência e execução do contrato, constantes em sua cláusula 6.1 e 6.2, passando viger até 9 de
julho de 2020.
 
CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 
6.1 - Prorroga-se o valor do contrato constante em suas cláusulas 3.1 e 5.1, no importe mensal de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) por um
período de seis meses, totalizando R$ 30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais) no período.
 
6.2 - As despesas decorrentes da execução do presente instrumento terão cobertura com as seguintes dotações orçamentárias e suas correspondentes
nos exercícios posteriores, ficando a mesma incluída na cláusula 4.2 do contrato:
 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO
7.1 - O CONTRATANTE providenciará a publicação do presente instrumento no diário oficial do município
(http://www.diariomunicipal.com.br/amp), nos termos do disposto no art. 61, parágrafo único, da lei 8.666/1993.
 
CLÁUSULA OITAVA - DO FORO
8.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava/PR para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes do presente instrumento.
 
E por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente termo aditivo, em duas vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença
das duas testemunhas abaixo.
 
Candói, 6 de janeiro de 2020.
 
GELSON KRUK DA COSTA
Prefeito
Contratante
 
VALDECIR ANTÔNIO DA SILVA
Secretário de Administração
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NELSON DA SILVA VIRMOND
Cebrade - Central Brasileira De Estágio - ME
Contratado
 
Testemunha
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO ADITIVO

TERMO  ADITIVO  Nº  2  DO  CONTRATO  Nº
117/2019  QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  O
MUNICÍPIO  DE  CANDÓI  E  CEBRADE  -
CENTRAL BRASILEIRA DE ESTÁGIO - ME.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI, com sede na Avenida
XV de  Novembro,  nº  1761,  Bairro  Cacique  Candói,  Candói  (PR),
inscrito no CNPJ sob o nº 95.684.478/0001-94, neste ato representado
pelo Prefeito, Sr. GELSON KRUK DA COSTA, inscrito no CPF sob o
nº  028.115.829-08,  portador  da  cédula  de  identidade  civil  RG  nº
7.043.389-3  SSP/PR,  doravante  denominado CONTRATANTE,  e  a
empresa  CEBRADE  -  CENTRAL  BRASILEIRA  DE  ESTÁGIO  -
ME, inscrito no CNPJ sob o nº 10.347.576/0001-83, com sede na Rua
Saldanha  Marinho,  nº  1465,  Sala  02,  Centro,  CEP  85.010-290,
Guarapuava  (PR),  doravante  designado  CONTRATADA,  neste  ato
representado  pelo  Sr.  NELSON DA SILVA VIRMOND, brasileiro,
administrador de empresa, casado pelo regime de comunhão parcial de
bens, inscrito no CPF sob o nº 471.504.919-87, portador da cédula de
identidade civil RG nº 3.237.234-1 SESP/PR, residente e domiciliado
na Rua Capitão Frederico Virmond, nº 2135, Apto 102, Centro, CEP
85.010-120, Guarapuava (PR), em observância às disposições da Lei
Federal  nº  8.666/1993,  resolvem celebrar  o  presente  termo aditivo,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - Suspensão temporária da execução do contrato administrativo nº
117/2019  do  Pregão  Presencial  nº  085/2019,  cujo  objeto  é:
“Contratação  de  empresa  para  terceirização  de  mão  de  obra  da
atividade  meio  da  administração  municipal,  sendo  Bacharel  em
Educação Física”.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
2.1  -  O  presente  instrumento  tem  como  fundamentação  legal  as
disposições  contidas  no  Art.  65,  II,  “caput”  da  Lei  Federal  nº
8.666/1993.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA MOTIVAÇÃO

1.
3.1  -  Recentemente  foi  descoberto  o  novo  agente  do  coronavírus,
causador do COVID-19, cuja doença tem avançado rapidamente pelo
mundo todo.
Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS)
declarou que o surto do novo coronavírus constitui Emergência em
Saúde Pública de Importância Internacional.
A União, Estados  e  Municípios  criaram diversas  ações,  tais  como,
paralisação  das  aulas,  do  comércio,  cancelamento  de  eventos,
recomendação  de  permanência  da  população  em  suas  casas,  entre
outras que visam inibir a aglomeração de pessoas, reduzindo assim os
riscos de contágio e transmissão da doença.
O Município de Candói por sua vez, também estabeleceu normas, em
especial  o  Decreto  nº  326/2020,  331/2020,  332/2020,  333/2020  e
337/2020, decretando o cancelamento de eventos públicos municipais,
funcionamento dos serviços públicos somente considerável essenciais,
e outras ações que inibem ao máximo a reunião de pessoas em um
mesmo ambiente, prevenindo-os do contágio.
Tais  medidas  inevitavelmente  impactaram  em  diversas  áreas,  nas
devidas  proporções,  contudo,  de  momento  frisamos  os  serviços
públicos,  em  especial  as  aulas  e  atividades  esportivas  que  foram
paralisadas.
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Em análise ao contrato de terceirização da mão de obra nº 117/2019, e
considerando que a execução do Programa Municipal de Escolinhas
de Iniciação Esportiva estará paralisada, assim como demais eventos
esportivos,  a  Administração  entendeu  por  conveniente  suspender
temporariamente a execução do contrato em tela.
CLÁUSULA QUARTA - DA SUSPENSÃO DO SERVIÇOS

2.
4.1 -  Enquanto permanecer  a  situação de  emergência  causada  pela
pandemia  do  novo  coronavírus  covid-19,  adotar-se-á  as  seguinte
medidas:
4.1.1 - Ficam suspensos a partir de 15 de abril de 2020, a execução
dos serviços, objeto do contrato em epígrafe
4.1.2  -  Nos  termos  da  cláusula  13.1,  VI  do  contrato,  o
CONTRATANTE  reserva-se  no  direito  de  descontar  dos  valores
devidos ao CONTRATADO, o correspondente aos postos de trabalho
suspensos.
CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO
5.1  -  O  CONTRATANTE  providenciará  a  publicação  do  presente
instrumento  no  diário  oficial  do  Município
(http://www.diariomunicipal.com.br/amp), nos termos do disposto no
art. 61, parágrafo único, da lei 8.666/1993.
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO
6.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava/PR para dirimir
quaisquer dúvidas ou questões decorrentes do presente instrumento.
E  por  assim  estarem  de  pleno  acordo,  assinam  o  presente  termo
aditivo,  em duas vias de igual  teor  e  forma,  para todos  os fins  de
direito, na presença das duas testemunhas abaixo.
Candói, 22 de abril de 2020.
GELSON KRUK DA COSTA
Prefeito
VALDECIR ANTÔNIO DA SILVA
Secretário de Administração
NELSON DA SILVA VIRMOND
CEBRADE - Central Brasileira de Estágio -ME
Testemunhas: 
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