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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK – ESTADO DO PÁRANÁ 

 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 140/2017- REF PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2017 

 

Pelo presente Instrumento de Aditivo Contratual, o qual possui como partes, de um lado o Município de Conselheiro 
Mairinck/Pr, neste ato representado por Seu mandatário Sr. Alex Sandro Pereira da Costa Domingues, Prefeito Municipal, 
denominado como CONTRATANTE; e do outro lado as seguintes empresas já devidamente qualificadas no Termo 
primitivo como CONTRATADAS: T&R RECICLAVEIS LTDA CNPJ: 18.350.693/0001-08 
tem como certo e ajustado o que segue: Clausula Primeira: De comum e tempestivo acordo, nos termos da lei nº 
8.666/93, fica prorrogado para até dia 30/04/2019, por força deste Aditivo Contratual, o prazo de vigência do 
“Instrumento Principal dos Contrato nº 0140/2017 firmados no ano de 2017. Os valores permanecem inalterados; 
Clausula Segunda: Para dirimir eventuais dúvidas tanto do presente aditivo, como do Instrumento Principal, fica mantido 
como eleito, o foro da Comarca de Ibaiti, Estado do Paraná. Cláusula Terceira: Para cumprimento das obrigações ora 

prorrogadas, serão usadas as dotações orçamentárias destinadas à este fim do Orçamento Geral do Município; 
Por estarem justos e avençados, firmam este instrumento na presença de duas testemunhas, em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, para que assim, surte seus fáticos e jurídicos efeitos. Conselheiro Mairinck, 21 de agosto de 2018. 
 
Município de Conselheiro Mairinck 

Alex Sandro Pereira da Costa Domingues 
 
CONTRATADA 

T&R Recicláveis ltda 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 

 

Com base nas informações constantes do Processo nº 067/2018, referente ao Pregão Presencial nº 041/2018, para 
Contratação de empresa que forneça um profissional com formação superior e experiência na área de educação física, 
por um período de 12 meses, para desenvolver atividades físicas, laborais em atendimento às crianças, adolescentes, 
jovens e idosos, usuários dos Programas, Serviços, Projetos, referenciados ao CRAS – Centro de Referência em 
Assistência Social, “Família Mairinquense” e ao Departamento de Assistência Social do Município de Conselheiro 
Mairinck. As aulas serão ministradas 01 (uma) vez por semana, sendo carga horária de 08 horas diárias totalizando 32 
horas mensais, com cronograma e turma a ser definido pela coordenação do programa, e em cumprimento aos termos 
do artigo 43, inciso VI, da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, acolho a decisão do Sr. Pregoeiro e HOMOLOGO o 
procedimento em comento para que surta seus fáticos e jurídicos efeitos, da seguinte maneira: ADJUDICADO à empresa: 
ALEX WILLIAN DE SIQUEIRA SILVA 05893648986, CNPJ/MF sob no 28.182.777/0001-33, vencedora desta licitação, no 
valor de R$ 10.320,00 (Dez Mil Trezentos e Vinte Reais). Com base no Decreto nº 3.555/2000, em consequência, devendo 
ser convocada a proponente para a assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da lei nº 8.666/93, 
sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta lei.  

Conselheiro Mairinck-Pr, 29 de Agosto de 2018.  
Alex Sandro Pereira Costa Domingues 

Prefeito Municipal 
 

Extrato de Contrato Pregão Presencial nº 041/2018 
 

Objeto: Contratação de empresa que forneça um profissional com formação superior e experiência na área de educação 
física, por um período de 12 meses, para desenvolver atividades físicas, laborais em atendimento às crianças, 
adolescentes, jovens e idosos, usuários dos Programas, Serviços, Projetos, referenciados ao CRAS – Centro de 
Referência em Assistência Social, “Família Mairinquense” e ao Departamento de Assistência Social do Município de 
Conselheiro Mairinck. As aulas serão ministradas 01 (uma) vez por semana, sendo carga horária de 08 horas diárias 
totalizando 32 horas mensais, com cronograma e turma a ser definido pela coordenação do programa. Contratante: 
Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck-Pr - Contrato nº 103/2018 - Contratada: ALEX WILLIAN DE SIQUEIRA 
SILVA 05893648986, CNPJ/MF sob no 28.182.777/0001-33, no valor de R$ 10.320,00 (Dez Mil Trezentos e Vinte Reais). 
Vigência: 12 Meses a partir da data da assinatura do contrato.  

Conselheiro Mairinck-Pr, 29 de Agosto de 2018  
Alex Sandro Pereira Costa Domingues 

Prefeito Municipal 
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