PRESIDÊNCIA
ORDEM DE SERVIÇO Nº 310-20
Para atender a determinação da OS n° 310/2020, acerca da transparência dos contratos da APPA, conforme exigido pela lei federal 13.303/16, art.88, a DJU possui os seguintes
contratos em vigência, os quais são apresentados na tabela abaixo.

Contrato
047-2019 (2º
TA

042-2018 (1°
TA)

Protocolo
15.911.876-2

15.215.100-4

Contratado

Objeto

OS

VIGENCIA

VIGÊNCIA T.A

VALOR

EXECUÇÃO (%)

ZÊNITE

5 acessos à ferramenta Zênite Fácil Estatais, conforme
211-19
descrição constante no anexo I do contrato

execução até
28.11.2022

R$ 10.007,51

41,6% por
aproximação contrato de valor
fixo anual

ALERTE

Contratação de empresa especializada no serviço de
clipping de informações publicadas nos diários oficiais
114-18
e diários da justiça em todo território nacional
relativas à APPA

execução até
13.06.2022

R$ 2.856,00

83,3% por
aproximação contrato de valor
fixo mensal

COMUNICAÇÃO INTERNA 4638/2022. Assinatura Simples realizada por: Yasmin Carlim Antunes em 11/04/2022 14:35. Inserido ao documento 307.572 por: Lucas Rodrigues Pontin em: 11/04/2022 12:10. Documento assinado nos termos do
Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: e1313e574c4bffbbe6e708839d56f109.

030-2021

17.463.654-0

Elaboração e revisão de cálculos judiciais nas esferas
trabalhista e cível; emissão de pareceres técnicos ;
apresentação de quesitos em perícias contábeis
judiciais e atuação como assistente técnicos pericial,
fornecendo subsídios técnicos de impugnação para a
Execução: 12
área jurídica; e elaboração de provisionamento
meses a
CESAR AMARAL contábil/financeiro, tudo isso relacionado aos
092-21
contar de
processos em que a APPA figure como parte ou
15.04.2021
interessada na relação jurídica processual, conforme
especificações contidas no Termo de Referência,
decorrente do processo administrativo n° 17.463.6540 e seus anexos, procedimento de inexigibilidade n°
5850/2021-APPA.

Contratação de empresa especializada para realizar o
fornecimento e instalação de atualização do software
048-17 (4° TA) 14.382.116-1 PREÂMBULO - CPJ
CPJ-3C - controle de processos judiciais e 10 licenças
de direito de uso do respectivo software

109-17

execução vai até
: 21.08.2022

R$ 321.000,00

19,58%

R$ 9.888,00

66,6% por
aproximação contrato de valor
fixo mensal

Paranaguá, 11 de abril de 2022.
YASMIN CARLIM ANTUNES
COORDENADORA ADMINISTRATIVA

COMUNICAÇÃO INTERNA 4638/2022. Assinatura Simples realizada por: Yasmin Carlim Antunes em 11/04/2022 14:35. Inserido ao documento 307.572 por: Lucas Rodrigues Pontin em: 11/04/2022 12:10. Documento assinado nos termos do
Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: e1313e574c4bffbbe6e708839d56f109.

