
 

 

 

 
Relação dos contratos que sofreram alterações em função da Pandemia COVID-19, com base nos 

dados apresentados pelos Órgãos, de acordo com o estabelecido no artigo 21 do Decreto 

Municipal n.º 764/2020: 
 
 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

ÓRGÃO N.º CONTRATO TERMO ADITIVO OBJETO DA REVISÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMAP 

 
 

 
22.536 

 
 

 
22.536/26 

Frota oficial - Com fundamento no art. 4º do Decreto Municipal 764/2020, foi 
realizado remanejamento consensual, temporário, excepcional e parcial da 
execução dos serviços do Contrato n.º 22.536/2016, relativo à Prestação de 
Serviços de Transporte Oficial da SME, SMELJ, FCC, SMMA, COHAB, 
CURITIBA S/A, do IMAP e IPPUC para a SMS, e suspensão 1 veículo SMAP, 
pelo prazo de 120 dias, compreendendo o período de 01/07/2020 a 
01/11/2020, ou enquanto perdurar a situação de emergência em Saúde 
Pública (Sem alteração do valor global). Aditivo em fase de coleta de 
assinaturas. 
 
  

 
 

23.599 

 
23.599/01 

 
Telefonia Móvel - Acréscimo de linhas para a SMSAN  COVID. 
Aditivo Publicado no Diário Oficial n.º 99 de 28/05/2020. 

 
23.599/02 

 
Telefonia Móvel - Acréscimo de linhas para a PGM e IPMC  para atendimento 
remoto, devido pandemia COVID. 
Aditivo Publicado no Diário Oficial n.º 177 de 17/09/2020. 

 
 
 
 

23.007 

 
23.007/01 

Rede de Telefonia Fixa com serviços IP - Acréscimo Hospital e Maternidade 
Bairro Novo, para atendimento pandemia COVID. 
Aditivo Publicado no Diário Oficial n.º 117 de 23/06/2020. 
 

 
23.007/02 

Rede de Telefonia Fixa com serviços IP - Casa Irmã Dulce, para atendimento 
pandemia COVID. 
Aditivo Publicado no Diário Oficial n.º 136 de 20/07/2020. 
 

  
 

23.007/03 

Rede de Telefonia Fixa com serviços IP - FEAS, remanejamento de 
equipamentos para novo prédio sem alteração no valor global e acréscimo 
de ramais, para atendimento da pandemia COVID. 
Aditivo Publicado no Diário Oficial n.º 171 de 09/09/2020. 
 

SGM 
 

 
24.087 

 
24.087/01 

A partir da 4ª Etapa, há supressão quantitativa e qualitativa, e alteração 
qualitativa do referido contrato 

 
 
 
 

SMMA 
 

 
23.360 

 
23.360/4 

Adequação da forma de prestação de serviço de varrição manual sem 
repasse a partir de 23/03/2020 e acréscimo no serviço de limpeza especial 
para execução do serviço de assepsia urbana a partir de 01/04/2020. 

 
23.449 

  
Serviços de sanitização prestados no período de 01/04/2020 a 01/09/2020 

 
23.208 

 
23.208/01 

 
Suspensão das atividades previstas em razão da Pandemia 

 
 
 

 
SMDT 

 
 
 
 

 
 
 
 

23.695 

 

 
23.695/01 

A partir de 25/06/2020 ficam acrescidos 05 quartos para prestação de serviços 
de hotelaria/hospedagem, com atendimento de 24 horas pelo período de 90 
dias, com fornecimento de almoço e café da tarde para pessoas em situação 
de rua, atendidas pelo Projeto Nova Morada Vida Nova, que fazem uso de 
álcool e outras drogas, e que sejam selecionadas pela Secretaria de Saúde. 

 
23.695/02 

Ao contrato originário ficou estendido o prazo de execução dos serviços de 
que trata a cláusula primeira do primeiro Termo Aditivo, por mais 90 dias, 
iniciando a partir de 23/06/2020 e finalizando em 20/09/2020. 



 

 

 
 
 
 
SMDT 

 
 
 
 

23.696 

 

 
23.696/01 

A partir de 26/06/2020 ficam acrescidos 05 quartos para prestação de serviços 
de hotelaria/hospedagem, com atendimento de 24 horas pelo período de 90 
dias, com fornecimento de almoço e café da tarde para pessoas em situação 
de rua, atendidas pelo Projeto Nova Morada Vida Nova, que fazem uso de 
álcool e outras drogas, e que sejam selecionadas pela Secretaria de Saúde. 

 
23.696/02 

Ao contrato originário fica estendido o prazo de execução dos serviços de que 
trata a cláusula primeira do primeiro Termo Aditivo, por mais 90 dias, iniciando 
a partir de 24/06/2020 e finalizando em 21/09/2020 

 
SMELJ 

No contrato n.º 23.336 com a empresa PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA estão em tratativas para redução 
de 25%. 
 

 
 
 
 

 
 
SME 

 
 
 
 

 

 
22.369 

 
22.369/17 

Serviço de alimentação - Fornecimento de Kit Alimentação para os pais ou 
responsáveis das crianças e estudantes matriculados na rede municipal de 
ensino durante o período de pandemia COVID-19 

 
23.339 

 
23.339/04 

Serviço de alimentação - Fornecimento de Kit Alimentação para os pais ou 
responsáveis das crianças e estudantes matriculados na rede municipal de 
ensino durante o período de pandemia COVID-20 

 
 
23.340 

 

 
23.340/04 

Serviço de alimentação - Fornecimento de Kit Alimentação para os pais ou 
responsáveis das crianças e estudantes matriculados na rede municipal de 
ensino durante o período de pandemia COVID-21 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMS 

 
 

662 

 
 

662/02 

Prorrogação de vigência do contrato por 60 dias para a contratação de serviços 
hospitalares pela PMC, por meio da SMS e o Instituto Presbiteriano 
Mackenzie, por meio do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie - HUEM 
ao Sistema Único de Saúde -SUS Curitiba. 

 
 

663 

 
 

663/02 

 
Prorrogação da vigência do contrato originário por mais 60 dias com 
readequação quantitativa de serviços hospitalares pelo Município de 
Curitiba, por meio da SMS e o Hospital da Cruz Vermelha Brasileira Filial 
Paraná ao SUS. 

 
664 

 Contratação emergencial de serviços hospitalares pela PMC, por meio da 
SMS e a Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr Raul Carneiro - 
Hospital Pequeno Príncipe - HPP ao SUS Curitiba. 

 
665 

 
665/02 

Prorrogação da vigência do contrato originário por 60 dias, com readequação 
quantitativa de serviços hospitalares pelo Município de Curitiba, por meio da 
SMS e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba ao SUS 
Curitiba. 

 
666 

 
666/01 

Prorrogação da vigência do contrato originário por 60 dias, com readequação 
quantitativa de serviços hospitalares pela PMC, por meio da SMS e a Liga 
Paranaense de combate ao câncer - Hospital Erasto Gaertner ao SUS 
Curitiba. 

 
 
 

668 

 
 
 

668/02 

 
Prorrogação de vigência por 60 dias para a contratação de serviços 
hospitalares pela PMC por meio da SMS de Curitiba e a Fundação da 
Universidade Federal do Paraná para o desenvolvimento da ciência, da 
tecnologia e da Cultura - gestora do Hospital do Trabalhador e Hospital de 
Reabilitação integrantes do Complexo Hospitalar do Trabalhador ao SUS de 
Curitiba. 

 
669 

 
669/01 

Contratação emergencial de serviços hospitalares pela PMC, por meio da SMS 
de Curitiba e a Universidade Federal do Paraná, através do Complexo Hospital 
de Clínicas ao SUS Curitiba. 

 
679 

 Contratação emergencial de serviços hospitalares pela PMC, por meio da SMS 
de Curitiba e a Fundação de Estudo das Doenças do fígado - Koutoulas Ribeiro 
- FUNEF através do Hospital São Vicente ao SUS Curitiba. 

 
 

680 

  
Contratação emergencial de serviços hospitalares pela PMC, por meio da SMS 
de Curitiba e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, por meio 
do Hospital Santa Casa Unidade Assistencial Complementar ao SUS de 
Curitiba. 

 
684 

 Contratação emergencial em caráter temporário de serviços hospitalares pelo 
Município de Curitiba, por meio da SMS de Curitiba e o Instituto Madalena 
Sofia, prestador de serviços ao SUS de Curitiba. 

 
22.536 

 
22.536/26 

 
Frota oficial  Acréscimo de veículos para atendimento da demanda de 
enfrentamento da pandemia COVID. 

418 418/05 Alteração Qualitativa na prestação de serviço ao SUS 

 
423 

 Prestação de serviços de limpeza e conservação com fornecimento de mão 
de obra especializada, equipamentos e materiais de limpeza nas UBS 

426 426/08 Alteração Qualitativa na prestação de serviço ao SUS 
461 461/05 Alteração Qualitativa na prestação de serviço ao SUS 
463 463/05 Alteração Qualitativa na prestação de serviço ao SUS 
466 466/06 Alteração Qualitativa na prestação de serviço ao SUS 
508 508/02 Alteração Qualitativa na prestação de serviço ao SUS 
521 521/01 Alteração Qualitativa na prestação de serviço ao SUS 
524 524/03 Alteração Qualitativa na prestação de serviço ao SUS 
528 528/04 Alteração Qualitativa na prestação de serviço ao SUS 
614 614/01 Alteração Qualitativa na prestação de serviço ao SUS 
628 628/02 Operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde 
654 654/02 Prestação de serviço de saúde ao SUS Curitiba 



 

 

 
 

 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

ÓRGÃO N.º CONTRATO TERMO ADITIVO OBJETO DA REVISÃO 

CURITIBA 
S/A 

47 47/04 Supressão de 1 posto de trabalho (limpeza e conservação) 

 
 
 

ACD  

 
53 

 Suspensão dos pagamentos das cópias e impressões, mantendo o pagamento 
de locação das impressoras durante o período da pandemia. 

 
67 

 Os diretores e os colaboradores estão trabalhando em home office, com isso 
foram reduzidos os deslocamentos por táxi, assim, não estão sendo utilizados 
os serviços em sua totalidade. 

 
79 

 Suspensão dos eventos do Paiol Digital 2019-2021 (referentes aos eventos dos 
dias 30/04/20; 28/05/20; 25/06/20; 30/07/20; 27/08/20; 24/09/20; 29/10/20; 
26/11/20; 17/12/20; e, 18/02/21), durante o período da pandemia. 

 
S/N (contrato de 

adesão - 
INTERNET) 

 Suspensão dos serviços de INTERNET - VIVO para os espaços empreendedor 
da 
Agência Curitiba (referente aos contratos de adesões sob os n.º 
8999.4493.8683- 
0; 8999.4493.7397-5; 8999.4493.4365-0; 8999.9724.1302-2; 8999.9887.6308-7; 
8999.9758.9194-4 e 8999.9835.1828-9) 

 
 
 
 
 
 
 

F A S 

 
21.967 

 
21.967/08 

 
Prorrogação do contrato com suspensão do serviço até 01/08/2020 - 
qualificação profissional 

 
21.968 

 
21.968/07 

Prorrogação do contrato com suspensão do serviço até 01/08/2020 - qualificação
profissional 

 
21.969 

 
21.969/07 

Prorrogação do contrato com suspensão do serviço até 01/08/2020 - 
qualificação profissional 

 
21.970 

 
21.970/07 

Prorrogação do contrato com suspensão do serviço até 01/08/2020 - 
qualificação profissional 

 
21.971 

 
21.971/07 

Prorrogação do contrato com suspensão do serviço até 01/08/2020 - 
qualificação profissional 

 
98 

 
98/02 

Prorrogação do contrato com suspensão do serviço até 20/07/2020 - qualificação

profissional 
 
 
 
 
 
 

URBS 

 
498/2019 

 
498/02 

 
Supressão contratual proveniente da Redução "Sistema S" 

 
470/2019 

 
470/04 

 
Supressão contratual proveniente da Redução "Sistema S" 

 
084/2010 

 Remuneração passou a ser pelo custo de operação, de acordo com a Lei 
Municipal n.º 15.627/2020 

 
085/2011 

 Remuneração passou a ser pelo custo de operação, de acordo com a Lei 
Municipal n.º 15.627/2021 

 
086/2012 

 Remuneração passou a ser pelo custo de operação, de acordo com a Lei 
Municipal n.º 15.627/2022 

 
 
 

IMAP 

554/2016  Redução no pagamento mensal 
563/2017  Redução no pagamento mensal 
764/2020  Redução no pagamento mensal 
686/2019  Redução no pagamento mensal 

 
 
 
 
 

IMT 

 
176/2017 

 Rescisão antecipada em virtude do fechamento por tempo indeterminado 
da atração turística 

 
178/2017 

 Suspensão parcial em virtude do fechamento por tempo indeterminado da 
atração turística 

 
182/2018 

 Suspensão parcial com redução de valor em razão da instauração de regime 
de escala de trabalho e da suspensão das aulas do Liceu dos Ofícios 
Criativos, bem como do atendimento nos Postos e Centros de Informações 
Turísticas 

 
199/2019 

 Suspensão parcial com redução no valor em razão da suspensão da operação 
de elevadores na Torre Panorâmica em razão do fechamento por tempo 
indeterminado da atração turística 

IPPUC 22.536 22.536/26 Frota oficial - Supressão de veículo e consequentemente no valor do serviço. 



 

 

 
 

Relação dos Contratos de Locação de Imóveis afetados pelas medidas excepcionais 
aplicadas no âmbito dos contratos administrativos  Decreto nº 764/2020. 

 
 

Nº do 
Contrato 

Ação em decorrência do 
momento de Pandemia  

COVID-19 

Situação do Aditamento 

19.454 Desconto no valor total de R$ 252,17 
até dezembro/2020 

Em trâmite  protocolo nº 01-
155.620/2010 

19.465 Despesa com IPTU passa a ser da 
LOCADORA a partir do exercício 
2021  R$ 220.078,35 

Em trâmite  protocolo nº 01-
121.981/2012 

19.469 Desconto no valor total de R$ 
3.608,00 até dezembro/2020 

Termo Aditivo nº 14 e Apostilamento 
publicado em 17/09/2020 

19.885 Desconto no valor total de R$ 
1.860,96 até dezembro/2020 

Em trâmite a 2ª parte  protocolo nº 01-
093.888/2011 

21.151 Desconto do reajuste dos meses de 
referência nov e dez de 2020 

Em trâmite  protocolo nº 01-
018.524/2011 

21.192 Desconto do reajuste do mês de 
referência dezembro/2020  

Em trâmite  protocolo nº 01-
090.041/2014 

21.223 Desconto total de R$ 14.509,16  
durante a vigência contratual 

Em trâmite  protocolo nº 01-
128.775/2017 

21.240 Desconto no valor total de R$ 
10.950,56 até dezembro/2020 

Em trâmite  protocolo nº 01-
146.031/2010 

21.354 Desconto de até o valor total de R$ 
51.692,64 até dezembro/2020 

Em fase de assinaturas  protocolo nº 
01-044.192/2018 

21.996 Desconto de até o valor total de R$ 
1.008,12 até dezembro/2020 

Em trâmite  protocolo nº 01-
155.272/2010 

23.438 Desconto de até o valor total de R$ 
8.341,20 até dezembro/2020 

Termo Aditivo nº 03 publicado em 
26/06/2020 

23.911 Desconto no valor total de R$ 
16.000,00 até dezembro/2020 

Em fase de assinaturas  protocolo nº 
01-141.753/2019 

14-FAAC Desconto no valor total de R$ 
1.014,00 até dezembro/2020 

Termo Aditivo nº 04 publicado em 
29/07/2020 

36-FAAC Desconto no valor total de R$ 
1.750,00 até dezembro/2020 

Termo Aditivo nº 01 publicado em 
21/08/2020  segunda parte em trâmite 
 protocolo nº 01-119.452/2019 

544-FMS Desconto no valor total de R$ 
2.707,20 durante a vigência 
contratual 

Termo Aditivo nº 01 publicado em 
15/10/2020 

13-FMS Desconto no valor total de R$ 
1.033,38 até dezembro/2020 

Termo Aditivo nº 14 publicado em 
15/09/2020 

406-FMS  Desconto no valor total de R$ 
1.224,24 até dezembro/2020 

Termo Aditivo nº 06 publicado em 
18/08/2020 

59-FMS Declinou do direito do reajuste Termo Aditivo nº 10 publicado em 
01/10/2020 

64-FMS Declinou do direito do reajuste Termo Aditivo nº 13 publicado em 
14/04/2020 

230-FMS Declinou do direito do reajuste Termo Aditivo nº 08 publicado em 
22/01/2020 

234-FMS Declinou do direito do reajuste Termo Aditivo nº 08 publicado em 
06/02/2020 

239-FMS Declinou do direito do reajuste Termo Aditivo nº 10 publicado em 
06/02/2020 

256-FMS Declinou do direito do reajuste Termo Aditivo nº 06 publicado em 
13/05/2020 

281-FMS Declinou do direito do reajuste Termo Aditivo nº 07 publicado em 
11/08/2020 

357-FMS Declinou do direito do reajuste Termo Aditivo nº 06 publicado em 
01/10/2020 



 

 

448-FMS Declinou do direito do reajuste Termo Aditivo nº 03 publicado em 
02/09/2020 

450-FMS Declinou do direito do reajuste Termo Aditivo nº 02 publicado em 
17/09/2020 

454-FMS Declinou do direito do reajuste Termo Aditivo nº 03 publicado em 
05/10/2020 

511-FMS Declinou do direito do reajuste Em trâmite  protocolo nº 01-
115.779/2018 

19.797 Declinou do direito do reajuste Termo Aditivo nº 03 publicado em 
09/07/2020 

19.955 Declinou do direito do reajuste Em trâmite  protocolo nº 01-
090.876/2014 

20.041 Declinou do direito do reajuste Termo Aditivo nº 11 publicado em 
07/01/2020 

20.284 Declinou do direito do reajuste Termo Aditivo nº 09 publicado em 
22/06/2020 

20.537 Declinou do direito do reajuste Em trâmite  protocolo nº 01-
088.956/2012 

20.557 Declinou do direito do reajuste Em fase de assinaturas  protocolo nº 
01-088.967/2012 

21.261 Declinou do direito do reajuste Termo Aditivo nº 07 publicado em 
29/04/2020 

21.288 Declinou do direito do reajuste Termo Aditivo nº 06 publicado em 
14/09/2018 

21.936 Declinou do direito do reajuste Termo Aditivo nº 05 publicado em 
07/04/2020 

23.006 Declinou do direito do reajuste Termo Aditivo nº 02 publicado em 
19/06/2020 

23.678 Declinou do direito do reajuste Em trâmite  protocolo nº 01-
111.592/2019 

15-FMS Reajuste de 3,30% - R$ 6.574,32 Apostilamento publicado em junho/2020 
 referente ao Termo Aditivo nº 12 

204-FMS Reajuste de 2,31% - R$ 19.442,76 Em trâmite  protocolo nº 01-
023.0670/2011 

21.308 Reajuste de 3,30 - R$ 590,88 Em trâmite  protocolo nº 01-
072.300/2011 

21.150 Não aceitou conceder desconto. 
Prorrogado com cláusula de rescisão 

Em trâmite  protocolo nº 01-
094.757/2014 

46-FAAC Contratação nova, em substituição ao 
contrato nº 20.994 

Publicado em 29/07/2020 

102-FMS rescisão do contrato por contenção 
de despesa  R$ 18.400,00/mês 

Entrega das chaves em 14/02/2020 

21.178 rescisão do contrato por contenção 
de despesa  R$ 1.193,18/mês 

Entrega das chaves em 09/06/2020 

 
 

Atualizado SMAP em 27/10/2020. 


