
Protocolo 051/2022

De: Aline Bonissoni Fernandes Lançado por Aline F. - SMA

Para: SMA-LC - Licitacoes e Contratos  - A/C Bianca N.

Data: 05/01/2022 às 16:53:27

Setores (CC):

SMA-LC

Setores envolvidos:

GP, GP-AJ, SMA, SMA-LC, SMA-PGM, SMA-LC-ALT

Aditivo de Prorrogação de Contrato

Entrada*: 

Outros

 

 

Com o presente solicitamos que seja emitido TERMO ADITIVO DE PRAZO e reajuste de 10%  para o
contrato proveniente do processo de dispensa de licitação nº 08/2014.

O valor mensal atual do aluguel é no valor de R$ 1.827,82, tendo em vista o reajuste, ficará no
valor mensal de R$ 2.010,60.

 

LOCADOR: Clube Esportivo União, Inscrito no CNPJ sob o nº 75.932.277/0001-51 , com sede
na esquina das Ruas Ponta Grossa e Minas Gerais, CEP: 85.601-010, na cidade de Francisco
Beltrão.

 

Aditivo de Prazo de 12 meses referente locação de imóvel para a Associação dos
Deficientes Físicos de Francisco Beltrão, situado na Rua Ponta Grossa, Bairro Nossa
Senhora Aparecida, Francisco Beltrão – PR, sobre o Lote 01, Quadra 219.

 

JUSTIFICATIVA: O presente termo de aditivo justifica-se em razão da necessidade da sala
para manutenção das atividades da Associação dos Deficientes Físicos. Tendo em vista o
reajuste de 10 % sobre o valor mensal que foi acordado entre as partes.

_

Aline Bonissoni Fernandes 

Agente Administrativo
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ADITIVO_N_7_PRAZO_CONT_81_2014_CE_UNIAO.docx

Capturar.PNG
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: CLUBE ESPORTIVO UNIAO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 75.932.277/0001-51

Certidão nº: 275869/2022

Expedição: 05/01/2022, às 16:50:41

Validade: 03/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que CLUBE ESPORTIVO UNIAO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)

no CNPJ sob o nº 75.932.277/0001-51, NÃO CONSTA do Banco Nacional de

Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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  Protocolo 1- 051/2022

De: Bianca N. - SMA-LC

Para: SMA-PGM - Procuradoria Geral do Municipio  - A/C Camila B.

Data: 05/01/2022 às 17:11:43

 

Boa tarde, segue pedido de aditivo de prazo para vossa apreciação e posterior emissão de parecer jurídico.

_

Bianca Zanini Niclote 

Auxiliar administrativo

Anexos:

Certidao_75932277000151_clube_uniao.pdf

CONT_81_UNIAO.doc

Assinado digitalmente (anexos) por:
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: CLUBE ESPORTIVO UNIAO
CNPJ: 75.932.277/0001-51 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 00:37:43 do dia 10/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/06/2022.
Código de controle da certidão: 99B9.45E0.B150.8DEB
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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  Protocolo 2- 051/2022

De: Camila B. - SMA-PGM

Para: GP - Gabinete do Prefeito 

Data: 10/01/2022 às 15:42:18

 

Segue Parecer Jurídico nº. 0016/2022

Att

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_0016_2022_Aditivo_de_Prazo_e_Reajuste_Locacao_Associacao_dos_Deficientes_Fisicos_Clube_Uniao_acima_60_meses_Deferimento.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 10/01/2022 15:46:54 ICP-Brasil CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE CPF 035.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 2FDA-1010-F180-6A71 
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PARECER JURÍDICO N.º 0016/2022 

 
 
PROCESSO Nº : 51/2022 
REQUERENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
INTERESSADO : CLUBE ESPORTIVO UNIÃO 
ASSUNTO : TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE  
 
 
1 RETROSPECTO 

 
Trata-se de pedido formulado pela Secretaria Municipal de Administração de 

prorrogação de prazo em 12 (doze) meses, bem como reajuste inflacionário do valor mensal, 
ao Contrato de Locação n.º 81/2014 (Dispensa nº. 08/2014), firmado com o CLUBE ESPORTIVO 

UNIÃO, cujo objeto é a locação de imóvel para a instalação da Associação de Deficientes 
Físicos de Francisco Beltrão. 

 
O procedimento veio acompanhado de cópia do contrato, 7º Termo Aditivo e 

Certidões Negativas. 
 

É o relatório. 
 
2 FUNDAMENTAÇÃO 
 
2.1 DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
 

A vigência do contrato de locação de imóveis, no qual a Administração Pública é 
locatária, rege-se pelo art. 51 da Lei nº 8.245/91, não estando sujeita ao limite máximo de 
sessenta meses, estipulado pelo inc. II do art. 57, da Lei nº 8.666/93. 

 
No entanto, o Tribunal de Contas da União, conforme a sua jurisprudência (Decisão 

nº. 473/1999 - Plenário), determina a observância do disposto no art. 57, inciso II, da Lei nº 
8.666/93, somente se permitindo prorrogação de contratos de prestação de serviços 
executados de forma contínua por iguais e sucessivos períodos, desde que sejam obtidos 
preços e condições mais vantajosas para a Administração. 
 

Quanto à duração do contrato de locação, assevera Maria Sylvia Zanella Di Pietro1: 
 

"os contratos de direito privado celebrados pela Administração, por força do art. 62, § 3º, que 

manda aplicar aos "contratos de seguro, de financiamento, de locação em que o Poder Público 

seja locatário, e aos demais cujo conteúdo seja regido, predominantemente, por norma de 

direito privado", o disposto nos arts. 55 e 58 a 61, o que exclui, expressamente, o art. 56, 

pertinente à exigência de garantia, e o art. 57, pertinente aos prazos." 

 

                                                 
1 In Temas Polêmicos Sobre Licitações e Contratos. 3ª ed. Malheiros Editores. 1998, p. 249. 
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Nesta linha, diante da diversidade de posições, poderia a Administração decidir 
pela prorrogação anual através de termo aditivo (se o instrumento contratual estabelece o 
prazo de um ano para a prorrogação da locação) ou assinatura de novo contrato, com nova 
justificativa da dispensa de licitação. Ao término do contrato de locação, a Administração 
pode firmar novo contrato a fim de permanecer no imóvel locado.  

 
Assim, a solução mais adequada, em termos gerais, parece ser a prorrogação através 

de termo aditivo até expirar o período inicial de cinco anos. Posteriormente, para conciliar a 
legislação privada com a limitação imposta à Administração, sugere-se a assinatura de novo 
contrato com nova justificativa da dispensa de licitação. 

 
Dessa forma, considerando a proximidade do término de vigência do 

contrato e a necessidade da utilização do imóvel para instalação da Secretaria Municipal de 
Administração, verifica-se plenamente cabível o pleito de prorrogação do contrato por mais 
12 (doze) meses, ainda que, excepcionalmente, ultrapasse a prorrogação de 60 meses 
permitida por lei, nos termos do § 4º do art. 572. 

 
Por fim, verifica-se que o prazo de vigência do contrato finda em 25/01/2022 ao 

passo que o requerimento de aditivo foi protocolado em 05/01/2022, operando-se a 
tempestividade do direito de repactuar. 

 
2.2 DO REAJUSTE INFLACIONÁRIO 

 
O requerimento sob análise pleiteou pelo aumento de valores em razão do reajuste 

conforme o IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado). 
 
O conceito de reajuste de preços está intimamente ligado à indexação inflacionária, 

ou seja, é instituto de revisão de valores contratuais corroídos pelos efeitos da inflação.  
 
Este instituto é aplicado aos contratos em geral, inclusive aos administrativos, 

mediante a prévia definição e pactuação de índices que visam recuperar o valor 
originalmente avençado na contratação, reduzidos pelos efeitos inflacionários no decorrer da 
vigência do ajuste.  

 
Explicando melhor a definição acima, é salutar trazer à baila a conceituação de 

Lucas Rocha Furtado3:  
 
“O reajuste de preços está relacionado a variações de custos de produção que, por serem 

previsíveis, poderão estar devidamente indicados no contrato. Normalmente, são utilizados 

como critérios para promover o reajuste do valor do contrato índices que medem a inflação, 

como o índice nacional de preços ao consumidor – INPC, índices setoriais, ou índices de 

variação salarial. As cláusulas que prevêem o reajuste de preços têm o único objetivo de 

atualizar os valores do contrato em face de situações previsíveis (expectativa de inflação, 

                                                 
2 § 4o  Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de 

que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado por até doze meses. 
3 FURTADO, Lucas Rocha. Curso de licitações e contratos administrativos. op., cit., p. 619-620. 
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variação de salários etc.). A bem da verdade, o reajuste de preços deve ser visto como meio de 

reposição de perdas geradas pela inflação”. (g.n.)  
 
O reajuste de preços deve ser utilizado, portanto, para reposições das perdas 

monetárias geradas pelos efeitos da inflação, sendo que sua aplicação e critério de reajuste 
(índices) devem estar, necessariamente, previstos nos instrumentos convocatório e 
contratual, nos termos dos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei 8.666/93, literis:  

 
“Art. 40. O edital conterá (…) 
XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida 

a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da 

proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada 

parcela; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)  

 

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: (…) 
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do 

reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento 

das obrigações e a do efetivo pagamento;” (g.n.).  
 
Ainda quanto à necessidade de previsibilidade em instrumentos convocatórios e 

contratuais, para a aplicação do instituto do reajuste de preços, assim responde o professor 
Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, em consulta formulada ao seu site4:  

 
“Sim, é obrigatório constar nos editais de licitação o índice de reajuste, mesmo nos casos em 

que o contrato de execução das obras e serviços tenha previsão de se encerrar antes de 12 

meses. Trouxe duas decisões no sentido da obrigatoriedade de constar nos editais de licitação 

o índice de reajuste: a) Acórdão 78/2001 – Plenário: Levantamento de Auditoria. DNER. 

Obra na BR 101/RS – trecho Osório-São José do Norte. Pedido de reexame de acórdão que 

aplicou multa ao responsável em razão do descumprimento de determinação do TCU, no 

sentido de indicar, expressamente no texto de todos os editais de licitação e contratos, os 

índices a serem utilizados no reajustamento de preços. Argumentação do recorrente da 

ausência de oportunidade para apresentação de suas justificativas acerca do dito 

descumprimento. Aplicação de multa com supressão da fase de audiência do interessado, 

segundo o MP/TCU. Provimento parcial. Insubsistência do acórdão. Encaminhamento dos 

autos ao Relator. b) Acórdão 1369/2003 – Plenário: Levantamento de Auditoria. 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT. Obras de restauração de 

rodovias federais no Estado do Maranhão. Utilização de recursos orçamentários para o 

pagamento de despesas de natureza diversa. Falta de definição precisa das condições de 

reajuste nos contratos. Licitação com restrição ao caráter competitivo. Impropriedades no 

edital. Imprecisão na sistemática de medição dos serviços. Audiência do responsável. 

Determinação. Ciência ao Congresso Nacional. Considere ainda que, em todo e qualquer 

contrato, pode incidir a regra do art. 57, § 1º, devendo, pois, a Administração acautelar-se e 

fazer a previsão. Lembro ainda que, após o advento do Decreto nº 2.271/1997, os contratos de 

serviço devem ter previsão de repactuação anual e não de reajuste”. (g.n.) 
 

                                                 
4 http://www.jacoby.pro.br/novo/faq.php?id=47&idf=1 
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De acordo com os fundamentos acima expostos, mostra-se juridicamente possível a 
atualização dos valores pactuados no Contrato de Locação nº. 81/2014 (Dispensa nº 08/2014), 
o qual possui previsão de reajuste em sua Cláusula Terceira, Parágrafo Segundo, com base 
no índice IGPM – FGV, cujo percentual deve ser conferido pelo Departamento de Licitações e 
Contratos no momento da confecção do Termo Aditivo.  

 
Ainda, considerando que a variação do IGPM dos últimos 12 meses resultou no 

percentual aproximado de 30%, as partes acordaram expressamente quanto à incidência 
apenas do percentual de 10% sobre o valor mensal do aluguel a ser objeto de aditivo 
contratual, passando de R$ 1.827,82 para R$ 2.010,60. 

 
3 CONCLUSÃO 

 
ANTE O EXPOSTO, opina-se pelo DEFERIMENTO do pedido de prorrogação de prazo 

em 12 (doze) meses e reajuste do aluguel mediante a incidência do percentual de 10% sobre o 
valor mensal do Contrato de Locação n.º 81/2014 (Dispensa n.º 08/2014) firmado com o 
CLUBE ESPORTIVO UNIÃO. De consequência, recomenda-se:  
 

(A) encaminhamento à autoridade competente, no caso, o Prefeito Municipal, para 
que previamente autorize o aditamento, nos termos do art. 57, § 2º,5 da Lei n.º 8.666/1993; 

 
(B) encaminhamento ao Controle Interno para ciência, nos termos do art. 83, § 2º,6 da 

Lei Orgânica Municipal; 
 
(C) o Departamento de Compras, Licitações e Contratos deverá elaborar o aditivo 

imediatamente, com a devida motivação, respeitando-se o prazo de 12 (doze) meses 
pleiteado, até porque é vedada a prorrogação por prazo indeterminado (art. 57, § 3º, da Lei 
n.º 8.666/1993), bem como observando-se o percentual acordado a ser aplicado quanto ao 
reajuste inflacionário. 

 
É o parecer, submetido à honrosa apreciação de Vossa Senhoria. 
 
Francisco Beltrão/PR, 10 de janeiro de 2022.  
 

 
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 
       DECRETOS 040/2015 - 013/2017 
                        OAB/PR 41.048 

                                                 
5 “Art. 57. (...) § 2º. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente 

autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.” 
6 “Art. 83. (...) § 2º. O controle interno buscará manter a regularidade na realização da receita e da 

despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execução orçamentária e os resultados alcançados, 
bem como a perfeita execução dos contratos de que seja parte o Município.” 
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  Protocolo 3- 051/2022

De: Bianca N. - SMA-LC

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos 

Data: 12/01/2022 às 14:10:44

 

segue para pasta correta

_

Bianca Zanini Niclote 

Auxiliar administrativo
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  Protocolo 4- 051/2022

De: Camila B. - SMA-PGM

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica  - A/C Lucas F.

Data: 13/01/2022 às 09:54:15

 

Segue para análise e decisão do Prefeito.

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral
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  Protocolo 5- 051/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

Para: SMA-LC - Licitacoes e Contratos  - A/C Bianca N.

Data: 14/01/2022 às 09:03:51

 

Segue despacho 012/2022

prefeito já exarou assinatura no sistema autorizando

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_012_2022.pdf
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DESPACHO N.º 012/2022 
 

 
PROCESSO N.º :  PROTOCOLO 051/2022 
REQUERENTE :  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
LICITAÇÃO : CONTRATO N.º 81/2014 – DISPENSA N.º 08/2014 
OBJETO :  LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES FÍSICOS DE FRANCISCO 

BELTRÃO 
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE PRAZO 
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formulação de termo aditivo de prazo ao 
Contrato n.º 81/2014, referente locação de imóvel para a instalação da Associação de Defi-
cientes Físicos de Francisco Beltrão.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação da Secretaria, contrato de 

prestação de locação, termos aditivos, certidões negativas e parecer jurídico. 
 
Após diligenciada negociação para tentativa de redução do índice de reajuste, 

se alcançou o percentual de 10%. 
 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 0016/2022, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo de 
prazo, prorrogando o prazo do Contrato n.º 81/2014, por 12 (doze) meses e de reajuste 
pelo índice negociado do IGP-M em 10%. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 14 de janeiro de 2022. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 
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  Protocolo 6- 051/2022

De: Bianca N. - SMA-LC

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Bianca N.

Data: 13/04/2022 às 15:02:46

 

segue termo aditivo e publicação no amp

_

Bianca Zanini Niclote 

Auxiliar administrativo

Anexos:

ADITIVO_N_8_PRAZO_E_VALOR_CONT_81_2014_CE_UNIAO.pdf

publicado_amp_aditivo_n_8_cont_81_clube_esportivo_uniao.pdf
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  

 
8º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 81/2014 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2014 
 

Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, Estado do Paraná e a empresa 
CLUBE ESPORTIVO UNIÃO, na forma abaixo: 

 
LOCATÁRIO: Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, pessoa jurídica, de Direito Público 

Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, inscrito no CNPJ sob o nº 
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTONA, portador 
do CPF nº 020.762.969-21. 

 
LOCADOR: CLUBE ESPORTIVO UNIAO, inscrito no CNPJ sob o nº 75.932.277/0001-51, com sede 

na esquina das Ruas Ponta Grossa e Minas Gerais, CEP: 85.601-010, na cidade de Francisco 
Beltrão/PR. 

 
OBJETO:Locação de imóvel localizado na Rua Ponta Grossa para a instalação da Associação dos 

Deficientes Físicos de Francisco Beltrão, pelo período de 12(doze) meses. 
 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Administração, o 

Departamento Jurídico opinou pelo deferimento de prorrogação de prazo de vigência do contrato, bem como 
reajuste dos valores a partir do índice IGP-M, conforme o contido no Processo Administrativo nº 55/2022. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o período de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, 

ou seja, até 25 de janeiro de 2023, conforme abaixo especificado: 

Descrição Unid Qtd 
Valor mensal 

(R$) 
Valor mensal 

atualizado (R$) 
Valor Total 

(R$) 

Locação de imóvel localizado na Rua Ponta Grossa para a instalação da Associação dos 
Deficientes Físicos de Francisco Beltrão, pelo período de 12 (doze) meses. 

MES 12 1.827,82 2,010,60 24.127,20 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam ratificados em todos os termos e condições as demais cláusulas do 

contrato aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do contrato original, a fim de 
que juntos produzam um só efeito. 

 
E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo 

surta seus legais e jurídicos efeitos. 
 

Francisco Beltrão, 14 de janeiro de 2022. 
 
 
 

CLEBER FONTANA 
CPF Nº 020.762.969-21 
PREFEITO MUNICIPAL  

LOCATÁRIO 

CLUBE ESPORTIVO UNIÃO  
LOCADOR  

IVO SENDESKI 
CPF Nº 546.191.659-72 

 

 

 
 

1Doc:          16/18



Paraná , 17 de Janeiro de 2022   •   Diário Oficial dos Municípios do Paraná   •    ANO X | Nº 2434 

 

www.diariomunicipal.com.br/amp                                                                        463 

MIZ4E00 275650F000093974 08/07/2021 55412 

MJB5333 275650W000105312 25/07/2021 74550 

MJE4E72 275650D000074986 23/07/2021 74630 

MJF7F14 275650W000105224 22/07/2021 74550 

MJO0256 275650W000105310 25/07/2021 74630 

MJW6276 275650B000090637 24/07/2021 74550 

MJX6I33 275650B000090622 24/07/2021 74630 

MKC2113 275650D000074980 22/07/2021 74550 

MKQ7776 275650B000090672 25/07/2021 74550 

MKX9I70 275650B000090464 22/07/2021 74630 

MLO1A70 275650W000105274 24/07/2021 74550 

MLO3677 275650B000090494 22/07/2021 74550 

MLT7653 275650D000075017 25/07/2021 74550 

MPD5329 275650B000090469 22/07/2021 74550 

MSV9458 275650W000105247 23/07/2021 74550 

MTX1A19 275650W000105249 23/07/2021 74630 

MXF8417 275650W000106320 30/08/2021 74550 

MXG9G00 275650B000090615 24/07/2021 74550 

NCL4440 275650B000090506 22/07/2021 74550 

NCY0008 275650W000106347 30/08/2021 74550 

NFT4C83 275650B000090571 23/07/2021 74550 

NOY0638 275650B000090492 22/07/2021 74550 

NSD7448 275650D000074979 22/07/2021 74550 

NSE0400 275650D000075019 25/07/2021 74550 

OBA5512 275650W000106341 30/08/2021 74550 

OBD4008 275650B000090687 25/07/2021 74550 

OFA8C24 275650B000090519 22/07/2021 74550 

OMT1C40 275650D000075364 30/08/2021 74550 

OPR1C83 275650F000092597 07/07/2021 55412 

PBX0I00 275650B000090496 22/07/2021 74550 

PDD4G61 275650A000002067 23/07/2021 60503 

PIY8E82 275650W000106346 30/08/2021 74550 

PUM3J03 275650B000090735 25/07/2021 74550 

PXU7537 275650A000002066 23/07/2021 60503 

QAG0C71 275650W000106338 30/08/2021 74550 

QAP5G02 275650W000105223 22/07/2021 74550 

QAQ0793 275650B000090731 25/07/2021 74550 

QBA0466 275650B000090660 24/07/2021 74630 

QBA2J93 275650D000075353 30/08/2021 74550 

QBV4037 275650B000090654 24/07/2021 74550 

QIA3I65 275650B000087505 09/06/2021 74550 

QIZ0931 275650B000090645 24/07/2021 74550 

QIZ2028 275650B000090600 24/07/2021 74550 

QJN5476 275650W000105216 22/07/2021 74630 

QJO2681 275650B000090515 22/07/2021 74550 

QJP8653 275650B000093300 30/08/2021 74550 

QJQ7G52 275650B000090576 23/07/2021 74630 

QJR4988 275650W000106339 30/08/2021 74630 

QJY3B13 275650W000105295 24/07/2021 74550 

QPM8E55 275650B000090503 22/07/2021 74550 

QQK2353 275650W000105345 26/07/2021 74550 

QXU6J84 275650D000075363 30/08/2021 74550 

RAF1F93 275650D000074996 24/07/2021 74550 

RAG3D72 275650D000075008 24/07/2021 74550 

RAH9H22 275650B000090680 25/07/2021 74550 

RAS1E46 275650B000093293 29/08/2021 74550 

RCO4J86 275650D000075000 24/07/2021 74630 

RFA8A57 275650W000105281 24/07/2021 74630 

RGC1A34 275650B000090475 22/07/2021 74550 

RGC1F21 275650B000090586 24/07/2021 74630 

RHB4A89 275650B000090493 22/07/2021 74550 

RHD8C67 275650W000105241 22/07/2021 74550 

RHE2E83 275650B000090689 25/07/2021 74630 

RHF6H87 275650B000090584 23/07/2021 74550 

RHF8B63 275650B000090613 24/07/2021 74630 

RLB4G22 275650B000090706 25/07/2021 74550 

  
MARILDA GALVAN RIBEIRO 
Diretora De Trânsito 
  
Obs: Para obter a GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA vossa senhoria deve acessar o sítio: 
www.franciscobeltrao.pr.gov.br/debetran/multa;ou dirigir-se ao órgão de trânsito localizado na Rua Sergipe, 850, Bairro Nossa Senhora Aparecida, 
Francisco Beltrão - PR. 
A multa poderá ser paga em qualquer agência do Banco Itaú, salientando-se que o pagamento efetuado até a data de vencimento terá desconto de 
20% sobre o valor aplicado (art. 284 do CTB). 
  
O autuado poderá interpor recurso a JARI, sem a necessidade de pagamento da multa, conforme os artigos 282, § 4º; 285, 286 e 287 do CTB, 
entregando suas razões no endereço acima citado, pessoalmente ou via correio, preferencialmente com AR. 

Publicado por: 
Julio Barreto Maia Junior 

Código Identificador:5C1F5825 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO ADITIVO 
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A Secretaria Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e 
legislação complementar, torna público extrato de Termo Aditivo ao Contrato: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e o CLUBE ESPORTIVO UNIÃO. 
ESPÉCIE: Contrato de Locação nº 81/2014 – Dispensa de Licitação nº 08/2014. 
OBJETO: Locação de imóvel localizado na Rua Ponta Grossa para a instalação da Associação dos Deficientes Físicos de Francisco Beltrão. 
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Administração, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento de 
prorrogação de prazo de vigência do contrato, bem como reajuste dos valores a partir do índice IGP-M de 10%, conforme o contido no Processo 
Administrativo nº 55/2022. 
Fica prorrogado o período de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, ou seja, até 25 de janeiro de 2023, conforme abaixo especificado: 
  

Descrição Unid Qtd Valor mensal (R$) 
Valor mensal 
atualizado (R$) 

Valor Total (R$) 

Locação de imóvel localizado na Rua Ponta Grossa para a instalação da Associação dos Deficientes Físicos de Francisco Beltrão, pelo 
período de 12 (doze) meses. 

MES 12 1.827,82 2,010,60 24.127,20 

  
Francisco Beltrão, 14 de janeiro de 2022. 

Publicado por: 
Bianca Zanini Niclote 

Código Identificador:FAFE1E1A 
 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

AVISO DE DECLARAÇÃO DE VENCEDOR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 166/2021 
 
O MUNICÍPIO DE GOIOERÊ – PARANÁ, através da Comissão de Licitação torna público aos interessados do Pregão Eletrônico nº 
166/2021, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS visando contratações futuras de empresa especializada em prestação de serviços de 
manutenção preventiva, corretiva e periódica, incluindo o fornecimento de peças, Acessórios e mão de obra nas MÁQUINAS E 
TRATORES que compõem a frota do Município de Goioerê, através de orçamentação eletrônica pelo sistema AUDATEX/PAD, nos termos 
estabelecidos no Edital e seus anexos, que após a fase de recursos foi declarada vencedora do presente certame a seguintes empresas:  
  
Empresa Vencedora: COMPEC – COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA (08.336.591/0001-84) 
  
GRUPO 01 - (PÁ CARREGADEIRA) 
  
Item Especificação Peça Desc. a ser aplicado Valor em R$ 

01 

PEÇAS NOVAS ORIGINAIS DO FABRICANTE DE PÁ CARREGADEIRA. Critério de julgamento, 
maior desconto sobre as tabelas das montadoras; podendo os licitantes que não conseguirem as tabelas 
junto as montadoras, comprovar os preços da referida tabela pelos dados fornecidos pelo SOFTWARE 
AUDATEX/AUDAPAD. A ausência da definição das unidades e das quantidades está relacionada a 
impossibilidade de prever qual peça necessitará de substituição durante a vigência do Contrato. 

PO - Peças 
Originais 
  

60 % 

100.000,00 
PR - Peças de 
Reposição 
  

70 % 

02 
SERVIÇOS ELÉTRICOS E MECÂNICOS DE PÁ CARREGADEIRA. Montagem e desmontagem, 
retifica em geral, e outros correlatos, para a manutenção preventiva e corretiva. (Incluso a limpeza química 
das partes a serem recuperadas) 

Qtde 
De Hr 

Vlr da Hr 
Trabalhada 14.175,00 

270 52,50 

  
GRUPO 02 - (RETROESCAVADEIRA) 
  
Item Especificação Peça Desc. a ser aplicado Valor em R$ 

01 

PEÇAS NOVAS ORIGINAIS DO FABRICANTE DE RETROESCAVADEIRA. Critério de 
julgamento, maior desconto sobre as tabelas das montadoras; podendo os licitantes que não 
conseguirem as tabelas junto as montadoras, comprovar os preços da referida tabela pelos dados 
fornecidos pelo SOFTWARE AUDATEX/AUDAPAD. A ausência da definição das unidades e das 
quantidades está relacionada a impossibilidade de prever qual peça necessitará de substituição 
durante a vigência do Contrato. 

PO - Peças 
Originais 
  

60.5 % 

100.000,00 
PR - Peças de Reposição 
  70.5 % 

02 
SERVIÇOS ELÉTRICOS E MECÂNICOS DE RETROESCAVADEIRA. Montagem e 
desmontagem, retifica em geral, e outros correlatos, para a manutenção preventiva e corretiva. (Incluso 
a limpeza química das partes a serem recuperadas) 

Qtde 
De Hr 

Vlr da Hr 
Trabalhada 10.687,50 

250 42,75 

  
GRUPO 03 - (MOTONIVELADORA) 
  
Item Especificação Peça Desc. a ser aplicado Valor em R$ 

01 

PEÇAS NOVAS ORIGINAIS DO FABRICANTE DE MOTONIVELADORA. Critério de 
julgamento, maior desconto sobre as tabelas das montadoras; podendo os licitantes que não 
conseguirem as tabelas junto as montadoras, comprovar os preços da referida tabela pelos dados 
fornecidos pelo SOFTWARE AUDATEX/AUDAPAD. A ausência da definição das unidades e das 
quantidades está relacionada a impossibilidade de prever qual peça necessitará de substituição 
durante a vigência do Contrato. 

PO - Peças 
Originais 
  

67.5 % 

70.000,00 
PR - Peças de Reposição 
  77.5 % 

02 
SERVIÇOS ELÉTRICOS E MECÂNICOS DE MOTONIVELADORA. Montagem e 
desmontagem, retifica em geral, e outros correlatos, para a manutenção preventiva e corretiva. (Incluso 
a limpeza química das partes a serem recuperadas) 

Qtde 
De Hr 

Vlr da Hr 
Trabalhada 7.320,00 

160 45,75 

  
GRUPO 04 - (ROLO COMPACTADOR) 
Item Especificação Peça Desc. a ser aplicado Valor em R$ 

01 

PEÇAS NOVAS ORIGINAIS DO FABRICANTE DE ROLO COMPACTADOR. Critério de 
julgamento, maior desconto sobre as tabelas das montadoras; podendo os licitantes que não 
conseguirem as tabelas junto as montadoras, comprovar os preços da referida tabela pelos dados 
fornecidos pelo SOFTWARE AUDATEX/AUDAPAD. A ausência da definição das unidades e das 
quantidades está relacionada a impossibilidade de prever qual peça necessitará de substituição 
durante a vigência do Contrato. 

PO - Peças 
Originais 
  

60 % 

20.000,00 
PR - Peças de Reposição 
  70 % 

02 
SERVIÇOS ELÉTRICOS E MECÂNICOS DE ROLO COMPACTADOR. Montagem e 
desmontagem, retifica em geral, e outros correlatos, para a manutenção preventiva e corretiva. (Incluso 

Qtde 
De Hr 

Vlr da Hr 
Trabalhada 

7.350,00 
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