
Proc. Administrativo 18.077/2022

De: Kelly S. - SMS-ADM-CS

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

Data: 22/06/2022 às 08:48:29

Setores envolvidos:

GP, GP-AJ, SMS-ADM-CS, SMA-LC-ALT, SMA-PGM-JEA

ADITIVO IDS

 

 Vimos, através do presente, solicitar aditivo de prazo de 60 (sessenta) dias ao Contrato nº
985/201 – Inexigibilidade nº 197/2017 em nome de IDS - Desenvolvimento de software e
assessoria LTDA - EPP, a partir da data de vencimento do contrato. 

Justificativa: O aditivo se faz necessário pela necessidade de se manter o serviço, enquanto se
providencia o novo pregão .

_

Kelly Patricia Carbonera Salvati  

Agente administrativo

Anexos:

concordancia_aditivo_ids.pdf

FEDERAL_IDS.pdf

FGTS_IDS.pdf

TRABALHISTA_IDS.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Kelly Patricia Carbonera S... 22/06/2022 08:49:27 1Doc KELLY PATRICIA CARBONERA SALVATI CPF 064.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 37C5-61D5-ACDA-DBD0 
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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: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 05.982.200/0001-00 

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 08:46:22 do dia 22/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/12/2022.
Código de controle da certidão: 08A5.38FA.36DE.A7EA
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 05.982.200/0001-00
Razão Social: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA
Endereço: AV BRASIL 922 SALA 01 / CENTRO / PATO BRANCO / PR / 85501-057

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da
Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade:10/06/2022 a 09/07/2022 
 
Certificação Número: 2022061000483536530511

Informação obtida em 22/06/2022 08:46:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E

FILIAIS)

CNPJ: 05.982.200/0001-00

Certidão nº: 19650475/2022

Expedição: 22/06/2022, às 08:46:14

Validade: 19/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.982.200/0001-00,

NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por

disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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  Proc. Administrativo 1- 18.077/2022

De: Raissa W. - SMA-LC-ALT

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos  - A/C Camila B.

Data: 23/06/2022 às 10:34:09

 

Bom dia Camila!

Segue pedido de aditivo formulado pela secretaria para análise e parecer jurídico.

Obrigada

_

Raissa Katherine Weierbacher 

Agente Administrativo
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  Proc. Administrativo 2- 18.077/2022

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: SMS-ADM-CS - Compras Saúde 

Data: 24/06/2022 às 16:36:56

 

Tendo em vista que o Contrato nº. 985/201 (Inexigibilidade nº 197/2017) encerrou sua vigência em 02/01/2022, bem
como o seu objeto corresponde à licença de uso de software para a Assistência Social, solicito que seja esclarecido
sobre eventual equívoco quanto ao contrato adequado a ser prorrogado.

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral
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  Proc. Administrativo 3- 18.077/2022

De: Kelly S. - SMS-ADM-CS

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos 

Data: 27/06/2022 às 08:39:39

 

Retificaçao do pedido de aditivo

Vimos, através do presente, solicitar aditivo de prazo de 60 (sessenta) dias ao Contrato nº
530/2017 – pregao nº 93/2017 em nome de IDS - Desenvolvimento de software e assessoria
LTDA - EPP, a partir da data de vencimento do contrato. 

Justificativa: O aditivo se faz necessário pela necessidade de se manter o serviço, enquanto se
providencia o novo pregão .

_

Kelly Patricia Carbonera Salvati  

Agente administrativo
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  Proc. Administrativo 4- 18.077/2022

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 29/06/2022 às 14:47:30

 

Segue parecer jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_0890_2022_Proc_18077_Aditivo_de_Prazo_servicos_continuos_IDS_Des_de_Software_Deferimento.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 29/06/2022 14:47:58 1Doc CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE CPF 035.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: C6CC-6690-C55F-BDAD 
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
Estado do Paraná 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030 
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 
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PARECER JURÍDICO N.º 0890/2022 
 
 
PROCESSO Nº :  18077/2022 
REQUERENTE :  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
INTERESSADO :  IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA - EPP 
ASSUNTO :   TERMO ADITIVO DE PRAZO  
 
 
1 RETROSPECTO 

 
Trata-se de pedido formulado pela Secretaria Municipal de Assistência Social 

referente à prorrogação de prazo em 60 (sessenta) dias do Contrato de Prestação de Serviços 
nº. 530/2017 (Pregão Eletrônico nº 93/2017), firmado com a IDS DESENVOLVIMENTO DE 

SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA - EPP, cujo objeto é a implantação de Sistema de Informação 
e instalação de Software de Gerenciamento dos Serviços de Saúde, com suporte técnico e 
atualizações. 

 
O procedimento veio acompanhado de concordância da contratada e Certidões 

Negativas. 
 

É o relatório. 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO 
 

O contrato sob exame é de prestação continuada, cujo núcleo central do seu objeto 
consiste na utilização de programa de informática, podendo ter seu prazo prorrogado por 
iguais e sucessivos períodos, limitado a 48 (quarenta e oito) meses, mediante aditamento, 
consoante o disposto no art. 57, inc. IV, da Lei nº 8.666/931. 

 
Referido contrato administrativo é cumprido sem descontinuidade, de forma diária, 

e cuja interrupção ensejaria potenciais prejuízos ou transtornos ao Município. Por tais 
motivos se prolonga no tempo, caracterizando-se pela prática de atos reiterados num 
período longo.  

 
Aqui o prazo é condição essencial, pois inexiste um objeto específico a ser prestado 

ou entregue, mas uma sucessão de atos ininterruptos que não se exaurem, restando à 
Administração Pública, observado o prazo máximo de 60 meses, especificar quanto tempo o 
serviço objeto do contrato será prestado pela mesma empresa, sem realizar-se novo 
procedimento licitatório. 

 
Ademais, deve-se obedecer a certas formalidades, como a previsão no ato 

convocatório quanto à possibilidade de prorrogação do contrato, a vantajosidade da 

                                                 
1Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos 

créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: (...) IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de 
programas de informática, podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o 
início da vigência do contrato. 
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
Estado do Paraná 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030 
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renovação, a justificativa prévia e por escrito da necessidade de se prorrogar e, por fim, a 
autorização, também por escrito, da autoridade competente que atua no processo 
administrativo. 

 
As sucessivas prorrogações que poderão ocorrer para o mesmo contrato estão 

restringidas ao período máximo de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 57, inc. IV, da Lei nº. 
8.666/932, restando claro que após, caso  não seja necessário prorrogar excepcionalmente 
conforme disposto no § 4º do art. 57, deve-se realizar novo procedimento licitatório com 
vistas a melhores preços e condições.  

 
Assim, o período máximo que o presente contrato pode obter, contando com a 

prorrogação, é de 48 meses. Ou seja, este prazo é contado incluindo o prazo previsto no 
contrato e o prazo das prorrogações posteriores.  

 
No presente caso, verifica-se que foram efetuados três termos aditivos de prazo, 

sendo justificada a necessidade da prorrogação em mais 60 (sessenta) dias a fim de garantir a 
continuidade dos serviços que são imprescindíveis às atividades de saúde. 

 
Merece atenção o disposto na Cláusula Quarta do contrato, no sentido de não ser 

devida a prorrogação/continuidade dos serviços relativos ao item 1, pois refere-se à 
implantação já efetuada do sistema, a saber: 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO, FORMA E LOCAL DE EXECUÇÃO DO 
OBJETO (...) 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Sendo vencedora do certame a empresa atualmente detentora 
do contrato existente até a presente data com o Município, não serão pagos os serviços de 
implementação de módulos já existentes... 
- TREINAMENTO: compreende a realização de capacitação de toda a equipe de usuários 
responsáveis pela operacionalização de todos os módulos do software adquirido, conforme 
Cronograma de Execução a ser definido pelo CONTRATANTE, tendo, todavia, que ocorrer 
num prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a conclusão da implantação. 
 
Dessa forma, a prorrogação do prazo contratual somente poderá incidir sobre o 

item 2 do contrato. Ainda, verifica-se que o prazo de vigência do contrato finda em 
05/07/2022 ao passo que o requerimento de aditivo foi protocolado em 22/06/2022, operando-
se a tempestividade do direito de repactuar. 

 
Contudo, trata-se da derradeira dilação permitida, sendo necessária a deflagração 

de novo processo licitatório para a contratação dos mesmos serviços antes do término da 
nova vigência contratual. 

 
3 CONCLUSÃO 

 

                                                 
2 Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos 

orçamentários, exceto quanto aos relativos: (...)IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, 
podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência do contrato. 
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3 

 
ANTE O EXPOSTO, opina esta Procuradoria Jurídica Municipal pelo DEFERIMENTO do 

pedido de prorrogação contratual por mais 60 (sessenta) dias ao Contrato de Prestação de 
Serviços nº. 530/2017 (Pregão Eletrônico nº 93/2017), firmado com a empresa IDS 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA - EPP. Assim, recomenda-se: 
 
(A) encaminhamento à autoridade competente, no caso, o Prefeito Municipal, para 

que previamente autorize o aditamento, nos termos do art. 57, § 2º,3 da Lei n.º 8.666/1993; 
 
(B) encaminhamento ao Controle Interno para ciência, nos termos do art. 83, § 2º,4 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 60 (sessenta) dias 
pleiteado, até porque é vedada a prorrogação por prazo indeterminado (art. 57, § 3º, da Lei 
n.º 8.666/1993). 

 
É o parecer, submetido à elevada apreciação de Vossa Senhoria. 
 
Francisco Beltrão/PR, 29 de junho de 2022. 

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

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

autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.” 
4 “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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  Proc. Administrativo 5- 18.077/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

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

Data: 30/06/2022 às 07:02:59

 

Segue despacho 491 2022 para assinatura pelo Prefeito Municipal

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_491_2022.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 30/06/2022 09:33:54 1Doc MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: CA76-B410-032C-33D9 
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DESPACHO N.º 491/2022 
 

 
PROCESSO N.º :  18.077/2022 
REQUERENTE :  SECRETARIA DE SAÚDE 
LICITAÇÃO : CONTRATO N.º 530/2017 – PREGÃO N.º 093/2017 
OBJETO :  IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE GE-

RENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE PRAZO  
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formulação de termo aditivo de prazo ao 
Contrato n.º 530/2017, referente à implantação do sistema de informação e instalação de 
software de gerenciamento de serviços de saúde.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação da Secretaria de Saúde, fo-

tocópia do contrato e parecer jurídico. 
 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 0890/2022, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo de 
prazo ao contrato n.º 530/2017 por 60 (sessenta) dias. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 29 de junho de 2022. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 
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  Proc. Administrativo 6- 18.077/2022

De: Marcelo C. - SMA-LC-ALT

Para: SMS-ADM-CS - Compras Saúde  - A/C Kelly S.

Data: 18/08/2022 às 10:22:25

 

Bom Dia!

Segue em anexo 5º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 530/2017
- PREGÃO Nº 93/2017, para fins de arquivamento.

Atenciosamente,

_

Marcelo Felipe de Costa 
Departamento de Licitações - 46 3520-2149.

Anexos:

ADITIVO_N_5_PRAZO_CONT_530_2017_IDS.pdf

PUBLICACAO_ADITIVO_N_5_PRAZO_CONT_530_2017_IDS.pdf
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5º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 530/2017 

PREGÃO Nº 93/2017 
 

Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, estado do Paraná e a empresa IDS 
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA - EPP, na forma abaixo: 

 
CONTRATANTE: 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 em exercício, senhor CLEBER FONTANA, portador do CPF 
Nº 020.762.969-21. 

  
CONTRATADA: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA - EPP, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.982.200/0001-00, estabelecida na AV BRASIL, 
922, SALA 01 - CEP: 85501057 - Centro, na cidade de Pato Branco/PR. 

                            
OBJETO: Implantação de Sistema de Informação e instalação de Software de Gerenciamento dos 

Serviços de Saúde, com suporte técnico e atualizações. 
 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Saúde, o Departamento 

Jurídico opinou pela prorrogação de prazo de vigência do contrato, conforme o contido no Processo 
Administrativo nº 18077/2022. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias, ou 

seja, até 03 de setembro 2022, conforme abaixo especificado: 
 

Item Código Descrição Un. Quant. 
Valor Contratado 

R$ 
Valor Total  

R$ 

2 54982 
Licença de Uso de Software Integrado de Gestão Pública de 
Saúde, manutenção e suporte técnico remoto.  

MES 2,00 11.647,78 23.295,56 

VALOR TOTAL ACRESCIDO AO CONTRATO R$ 23.295,56 

 
CLÁSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do 

contrato, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar da 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 efeitos legais e jurídicos. 
 

Francisco Beltrão, 30 de junho de 2022. 
 
 

CLEBER FONTANA 
IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE  

E ASSESSORIA LTDA - EPP 
CPF Nº 020.762.969-21 CONTRATADA 
PREFEITO MUNICIPAL MAURI CESAR DENGO 

CONTRATANTE CPF 761.581.289-53 
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A Secretaria Municipal de 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 rerratificação de Termo Aditivo: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa SPLICE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 802/2019 – Pregão nº 97/2019 
OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados com locação, implantação e manutenção de equipamentos novos, sem uso anterior, de 
fiscalização eletrônica de trânsito e disponibilização de um Centro de Processamento de Dados e Imagens (CPDI), conforme especificações 
constantes neste edital e necessidades ao Departamento Beltronense de Trânsito – DEBETRAN. 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pelo DEBETRAN, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento de prorrogação de prazo 
do contrato, bem como reajuste inflacionário no valor de 8,99% mediante a incidência sobre o valor mensal com o indexador IPCA, conforme o 
contido no Processo Administrativo nº 18.410/2022. 
Fica prorrogado o período de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, ou seja, até dia 17 de setembro de 2023, conforme abaixo especificado: 
  

Lote Item Código Descrição 
Valor mensal 
R$ 

Valor mensal 
atualizado 
R$ 

Valor total 
acrescido ao 
contrato R$ 

001 1 67929 

Locação de equipamento de Fiscalização Eletrônica do tipo Medidor de Velocidade Fixo (MVF) (incluindo a execução dos serviços de 
engenharia necessários a instalação física dos equipamentos e da infraestrutura tecnológica exigida para a perfeita execução dos serviços 
demandados) e sistema aplicativo para o reconhecimento automático das placas dos veículos e demais dados necessários para sua 
identificação (OCR – Optica All Character Recognition); para que em caso de infração, o registro da imagem esteja de acordo com as 
especificações e quesitos estabelecidos na legislação de trânsito. As imagens geradas deverão ter um nível de clareza que possibilite ao 
analista, a olho nu, identificar sem dificuldade, os caracteres alfanuméricos da placa do veículo infrator. A empresa contratada deverá ainda 
disponibilizar de toda a estrutura necessária para que o órgão de trânsito execute todos os serviços demandados pela operação do objeto, 
devendo ainda prestar serviços especializados de manutenção e suporte técnico, necessários à execução dos serviços de gerenciamento, 
administração, validação e processamento dos autos de infração. MARCA SPLICE 

20.964,06 23.212,12 278.545,41 

001 2 67930 

Locação de equipamento de Fiscalização Eletrônica do tipo Lombada Eletrônica (LE) para fiscalização eletrônica por excesso de velocidade 
do tipo fixo com display visualizador de velocidade (incluindo a execução dos serviços de engenharia necessários a instalação física dos 
equipamentos e da infraestrutura tecnológica exigida para a perfeita execução dos serviços demandados ) e sistema aplicativo para o 
reconhecimento automático das placas dos veículos e demais dados necessários para sua identificação (OCR – Optica All Character 
Recognition); para que em caso de infração, o registro da imagem esteja de acordo com as especificações e quesitos estabelecidos na 
legislação de trânsito. As imagens geradas deverão ter um nível de clareza que possibilite ao analista, a olho nu, identificar sem dificuldade, 
os caracteres alfanuméricos da placa do veículo infrator. A empresa contratada deverá ainda disponibilizar de toda a estrutura necessária 
para que o órgão de trânsito execute todos os serviços demandados pela operação do objeto, devendo ainda prestar serviços especializados 
de manutenção e suporte técnico, necessários à execução dos serviços de gerenciamento, administração, validação e processamento dos 
autos de infração. MARCA SPLICE 

45.675,23 50.573,16 606.877,96 

001 4 67932 

Locação de Equipamento de Fiscalização Eletrônica do Tipo Avanço de Sinal Vermelho (ASV) (incluindo a execução dos serviços de 
engenharia necessários a instalação física dos equipamentos e da infraestrutura tecnológica exigida para a perfeita execução dos serviços 
demandados) e sistema aplicativo para o reconhecimento automático das placas dos veículos e demais dados necessários para sua 
identificação (OCR – Optica All Character Recognition); para que em caso de infração, o registro da imagem esteja de acordo com as 
especificações e quesitos estabelecidos na legislação de trânsito. As imagens geradas deverão ter um nível de clareza que possibilite ao 
analista, a olho nu, identificar sem dificuldade, os caracteres alfanuméricos da placa do veículo infrator. A empresa contratada deverá ainda 
disponibilizar de toda a estrutura necessária para que o órgão de trânsito execute todos os serviços demandados pela operação do objeto, 
devendo ainda prestar serviços especializados de manutenção e suporte técnico, necessários à execução dos serviços de gerenciamento, 
administração, validação e processamento dos autos de infração. MARCA SPLICE 

18.405,24 20.378,91 244.546,87 

001 5 67933 Centro de Processamento de Dados e Imagens (CPDI). MARCA SPLICE 2.354,79 2.607,30 31.287,64 

  
Francisco Beltrão, 30 de junho de 2022. 

Publicado por: 
Raissa Katherine Weierbacher 

Código Identificador:85C015D5 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO ADITIVO 

 
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: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA - EPP 
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 530/2017 – Pregão nº 93/2017. 
OBJETO: Implantação de Sistema de Informação e instalação de Software de Gerenciamento dos Serviços de Saúde, com suporte técnico e 
atualizações. 
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Saúde, o Departamento Jurídico opinou pela prorrogação de prazo de 
vigência do contrato, conforme o contido no Processo Administrativo nº 6149/2021. 
Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até 03 de setembro de 2022, conforme abaixo especificado: 
  
Item Código Descrição Un. Quant. Valor Contratado R$ Valor Total  R$ 

2 54982 
Licença de Uso de Software Integrado de Gestão Pública de Saúde, manutenção e suporte técnico 
remoto. MES 2,00 11.647,78 23.295,56 

VALOR TOTAL ACRESCIDO AO CONTRATO R$ 23.295,56 

  
Francisco Beltrão, 30 de junho de 2022. 

Publicado por: 
Raissa Katherine Weierbacher 

Código Identificador:DB693D80 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO ADITIVO 

 
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 a empresa ISABELLA S. GUARDA MEDICINA LTDA ESPÉCIE: Contrato de Prestação de 
Serviços nº 555/2019 – Inexigibilidade nº 47/2019. 
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OBJETO: Prestação de serviços médicos em regime de plantão na UPA – Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas, no Centro de Saúde do bairro 
da Cango, no CAPS AD II e no Centro de Saúde da Cidade Norte. 
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Saúde, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento de aditivo de 
prazo do contrato, conforme o contido no Processo Administrativo nº 18870/2022. 
Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, ou seja, até o dia 20 de julho de 2023, conforme abaixo especificado: 
  
Item Cód. DESCRIÇÃO Unid Qtd Preço unitário R$ Valor total R$ 

11 68415 Plantão para serviço de médico GENERALISTA, diurno/noturno de segunda a sexta feira. Hora 384,00 102,70 39.436,80 

12 68416 Plantão para serviço de médico GENERALISTA, aos sábados e domingos. Hora 576,00 129,00 74.304,00 

13 68417 Plantão para serviço de médico GENERALISTA, em feriados nacionais e locais. Hora 96,00 146,50 14.064,00 

VALOR TOTAL ACRESCIDO R$ 127.804,80 

  
Francisco Beltrão, 30 de junho de 2022. 

Publicado por: 
Raissa Katherine Weierbacher 

Código Identificador:CBD1CBEA 
 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/TERMO CONTRATUAL 
 
Processo Administrativo nº 100/2022. 
  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 181/2022. 
  
Aos trinta (30) dias na sede da CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO - PR, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 
CNPJ N° 75.687.681/0001-07, sito na Av. Presidente Getúlio Vargas, 601 - Centro, General Carneiro, Estado do Paraná, neste ato representada por 
seu Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Joel Ricardo Martins Ferreira, brasileiro, casado, portador da carteira de 
identidade sob nº. RG 3.828.656-4 SSP/PR., inscrito no C.P.F. sob nº. 568.065.159-91 residente e domiciliado à Rua Esteliano Pizzatto nº 640 
Centro, nesta cidade;, e de outro lado a empresa JD ELETRO COMERCIAL LTDA sediada na Rua Das Bromelias, n/ 1126 – Bairro: Fortaleza Alta 
– Blumenau/SC inscrita no CNPJ nº. 36.091.140/0001-60 neste ato representada pela Sr(a) JOICE DEGLMANN denominada de 
CONTRATADA, a seguir descrita e qualificada nos termos da Lei nº10. 520, de 17 de julho de 2002, Decreto 7892/13 de 21/01/2013; e, 
subsidiariamente pela Lei 8.666/93 e suas alterações todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, 
resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no processo administrativo nº. 100/2022, referente ao Pregão ELETRÔNICO nº. 045/2022 
conforme as seguintes cláusulas e condições: 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
  
- O Objeto da presente ata é “Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material de Equipamento de Proteção Individual – 
E.P.I” em atendimento a Secretaria de Obras e Serviços Públicos deste Município. 
  
Itens QUANT OBJETO UNT TOTAL 

08 15 
A Luva de Proteção Nitrilon 610, confeccionada em algodão e látex natural com palma em textura antiderrapante, proporciona 
conforto e flexibilidade durante o uso, aliada a excelente proteção abrasiva e resistência química certificado de aprovação. R$ 9,09 R$ 136,35 

09 50 Luva de algodão tricotada e palma com pigmento PVC punho elástico TAM G, certificado de aprovação. R$ 3,09 R$ 154,50 

19 10 Colete refletivo tipo X prateado confeccionado em bagun cítrico com laranja R$ 18,89 R$ 188,90 

20 16 Cone de sinalização grande emborrachado altura 75cm, base 40x40 cm R$ 70,99 R$ 1.135,84 

  
CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR CONTRATUAL E DAS DESPESAS 
  
2.1. O valor total do contrato é de R$. 1.615,59 (Hum mil e seiscentos e quinze reais e cinqüenta e nove centavos) 
  
2.1.1. A Prefeitura Municipal de General Carneiro se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da verba, inclusive quanto ao 
quantitativo previsto. 
  
2.2. As despesas decorrentes da contratação objeto deste contrato, serão oriundas dos recursos provenientes das rubricas orçamentárias, a saber: 
  
Órgão: 02 – Poder Executivo 
Unidade: 07 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
Projeto/Atividade: 2.048 – Administração/Manutenção Próprios Públicos 
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00 1000 – Material de Consumo 
  
Órgão: 02 – Poder Executivo 
Unidade: 07 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
Projeto/Atividade: 2.047 – Manut Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00 1000 – Material de Consumo 
  
Órgão: 02 – Poder Executivo 
Unidade: 07 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
Projeto/Atividade: 2.047 – Manut Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00 1510 – Material de Consumo 
  
Órgão: 02 – Poder Executivo 
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