
Proc. Administrativo 2.844/2022

De: Suelen F. - SMA-RH

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

Data: 03/02/2022 às 11:14:07

Setores envolvidos:

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

Aditivo de Valor Vale Transporte

 

Prezada,

Com o presente solicitamos que seja emitido TERMO ADITIVO (em caráter de urgência) ao contrato 065/2017 da

empresa GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - EPP, proveniente da licitação realizada através da
INEXIGIBILIDADE 08/2017.

Aditivo de valor, conforme decreto 005/2022 em anexo:

PASSAGEM DE TRANSPORTE COLETIVO _ VALOR UNITARIO PASSA A SER R$ 3,88

 

JUSTIFICATIVA: Tendo em vista a necessidade de atender demanda de fevereiro, e já ter decreto valido a partir de
17/01/2022, necessidade se dá, até concluir contrato vigente e iniciar o próximo o qual ja está em andamento.

 

 

 

 

Francisco Beltrão, 13 de novembro de 2020.

 

 

 

ANTONIO CARLOS BONETTI

Secretário Municipal de Administração

_

       Atenciosamente,

     Suelen Fagundes 

    Departamento de RH
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Anexos:

005_22_TARIFA_PASSAGEM_TRANSPORTE_COLETIVO.pdf
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  Proc. Administrativo 1- 2.844/2022

De: Suelen F. - SMA-RH

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

Data: 03/02/2022 às 11:26:48

 

(*FAVOR CONSIDERAR ESTE O OUTRO ESTAVA COM DATA ERRADA)

Prezada,

Com o presente solicitamos que seja emitido TERMO ADITIVO (em caráter de urgência) ao contrato 065/2017 da

empresa GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - EPP, proveniente da licitação realizada através da
INEXIGIBILIDADE 08/2017.

Aditivo de valor, conforme decreto 005/2022 em anexo:

PASSAGEM DE TRANSPORTE COLETIVO _ VALOR UNITARIO PASSA A SER R$ 3,88

JUSTIFICATIVA: Tendo em vista a necessidade de atender demanda de fevereiro, e já ter decreto valido a partir de
17/01/2022, necessidade se dá, até concluir contrato vigente e iniciar o próximo o qual ja está em andamento.

Francisco Beltrão, 03 de fevereiro 2022.

ANTONIO CARLOS BONETTI

Secretário Municipal de Administração

_

     Atenciosamente,

   Suelen Fagundes 

  Departamento de RH

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

Antonio Carlos Bonetti 03/02/2022 11:34:26 1Doc ANTONIO CARLOS BONETTI CPF 340.XXX.XXX-49

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: BFB0-E8DA-4D0B-C99A 
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  Proc. Administrativo 2- 2.844/2022

De: Bianca N. - SMA-LC-ALT

Para: SMA-RH - Recursos Humanos  - A/C Suelen F.

Data: 03/02/2022 às 17:08:51

 

Boa tarde!

Suelen será necessário adicionar prazo a este aditivo? Favor confirmar.

Atenciosamente.

_

Bianca Zanini Niclote 

Auxiliar administrativo
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  Proc. Administrativo 3- 2.844/2022

De: Suelen F. - SMA-RH

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

Data: 03/02/2022 às 17:12:21

 

Boa tarde,

Necessitamos que seja realizado aditivo de  prazo de 90 dias para atender demanda, até realização de novo
contrato.

_

     Atenciosamente,

   Suelen Fagundes 

  Departamento de RH
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  Proc. Administrativo 4- 2.844/2022

De: Bianca N. - SMA-LC-ALT

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

Data: 03/02/2022 às 17:20:01

 

Boa tarde!

Segue pedido de aditivo de reajuste de valor e prorrogação de prazo de 90 dias ao contrato nº 65/2017,
inexigibilidade n º08/2017, para elaboração de parecer jurídico.

O fornecedor permanece sem a negativa federal.

Contrato vence em 17/02/2022.

Atenciosamente.

_

Bianca Zanini Niclote 

Auxiliar administrativo

Anexos:

certidao_fgts_guancino_fev_2022.pdf

certidao_trab_guancino_fev_2022.pdf

CONTR_65_GUANCINO.pdf
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03/02/22, 13:46 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 77.596.385/0001-26
Razão Social:GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
Endereço: RUA PONTA GROSSA 199 / CENTRO / FRANCISCO BELTRAO / PR / 85601-

600

 
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:16/01/2022 a 14/02/2022 
 
Certificação Número: 2022011603165566974908

Informação obtida em 03/02/2022 13:46:10

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: GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 77.596.385/0001-26

Certidão nº: 4353275/2022

Expedição: 03/02/2022, às 13:47:04

Validade: 01/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 77.596.385/0001-26, 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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  Proc. Administrativo 5- 2.844/2022

De: Camila B. - SMA-PGM

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

Data: 04/02/2022 às 10:57:04

 

Segue Parecer Jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_0120_2022_Reajuste_tarifa_e_prorrogacao_de_prazo_vencido_fornecimento_de_passagens_inex_08_17_Guancino_deferimento.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 04/02/2022 10:57:38 1Doc CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE CPF 035.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: D02E-2096-3886-B7E1 
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PARECER JURÍDICO N.º 0120/2022 

 
 
 
PROCESSO Nº :  2844/2022 
REQUERENTE :  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
INTERESSADO : GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA   
ASSUNTO :  REAJUSTE DE TARIFA E PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
 
 
 
1 RETROSPECTO  

 
Trata-se de solicitação da Secretaria Municipal de Administração em que pretende 

seja realizado aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 65/2017 (Inexigibilidade nº. 
08/2017), firmado com a GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, para o fim de efetuar o 
reajuste anual do valor da tarifa do serviço de transporte coletivo urbano, conforme previsão 
no Decreto Municipal nº. 005/2022, bem como para prorrogar o prazo de vigência em 90 dias. 
  

O procedimento veio acompanhado de cópia do Decreto Municipal nº. 005/2022, do 
Contrato e Certidões Negativas, com a ressalva de ausência de Certidão Negativa de 
Tributos Federais. 

 
É o relatório. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO 
 
2.1 DO REAJUSTE INFLACIONÁRIO 

 
O requerimento sob análise pleiteou pelo aumento do valor da tarifa do transporte 

coletivo urbano em razão da previsão editalícia e contratual firmada entre as partes. 
 
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 Furtado1:  
 

                                                 
1 FURTADO, Lucas Rocha. Curso de licitações e contratos administrativos. op., cit., p. 619-620. 
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“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, 

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 site2:  

 
“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 

                                                 
2 http://www.jacoby.pro.br/novo/faq.php?id=47&idf=1 
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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.) 
 
De acordo com os fundamentos acima expostos, mostra-se juridicamente possível a 

atualização dos valores pactuados no Contrato de Prestação de Serviços nº. 65/2017, 
decorrente da Inexigibilidade nº. 08/2017, conforme estabelece o Decreto Municipal nº. 005 de 
14 de janeiro de 2022 e previamente pactuado na Cláusula Segunda do contrato.  

 
Ademais, o referido Decreto estabelece que a compra antecipada assegura desconto 

de 3% sobre o valor da tarifa, o que compreende o presente caso, devendo, portanto, ser 
praticado o valor de R$ 3,88 (R$ 4,00 - 3%) para as aquisições pela municipalidade. 

 
2.2 DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
 

O contrato sob exame é de prestação continuada, cujo núcleo central do seu objeto 
consiste numa obrigação de fazer, podendo ter seu prazo prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, mediante aditamento, consoante o disposto no art. 
57, II, da Lei nº 8.666/933. 

 
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 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. 

 
Quanto ao transporte coletivo, verifica-se que as passagens são pagas por unidade e 

não mensalmente como a maioria dos serviços contínuos. O Professor Carlos Pinto Coelho 
Motta4 traz uma definição de serviços contínuos, que são, em tese, aqueles que não possam 
                                                 

3 Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos 
créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: (...) II - à prestação de serviços a serem executados de forma 
contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de 
preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; 

4 In: Eficácia nas Licitações e Contratos. Editora Del Rey: 2011.  
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ser interrompidos; fazem-se sucessivamente, sem solução de continuidade, até sem 
exaurimento ou conclusão do objetivo. A exemplo temos: limpeza, conservação, manutenção, 
vigilância, segurança, transporte de valores, cargas ou passageiros. 

 
Assim, conclui-se que o serviço de passagens para transporte coletivo pode ser 

enquadrado na categoria de serviços a serem executados de forma contínua, visto que é um 
serviço essencial e sua interrupção traria transtornos à municipalidade, admitindo-se que a 
contratação seja prorrogada por iguais e sucessivos períodos com limitação de 60 (sessenta) 
meses. 
 

As sucessivas prorrogações que poderão ocorrer para o mesmo contrato estão 
restringidas ao período máximo de 05 (cinco) anos, 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 um contrato pode obter, contando com a 

prorrogação, é de 60 meses. Ou seja, este prazo é contado incluindo o prazo previsto no 
contrato e o prazo das prorrogações posteriores. 

 
Da análise dos autos, verifica-se que houve aditivos de prorrogação de prazo que, 

cumulados com o presente pedido, ultrapassam o limite legal permitido.  
 
No entanto, excepcionalmente, evidencia-se a razoabilidade da DERRADEIRA 

prorrogação do prazo em mais 90 (noventa) dias, somente para o fim de manter o 
fornecimento de passagens de transporte coletivo urbano aos servidores municipais e aos 
atendimentos sociais até que seja viabilizado o novo processo de contratação para o mesmo 
objeto, que encontra-se em fase de elaboração, nos termos do art. 57, § 4º acima aludido. 

 
Quanto ao o prazo de vigência do contrato, verifica-se que o seu término ocorreu em 

17/01/2022 ao passo que o requerimento de aditivo foi protocolado apenas em 03/02/2022, 
operando-se a intempestividade do direito de repactuar. 

 
No entanto, tendo em vista que a interrupção desse fornecimento acarretaria 

transtornos à Administração Municipal e à população e considerando as justificativas 
apresentadas pela Secretaria interessada, evidencia-se a necessidade de aplicação dos 
princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao caso de modo a garantir o cumprimento 
do interesse público com a efetivação da derradeira prorrogação pretendida. 

 
Por fim, convém destacar que a empresa presta serviço público essencial em regime 

de monopólio decorrente do Contrato de Concessão nº. 805/2015 (Concorrência nº. 03/2015) 
e, apesar de não apresentar situação fiscal regular perante a União, admite-se a excepcional 
prorrogação contratual diante da ausência de alternativa pela Administração Municipal para 
atendimento de demanda imprescindível ao interesse público, restando afastado, nesta 
situação, o dever de rescisão disposto na Lei nº 8.666/93, nos termos preconizados pelo TCU5.  

 

                                                 
5
 Acórdão nº 1.402/2008. 
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Contudo, adverte-se que o Gestor do contrato deve exigir que a empresa 

providencie a regularidade fiscal tão logo seja possível e cobrar constantemente o seu 
cumprimento, já que se trata de uma obrigação imposta pelo art. 55 da Lei nº. 8.666/93 

 
3 CONCLUSÃO 

 
ANTE O EXPOSTO, opina-se pelo DEFERIMENTO do pedido de reajuste do valor da 

tarifa do transporte coletivo urbano, conforme previsão no Decreto Municipal nº. 005/2022, 
referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 65/2017 (Inexigibilidade nº. 08/2017), para 
o fim de alterar o preço unitário de R$ 3,55 para R$ 3,88, bem como para prorrogar o prazo 
de vigência em 90 (noventa) dias. 

 
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,6 da Lei n.º 8.666/1993; 
 
(B) encaminhamento ao Controle Interno para ciência, nos termos do art. 83, § 2º,7 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 90 (noventa) dias 
pleiteado, até porque é vedada a prorrogação por prazo indeterminado (art. 57, § 3º, da LCL). 

 
(D) o Gestor do contrato deve exigir que a empresa providencie a regularidade fiscal 

tão logo seja possível e cobrar constantemente o seu cumprimento, já que se trata de uma 
obrigação imposta pelo art. 55 da Lei nº. 8.666/93. 

 
É o parecer, submetido à honrosa apreciação de Vossa Senhoria. 

 
 Francisco Beltrão/PR, 04 de fevereiro de 2022. 
 

 
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 
       DECRETOS 040/2015 - 013/2017 

         OAB/PR 41.048 
 

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

pela autoridade competente para celebrar o contrato.” 
7 “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 6- 2.844/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

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

Data: 04/02/2022 às 11:04:30

 

Segue despacho 041/2022 para assinatura pelo Prefeito Municipal

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

Despacho_041_2022.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 04/02/2022 14:19:44 1Doc CLEBER FONTANA CPF 020.XXX.XXX-21

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 15A8-FFE2-E82A-8A14 
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DESPACHO N.º 041/2022 

 
 

PROCESSO N.º : 2.844/2022 
REQUERENTE :  GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 
LICITAÇÃO : CONTRATO N.º 65/2017 
OBJETO :  AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DO TRANSPORTE COLETIVO 
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE REAJUSTE E PRAZO 
 

 
 

O requerimento protocolado busca o reajuste tarifário referente ao Contrato 
n.º 065/2017, referente à aquisição de passagens do transporte coletivo.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação da Contratada, fotocópia do 

contrato administrativo, parecer jurídico e certidões. 
 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 0120/2022, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei Federal n.º 8.666/1993 e Lei Municipal n.º 
1.911/1992, DEFIRO o pedido de reajuste de tarifa, conforme previsão no Decreto Muni-
cipal n.º 005/2022, fixando o novo valor em R$ 3,88, bem como para prorrogar o prazo de 
vigência em 90 (noventa) dias. 
 

Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 
aposição de assinatura digitalizada no termo. 

 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 04 de fevereiro de 2022. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 
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  Proc. Administrativo 7- 2.844/2022

De: Bianca N. - SMA-LC-ALT

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

Data: 04/04/2022 às 14:08:03

 

segue termo aditivo e publicação AMP

_

Bianca Zanini Niclote 

Auxiliar administrativo

Anexos:

ADITIVO_N_8_PRAZO_E_REAJUSTE_CONT_65_2017_GUANCINO_assinado.pdf

public_amp_aditivo_n_8_cont_65_guancino.pdf
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AMPOLA 10 ML 

4 67414 
PROBIÓTICO, COMPOSIÇÃO: BACILLUS CEREUS, CONCENTRAÇÃO: 
5 MILHÕES ENDÓSPOROS/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SUSPENSÃO 
ORAL. 5ML 

1.000 FLAC 6,84 6.840,00 

5 7565 
PROMETAZINA CLORIDRATO, 25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL 
AMPOLA 2 ML 

300 AMP 8,00 2.400,00 

6 67366 SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO II 100MG/5Ml EV 400 AMP 17,50 7.000,00 

7 79489 TROMETAMOL CETOROLACO COLÍRIO 400 FR 37,00 14.800,00 

8 79487 VENVANSE 30MG (LISDEXANFETAMINA). 84 CAPS 11,80 991,20 

  
Valor total dos gastos com o Processo de Dispensa de Licitação nº 09/2022: R$ 101.801,20 (cento e um mil, oitocentos e um reais e vinte centavos). 
Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito no contrato. 
Homologo a presente licitação. 
  
Francisco Beltrão, 04 de fevereiro de 2022. 
  
CLEBER FONTANA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Bianca Zanini Niclote 

Código Identificador:A462A681 

 
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 GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - EPP. 
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 65/2017 – Inexigibilidade de Licitação nº 08/2017. 
OBJETO: Aquisição de passagens do transporte coletivo urbano, para utilização pelos servidores municipais. 
ADITIVO: Em atenção o pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Administração, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento do 
pedido de prorrogação de prazo do contrato e reajuste de valor da tarifa, conforme o contido no Processo Administrativo nº 2844/2022. 
O prazo de vigência do contrato de prestação de serviços fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias, ou seja, até dia 18 de maio de 2022, conforme 
abaixo especificado: 
  

Item Código Descrição Unidade R$ anterior da tarifa R$ atualizado da tarifa 
Valor total acrescido 
ao contrato R$ 

1 53742 PASSAGEM DE TRANSPORTE COLETIVO. UN 3,55 3,88 44.876,04 

  
Francisco Beltrão, 04 de fevereiro de 2022. 

Publicado por: 
Bianca Zanini Niclote 

Código Identificador:733FDCE4 

 
ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM 

 
CAMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM 

BALANÇO PATRIMONIAL 
 
BALANÇO PATRIMONIAL Exercício 2021 

Balanço Anual 

Câmara Municipal de Goioxim 

ATIVO 

ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior 

ATIVO CIRCULANTE   0,00 0,00 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   0,00 0,00 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL   0,00 0,00 

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO   0,00 0,00 

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR   0,00 0,00 

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO   0,00 0,00 

ATIVO NÃO CIRCULANTE   41.160,00 91.036,00 

IMOBILIZADO   41.160,00 91.036,00 

BENS MÓVEIS   34.410,00 91.036,00 

BENS IMÓVEIS   6.750,00 0,00 

TOTAL 41.160,00 91.036,00 

PASSIVO 

ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior 

PASSIVO CIRCULANTE   0,00 0,00 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO   0,00 0,00 

PESSOAL A PAGAR   0,00 0,00 

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   0,00 0,00 

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO   0,00 0,00 

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO   0,00 0,00 

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   0,00 0,00 

VALORES RESTITUÍVEIS   0,00 0,00 

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   0,00 0,00 

TOTAL DO PASSIVO   0,00 0,00 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

ESPECIFICAÇÃO   Exercício Atual Exercício Anterior 
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