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Corbélia, 15 de agosto de 2022 

Ofício nº 26/2022 

A: Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão – Departamento de 
Engenharia 

 

A/C: Comissão de Fiscalização do Contrato nº 756/2020 

  

De: Engº André Luis Bellei  

         Engenheiro Civil – Hansen & Melo Ltda. 
 

Ref.: Solicitação de reajuste de preços – Contrato nº 756/2020 – 
Complemento – Aço CA-50 
 

Dados gerais do contrato: 

• Nº contrato – 756/2020; 
• Data de assinatura do contrato: 23 de setembro de 2020. 

• Data de assinatura da ordem de serviços:  17 de novembro de 

2020.  

• Data base da proposta orçamentária: 25 de julho de 2020. 

• Data base do orçamento da planilha orçamentária 

(prefeitura): SICRO 10/2019 para o item AÇO CA-50.  

• Período sem medição de serviços em visto a problemas de 

liberação financeira do convênio: 17/11/2020 a 20/04/2021.  

Atenciosamente 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

A HANSEN E MELO LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado 

devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 28.014.669/0001-51, sediada 

na Rua Flor de Maracujá 1484, Vila Unida, Corbélia, Paraná, vem 

na presença de Vossa Senhoria, requerer complemento de reajuste 

dos preços do contrato em epígrafe pelas razoes adiante 

demonstradas.  

Nota-se que na data de 26 de julho de 2021, através do ofício 

12-2021 - Solicitação de reajuste de preços – Contrato nº 

756/2020, foi formalizado à administração municipal a celebração 

do reajuste financeiro do contrato de execução de 4 pontes sobre 

o Rio Urutágo, em conformidade com a cláusula do contrato adiantes 

destacada.  
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Destaca-se que, a solicitação realizada pela empresa foi 

acatada pela administração municipal e que foi celebrado um termo 

aditivo referente ao reajuste contratual com base no saldo 

contratual após a medição nº 05. O indicador utilizado foi o INCC 

acumulado nos últimos 12 meses (entre a data do pedido de 

celebração e a data de emissão da proposta do processo 

licitatório), com um percentual de 17,36%.  

Ocorre que, na celebração do pleito de reajuste, foram 

subtraídas da solicitação os itens referentes a execução de 

estacas de fundações e contenções e itens referentes ao Aço CA-50 

e CA-60 que foram objeto de celebração de reequilíbrios econômico-

financeiros do contrato em virtude dos aumentos abusivos nos 

valores de insumos ocasionados pela pandemia do covid-19. A tabela 

01 destaca o valor (R$ 1.853.547,22) sobre o qual foi realizado a 

celebração do reajuste financeiro do contrato, suprimindo-se o 

valor do aço.  

  

Tabela 01: Valos sobre o qual incidiu a celebração de 

reajuste 

Sendo assim, sabendo-se que a celebração de reequilíbrio 

econômico-financeiro de Aço foi baseada única e exclusivamente na 

compensação de aquisição do insumo, comprovados através de 

cotações de materiais e apresentação de notas fiscais de compra, 

e, sabendo-se que o item aço nas planilhas orçamentárias do 

processo licitatório são divididos entre material e  mão de obra, 

conforme destacados na tabela 02, solicita-se o reajuste 

financeiro da mão de obra no item Aço.   
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Tabela 02: Valores de materiais e mão de obra 

Tem-se que, após a medição Nº 05, na qual há incidência de 

reajuste contratual, havia um quantitativo de 217.192,431 kg de 

aço CA-50 e 241,80 kg de aço CA-60. Multiplicando-se o valor 

referente a mão de obra dos itens pelo valor unitário de mão de 

obra e pelo INCC acumulado do período, tem-se os valores 

representados na tabela 03.      

Tabela 03: Memorial de cálculo reajuste mão de obra - Aço 

 

Sendo assim, solicitamos a celebração da complementação do 

reajuste contratual no valor de R$ 87.947,85 (oitenta e sete mil 

novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) a 

fim de recompor os valores referente a mão de obra nos itens aço 

do contrato. Salientamos mais uma vez que os reequilíbrios 

econômico-financeiros já celebrados com a administração referente 

ao item Aço CA-50 e CA-60 foram apenas para realizar a compensação 

financeira da compra do insumo, sem quaisquer incidências de mão 

de obra e destacamos que não há qualquer incidência de materiais 

no presente pleito, visto que os mesmos foram contemplados nas 

celebrações de reequilíbrios. 

Crentes no entendimento da administração quanto ao pedido 

realizado, ficamos à disposição e reafirmamos nosso compromisso 

na entrega do objeto do contrato.  

Sendo o que tínhamos para o momento. 

 

Atenciosamente.       
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  Protocolo 1- 8.275/2022

De: Douglas L. - SMA-PROT

Para: SMPP-IPPUB-PIFO - Projetos Internos, Fiscalizações e Orçamentos  - A/C Camila S.

Data: 16/08/2022 às 09:30:46

 

Encaminhado para análise e parecer.

_

Douglas Godinho Lautert Leite 

Agente Administrativo
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  Protocolo 2- 8.275/2022

De: Camila S. - SMPP-IPPUB-PIFO

Para: SMVO-ET - Engenharia e Topografia  - A/C Vanios B.

Data: 18/08/2022 às 08:19:51

 

Bom dia, segue para o Departamento responsável.

_

Camila Cancelier Steinhorst 

Engenheira Civil

1Doc:  Protocolo 8.275/2022  |  Anexo: Parecer_n_1232_2022_Prot_8275_Reajuste_INCC_complemento_Pontes_Hansen_e_Melo_Deferimento.pdf (7/8)        6/28



  Protocolo 3- 8.275/2022

De: Vanios B. - SMVO-ET

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

Data: 19/08/2022 às 10:23:40

 

Bom dia,

Segue para análise e parecer jurídico.

Atenciosamente.

_

Vanios C. Biehl 

Engenheiro Civil

Anexos:

Composicoes_Sicro2.pdf

Copia_de_6ee3_serie_historica_incc_di_fgv.pdf

Manifestacao_aptidao_quanto_ao_cronograma.pdf

Parecer_protocolo_8275_2022_Concorrencia_02_2020_CTO_756_2020.pdf

Reajustamento_de_Precos_Mao_de_Obra_Aco_CTO_756_2020_04_Pontes.pdf

Saldo_apos_a_5_medicao.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Vanios Carlos Biehl 19/08/2022 10:42:58 1Doc VANIOS CARLOS BIEHL CPF 554.XXX.XXX-87

Heloísa Bortot 22/08/2022 10:09:04 1Doc HELOÍSA BORTOT CPF 063.XXX.XXX-44

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 6691-18D1-0ED9-EE9D 
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Composições

1 - ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - PREPARO E COLOCAÇÃO - UNIDADE: kg - CÓD. SICRO2: 407819

Data : 18/08/2022

Fonte de Referência Insumos: SICRO2 DATA-BASE JUL/2020

CÓD. INSUMO UN COEF. R$ R$ Inc.

SIN/SICR UN TOTAL (%)

P9801
Ajudante c/encargos complem.

H 0,09000  21,58      1,94         23,59%

P9805
Armador c/encargos complem.

H 0,09000  25,76      2,32         28,16%

M0004 Aço CA-50 KG 1,10000  3,50        3,85         46,81%

M0075
Arame recozido 18 BWG

KG 0,01500  6,19        0,09         1,13%

M0004
Aço CA-50 - Cam.Carroceria 15 T

T 0,00110  22,81      0,03         0,30%

M0075
Arame rec.18 BWG-Cam.Carr.15T

T 0,00002  22,81      0,0005     0,006%

M0075 Arame rec.18 BWG-Cam.Carr.15T TKM 0,00002  22,81      0,0005     0,006%

B.D.I. (MAT./M.O./EQUIP.) % 22,23       1,40         

CUSTO (R$/KG) 8,23        100%

REPRESENTAÇÃO DA MÃO DE OBRA NO CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (%) 51,75%

1 - ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - PREPARO E COLOCAÇÃO - UNIDADE: kg - CÓD. SICRO2: 407820

Data : 18/08/2022

Fonte de Referência Insumos: SICRO2 DATA-BASE JUL/2020

CÓD. INSUMO UN COEF. R$ R$ Inc.

SIN/SICR UN TOTAL (%)

P9801 Ajudante c/encargos complem. H 0,08000  21,58      1,73         20,38%

P9805 Armador c/encargos complem. H 0,08000  25,76      2,06         24,32%

M0004 Aço CA-50 KG 1,10000  4,15        4,57         53,90%

M0075 Arame recozido 18 BWG KG 0,01500  6,19        0,09         1,10%

M0004 Aço CA-50 - Cam.Carroceria 15 T T 0,00110  22,81      0,03         0,30%

M0075 Arame rec.18 BWG-Cam.Carr.15T T 0,00002  22,81      0,0005     0,01%

M0075 Arame rec.18 BWG-Cam.Carr.15T TKM 0,00002  22,81      0,0005     0,01%

B.D.I. (MAT./M.O./EQUIP.) % 22,23       1,50         

CUSTO (R$/KG) 8,47        100%

REPRESENTAÇÃO DA MÃO DE OBRA NO CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (%) 44,70%

Vanios C. Biehl Heloísa Bortot

Engº Civil - CREA/PR 26.006-D Engª Civil-CREA/PR 190.277-D

Decreto nº 202/2011 Arq. e Urb.-CAU nº 66955-5
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No mês No ano 12 meses

julho/2020 799,589 1,17 2,93 4,29

agosto/2020 805,356 0,72 3,67 4,60

setembro/2020 814,701 1,16 4,87 5,32

outubro/2020 828,778 1,73 6,69 6,95

novembro/2020 839,382 1,28 8,05 8,28

dezembro/2020 845,268 0,70 8,81 8,81

janeiro/2021 852,809 0,89 0,89 9,37

fevereiro/2021 868,929 1,89 2,80 11,07

março/2021 880,265 1,30 4,14 12,23

abril/2021 888,191 0,90 5,08 12,99

maio/2021 907,899 2,22 7,41 15,26

junho/2021 927,512 2,16 9,73 17,36

julho/2021 935,359 0,85 10,66 16,98

Fonte: FGV

INCC-DI

Mês Índice
Variação (%)
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Licitação: CONCORRÊNCIA 002/2020  

Empresa Contratada: HANSEN & MELO LTDA  

Objeto do Contrato: Execução de quatro pontes sobre o Córrego Urutago, 

sendo uma localizada sobre a rua Antônio Marcello, uma sobre a rua 

Bolívia, uma sobre a rua Venezuela e uma no encontro das ruas Ponta 

Grossa com Peru. 

 

RESPOSTA SOLICITAÇÃO DE REAJUSTE DE PREÇO 

 

Em resposta à solicitação de reajuste de preço da mão de obra do saldo 

dos serviços de armação em aço CA-50 e CA-60 encaminhado pela empresa 

Hansen & Melo Ltda, a fiscalização informa que a obra encontrava-se com 

24,97% dos serviços concluídos, após a realização do quinto boletim de medição 

de 07/07/2021, sendo que o seu andamento estava em desacordo com o 

cronograma de obra previsto na proposta de preços, por razões alheias a 

vontade da contratada estando, portanto, a mesma apta a receber o reajuste de 

preço previsto em contrato. 

  

Francisco Beltrão, 18 de agosto de 2022. 

 

 

Vanios C. Biehl                                                                                               
Engº Civil – CREA/PR 26.006-D 

Decreto nº 202/2011           

 

 

Heloísa Bortot                                                                                               
Engª Civil – CREA/PR 190.277-D           
Arq. e Urb. – CAU nº 66.955-5 
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 MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

 
 Estado do Paraná  

 

 
DESPACHO 

 
 
 

 
Protocolo nº: 8.275/2022 de 15/08/2022 
Obra: Execução de quatro pontes sobre o rio Urutago    
Requerente: Hansen & Melo Ltda - ME 
Destino: Procuradoria Jurídica do Município 
Origem: SMVO - Secretaria Municipal de Viação e Obras - Engenharia 
Licitação: Concorrência nº 02/2020 
Contrato: PMFB nº 756/2020 
Assunto: Reajustamento de preço  
 
 
 
 
  Conforme requerimento formalizado no processo acima mencionado onde a 
empresa Hansen & Melo Ltda – ME invoca o parágrafo terceiro da cláusula oitava do 
contrato de empreitada que trata do reajustamento de preço do saldo contratual da mão 
de obra dos serviços armação em aço CA-50 e CA-60, faz-se as seguintes 
considerações: 
- Até o quinto boletim de medição, datado de 07/07/2021, foi executado 26,30% dos 
serviços armação em aço CA-50 e CA-60 contratados; 
- Os preços unitários da mão de obra dos serviços de armação em aço CA-50 e CA-60 a 
reajustar pleiteados pela requerente são inferiores aos das composições originais 
SICRO2/DNIT data-base julho de 2020; 
- Informamos que todos os realinhamentos de preços referentes ao aço da obra 
efetivados pelo Município tratam-se somente do reajuste do insumo, não sendo 
contemplado a mão de obra de corte, dobra e colocação; 
- Cotejando-se a evolução física da execução efetiva dos serviços desde a expedição da 
Ordem de Serviços em 17/11/2020 com o Cronograma Físico programado para a obra no 
processo licitatório, verifica-se que a mesma está em atraso em relação ao cronograma 
original. No entanto, tal atraso deve-se principalmente aos ajustes e definições relativas à 
assinatura do Convênio de onde originam os recursos financeiros e também, pelas 
grandes   dificuldades pandêmicas para a compra de insumos para a obra com especial 
ênfase para a aquisição do aço para a confecção das peças estruturais das pontes;   
- Aplicando a metodologia prevista na cláusula oitava do contrato de empreitada com os 
índices INCC-DI/FGV para os meses de julho/20 (799,589), julho/21 (935,359) e o saldo 
do contrato, após a 5ª medição, da mão de obra dos serviços de armação em aço CA-50 
e CA-60 de R$ 506.612,32 obteve-se uma variação porcentual de 16,98% no período e, 
consequentemente, um valor de reajuste de R$ 86.022,64;    
- Anexos memória de cálculo e dados FGV utilizados na obtenção do valor do reajuste. 
  Face as considerações acima relacionadas, na qualidade de engenheiro(a) 
fiscais de obra, é possível corroborar bem como recomendar o deferimento do pleito da 
requerente, ou seja, pelo reajuste do saldo a executar, após o 5º boletim de medição, da 
mão de obra referente aos serviços de armação em aço CA-50 e CA-60, dentro dos 
parâmetros previstos na cláusula oitava do contrato de empreitada. 
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 MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

 
 Estado do Paraná  

 

  Encaminhe-se à apreciação e consideração da Procuradoria Jurídica do 
Município. 
   
 

Francisco Beltrão, 18 de agosto de 2022. 
 
 
 
 

Vanios C. Biehl                                                                                               
Engº Civil – CREA/PR 26.006-D 
Decreto nº 202/2011           
 
 
 
 
 

Heloísa Bortot                                                                                               
Engª Civil – CREA/PR 190.277-D           
Arq. e Urb. – CAU nº 66.955-5 
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Convenções:

I12= índice INCC-DI/FGV do 12º mês após proposta jul/21 935,359              

I0= índice INCC-DI/FGV do mês da proposta jul/20 799,589              

S= saldo de contrato após medição referente ao 12º mês da proposta 506.612,32         

SR= saldo reajustado

R= valor do reajuste

SR=

R=

16,98%

Protocolo: nº 8.275/2022 de 15/08/2022   

Rqte.: Hansen & Melo Ltda - ME

Obra: Construção de 4 pontes sobre o rio Urutago

Local: Ruas Peru/Ponta Grossa, Venezuela, Antonio Marcello e Bolívia - Bairro Luther King

VALOR DO REAJUSTE      ===>
Francisco Beltrão, 18 de agosto de 2022.

Vanios C. Biehl Heloisa Bortot

Engº Civil-CREA/PR 26.006-D Engª Civil-CREA/PR 190.277-D

Decreto nº 202/2011 Arq.e Urb.-CAU66.955-5

86.022,64R$                                                              

86.022,64R$               

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS - SMVO

CONTRATO DE EMPREITADA Nº 756/2020 DE 23/09/2020

592.634,96R$             

Reajuste em (%)=

MEMÓRIA DE CÁLCULO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

𝑆𝑅 = 𝑆 𝐼12𝐼0
𝑅 = 𝑆𝑅 − 𝑆
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Saldo após 5ª med

1. Quantidade de serviços de armação em aço CA-50 e CA-60 a executar após a 5ª medição.

RUA RUA RUA RUA 

ANTONIO BOLÍVIA VENEZUELA PONTA GROSSA

MARCELLO / PERU

(KG) (KG) (KG) (KG) (KG)

Armação em aço

CA-50, 

fornecimento, 

preparo e

colocação 56.394,40       67.464,50     26.325,50          67.008,13            217.192,53      0,999

Armação em aço

CA-60, 

fornecimento, 

preparo e

colocação 80,60              80,60             80,60                  -                        241,8                0,001

TOTAL: 56.475,00       67.545,10     26.406,10          67.008,13            217.434,33      1,000        

2. Saldo de mão de obra dos serviços de armação em aço CA-50 e CA-60 a executar após a 5ª medição.

PREÇO QDE A EXE- SALDO A

UNITÁRIO MO CUTAR APÓS EXECUTAR

CONTRATO A 5ª MED APÓS 5ª MED

(R$/KG) (KG) (R$)

Armação em aço

CA-50, 

fornecimento, 

preparo e

colocação 2,33                 217.192,53   506.058,59        

Armação em aço

CA-60, 

fornecimento, 

preparo e

colocação 2,29                 241,80           553,72               

TOTAL: 217.434,33   506.612,32R$   

Francisco Beltrão, 18 de agosto de 2022.

Vanios C. Biehl                                                  Heloísa Bortot

Engº Civil-CREA/PR 26.006-D                                 Engª Civil-CREA/PR 190.277-D

Decreto nº 202/2011                                             Arq. e Urb.-CAU nº 6695

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DE QUANTIDADES

GLOBAL
PESOSERVIÇO

SERVIÇO
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  Protocolo 4- 8.275/2022

De: Camila B. - SMA-PGM

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 05/09/2022 às 16:44:48

 

Segue parecer jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_1232_2022_Prot_8275_Reajuste_INCC_complemento_Pontes_Hansen_e_Melo_Deferimento.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 05/09/2022 16:45:19 1Doc CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE CPF 035.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 6067-8D24-4A30-8BE8 
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PARECER JURÍDICO N.º 1232/2022 

 
 
PROTOCOLO N.º :  8275/2022 
REQUERENTE :  HANSEN & MELO LTDA 
INTERESSADA :  SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS 
ASSUNTO : REAJUSTE INFLACIONÁRIO - COMPLEMENTO 
 

 
1 RETROSPECTO 

 
Trata-se de pedido formulado pela empresa acima nominada em que pretende seja 

efetuado complemento ao reajuste inflacionário já concedido ao Contrato de Empreitada nº. 
756/2020 (Concorrência nº. 02/2020), que tem por objeto a execução de quatro pontes sobre o 

Córrego Urutago, especificamente em relação à mão de obra dos itens concernentes aos 
serviços de armação em aço, solicitando o valor de R$ 87.947,85. 

 
O fiscal de execução da obra apresentou parecer técnico apontando o histórico de 

execução da obra e confirmando que os itens de armação em aço não foram contemplados 
pelo reajuste inflacionário em razão da realização do realinhamento do preço do insumo, 
sendo, portanto, devido o reajuste sobre a mão de obra dos itens conforme memória de cál-
culo apresentada no valor total de R$ 86.022,64.  

 
É o relatório. 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO 
 
A Requerente pleiteia o reajuste inflacionário com a incidência do índice INCC-DI 

(FGV) relativo ao período de 25/07/2020 a 25/07/2021, sob o argumento de que há previsão 
contratual (Cláusula Oitava, Parágrafo Terceiro), sustentando que o percentual apurado deve 
incidir também sobre o valor remanescente relativo à mão de obra dos itens de armação em 
aço, já que os reequilíbrios econômico-financeiros foram efetuados apenas em relação aos 
insumos. 

 
A área técnica atestou que os valores de reequilíbrio econômico-financeiro foram 

descontados do cálculo do reajuste inflacionário e que os itens correspondentes foram 
igualmente excluídos do cálculo, causando prejuízo à empresa no que tange aos valores de 
mão de obra desses itens que permanecem sem a atualização devida desde o 5º BM. 

 
Assim, com base nas informações técnicas acima e demais documentos constantes 

dos autos, cumpre expor a fundamentação a seguir para adentrar especificamente ao mérito 
do pedido. 
 
2.1 REAJUSTE INFLACIONÁRIO 
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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, me-

diante a prévia definição e pactuação de índices que visam recuperar o valor originalmente 
avençado na contratação, reduzido 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:  

 

“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 pre-

ços 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 previ-

síveis (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”. (Grifei)  
 
O reajuste de preços deve ser utilizado, portanto, para reposições das perdas mone-

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

 
“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 orçamen-

to a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela; (Grifei) 
 

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;”  
 
Há que se observar que por força do artigo 2º da Lei Federal nº 10.192/2001, que dis-

pôs sobre medidas complementares ao Plano Real (Lei 9.069/95 – Lei do Plano Real) e deu 
outras providências, os reajustes de preços só poderão incidir após um período mínimo de 
01 (um) ano. Neste sentido, transcreve-se a letra da lei citada:  

 
“Art. 2º É admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por índices de preços 
gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados 

nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano”. 
 
Corroborando o entendimento esposado acima é oportuno citar o seguinte prejul-

gado de tese exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que assim dispôs 
sobre o assunto:  

 

                                                 
1
 FURTADO, Lucas Rocha. Curso de licitações e contratos administrativos. op., cit., p. 619-620. 
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PREJULGADO Nº 2049, DE 08/06/2010.  

1. A Administração deve estabelecer de forma clara nos editais (art. 40, XI, da Lei (federal) n. 8.666, 

de 1993) e nos contratos (art. 55, III, da referida Lei) os critérios, data-base e periodicidade do reajus-

tamento dos preços.  

1.1. Somente é viável o reajuste dos contratos celebrados com duração igual ou superior a um (1) ano, 

de acordo com o art. 2º, caput, da Lei (federal) n. 10.192, de 2001. 

2. Observadas as disposições do art. 28, § 3º, III, da Lei (federal) n. 9.069, de 29/06/1995, c/c os arts. 

2º e 3º da Lei (federal) n. 10.192, de 14/02/2001, a periodicidade dos reajustes contratuais não poderá 

ser inferior a um (1) ano, contada a partir da:  

2.1. data limite para apresentação da proposta na licitação; ou  

2.2. data do orçamento a que se referir a proposta apresentada na licitação.  

3. O reajuste vigorará:  

3.1. a partir do mesmo dia e mês do ano seguinte, quando estipulada como data limite a data da apre-

sentação da proposta na licitação;  

3.2. se estabelecida a data do orçamento que dá origem à proposta, o reajuste vigorará a partir do mes-

mo dia e mês do ano seguinte se o orçamento assentar-se em dia definido, ou no primeiro dia do mesmo 

mês do ano seguinte na hipótese de o orçamento reportar-se a determinado mês;  

3.3. Os reajustes subseqüentes, sempre observada a periodicidade anual, serão concedidos a contar da 

data do reajuste anterior”. (Grifei). 
 
Da leitura dos normativos acima colacionados, verifica-se que os reajustes somente 

podem ser previstos em contratos de duração igual ou superior a um ano, sendo nula qual-
quer estipulação de reajuste em prazo inferior ou quaisquer expedientes que, na apuração do 
índice de reajuste, acarretem efeitos financeiros equivalentes aos de reajustes com periodici-
dade inferior a de um ano.  

 
Nesse sentido, nota-se que, em princípio, somente são passíveis de reajustamento as 

parcelas do contrato que, segundo previsão do cronograma físico-financeiro, tem prazo de 
execução superior a um ano.  

 
Ocorre que pode haver antecipações e/ou atrasos no cumprimento do estabelecido 

no cronograma. No caso das antecipações, como já houve execução e pagamento, não existe 
razão para se falar em reajuste para compensar os efeitos da variação dos custos de produ-
ção.  
 

Nas situações de atraso, no entanto, antes de aplicar o reajuste nas parcelas rema-
nescentes do contrato, necessário se faz avaliar as razões da mora. Para esse caso, importa 
definir se o atraso ocorreu por culpa da contratada, da Administração ou por motivos alheios 
às duas partes.  

 
Isso porque, se a mora decorreu somente da incapacidade da empresa de executar o 

ajustado no prazo estipulado no cronograma não cabe reajuste das parcelas em atraso, visto 
que o ônus pela mora deve recair em quem lhe deu causa, no caso, a contratada. Afinal, se o 
prazo fosse cumprido conforme estabelecido, as parcelas em atraso não teriam sofrido qual-
quer reajuste.  
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Nesse sentido é o posicionamento do Tribunal de Contas da União, conforme se ve-

rifica das manifestações abaixo transcritas, com os pertinentes destaques:  
 

Voto do Ministro-Relator no Acórdão nº 3.443/2012 – Plenário  

7. Sobre o pagamento irregular decorrente de sucessivas dilações de prazo para a construção, o assunto 

merece ponderações. A questão é recorrente nos contratos para execução de obras públicas.  

8. Em uma visão geral, constatada a impossibilidade de término da obra no tempo avençado, deve-se 

proceder, obrigatoriamente, uma avaliação objetiva das razões do atraso. Existem, por lógica, três situ-

ações possíveis: a mora ocorreu por razões alheias a qualquer das partes; por culpa da contratada; ou 

por atos e omissões da própria Administração.  

9. No último caso – o da concorrência do órgão contratante –, o aditivo é devido, como também even-

tuais consequências pecuniárias decorrentes do atraso, como os gastos com administração local e ma-

nutenção do canteiro. Eventual apuração de responsabilidades dos gestores é cabível, principalmente 

quando a dilação for consequência de negligência, imperícia ou imprudência dos gestores. Igualmente, 

se a dilação for advinda de fatos imprevisíveis, ou previsíveis de consequências incalculáveis, sob a luz 

da teoria da imprevisão, a alteração do contrato faz-se devida.  

10. Outro caso são os atrasos ocorridos unicamente em decorrência da incapacidade da contratada em 

cumprir o prazo ajustado. Mesmo quando a má avaliação provenha do projeto – e isso é recorrente –, 

se não existir modificação do cenário inicialmente pactuado, a empresa não faz jus à revisão do valor 

contratado; e nem, imediatamente, à dilação do prazo. O fato não encontra enquadramento nos dita-

mes do art. 65 da Lei 8.666/93. Não houve situação imprevista ou agressão às das condições primei-

ramente avençadas que motivem a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. (Gri-
fei) 
 

Dessa forma, conclui-se que o reajuste somente deve incidir sobre o valor do contra-
to que ainda remanescer após decorrido o período de um ano, a partir da apresentação da 
proposta (art. 3º, § 1º, da Lei n.º 10.192/012), e desde que previsto em contrato, e assim suces-
sivamente após a ocorrência dos próximos aniversários da contratação e persistindo os moti-
vos para a autorização do reajuste.  

 
Por fim, os cálculos decorrentes da aplicação da cláusula de reajuste, portanto, não 

representam alteração das condições da contratação, mas mera efetivação de algo que já está 
previsto no contrato desde a origem. É justamente essa a razão pela qual os novos valores 
contratuais não precisarão ser registrados no processo administrativo por meio de termo 
aditivo. Se não há alteração contratual, não há que se aditar nada por termo, bastando reali-
zar apostilamento dos novos valores (art. 65, §8°, da Lei n° 8.666/93). 

 
Vê-se que essa formalização está plenamente amparada pelo art. 65, § 8º, da Lei n° 

8.666/93, pois as alterações de valor contratual, no intuito de reajustamento, não são hipóte-
ses de alteração de cláusulas, mas de simples cálculo.  

 

                                                 
2
 Art. 3º Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposi-

ções desta Lei, e, no que com ela não conflitarem, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. § 1º A periodicidade anual nos 

contratos de que trata o caput deste artigo será contada a partir da data limite para apresentação da proposta ou do orçamento 

a que essa se referir. 
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Consequentemente, se o reajuste é realizado por apostila, a análise do ato não enseja 
manifestação obrigatória da Procuradoria, vez que, nos termos do art. 38, parágrafo único, da 
Lei n° 8.666/93, somente as minutas de licitações, contratos e ajustes deverão ser aprovadas. 
Por outras palavras, somente documentos com status de contrato ou aditivos em geral, com 
respectivas alterações, devem se submeter à aprovação do Procurador Jurídico. 
 

Por outro lado, nada impede que Administração Pública remeta à Procuradoria 
questionamento estritamente jurídico sobre o reajuste ser realizado por apostilamento. 
 

Partindo-se dessas premissas conceituais, passa-se ao exame do caso concreto. 
 
2.2 O CASO CONCRETO 
 

No caso em tela, verifica-se a efetiva existência de cláusula de reajuste no instru-
mento contratual com base em indexador inflacionário, sendo dever da Administração con-
ferir ao contratado a benesse da atualização do preço para a manutenção do equilíbrio eco-
nômico-financeiro, sobretudo por se tratar de cláusula automática, ou seja, que independe de 
solicitação pela contratada. 

 
O impacto econômico-financeiro provocado pela prorrogação do prazo contratual, 

sem culpa da contratada, mantida a mesma quantidade de material e serviços, influencia 
diretamente o coeficiente de produtividade de mão-de-obra, consumo de horas de equipa-
mentos, administração local, etc., no cálculo dos custos diretos unitários, os quais devem ser 
reajustados para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.  

 
Ou seja, havendo a prorrogação e o aumento da quantidade de serviços previstos 

inicialmente, haverá a necessidade de manter por mais tempo a mesma mão-de-obra durante 
o tempo de prorrogação e consequentemente, a produtividade de mão-de-obra prevista ini-
cialmente no contrato tenderá a cair e, portanto, resultará em aumento de custos.  

 
Da mesma forma, nos serviços onde há a participação de equipamentos, o número 

de horas previstas na composição unitária de custos, também sofrerá um aumento com a 
prorrogação e, assim, haverá aumento nos custos dos equipamentos.  

 
Os benefícios do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato são visíveis para 

ambas as partes. O particular executará o contrato nos mesmos termos econômico-
financeiros da proposta inicial, o que lhe garante lucratividade. A Administração não neces-
sitará realizar novo certame, entregando a obra à sociedade com maior rapidez e com redu-
ção de custo.  

 
Concluindo, como já dito, a mudança dos prazos de execução do contrato leva a um 

desequilíbrio na equação econômico-financeira nos custos inicialmente previstos quando da 
contratação, tornando-se necessário o seu reequilíbrio para que os encargos da contratada e a 
remuneração da contratante sejam mantidos durante toda a vigência do contrato, conforme 
determina a alínea XXI do art. 35 da Constituição Federal e o § 1º do art. 57 da Lei nº 8666/93.  
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Assim, para manter esse equilíbrio dos seus custos diretos é necessário que os valo-

res correspondentes aos custos do empreendimento se mantenham na mesma proporção da 
proposta original, devendo ser realizado o cálculo para o reajuste do preço contratado. 

 
Diante do exposto, mostra-se juridicamente possível a atualização dos valores de 

mão de obra dos itens de armação em aço do Contrato de Empreitada nº. 756/2020, o qual 
possui previsão de execução em prazo superior a 12 meses, bem como estabelece reajuste 
automático após decorridos 12 meses da data da apresentação da proposta, e sucessivamente 
nos próximos aniversários, conforme a sua Cláusula Oitava, Parágrafo Terceiro, com base no 
índice INCC – Índice Nacional da Construção Civil.  

 
Ainda, o índice recai a partir da data de 25/07/2020 a 25/07/2021 e incide somente 

sobre o saldo remanescente do contrato referente aos itens em apreço. 
 
Assim, de acordo com o previsto na Cláusula Oitava, Parágrafo Terceiro, do contra-

to, a apuração do cálculo utiliza o mês como referência que, no presente caso, deve conside-
rar julho de 2020 e julho de 2021, conforme redação a seguir: 
 

O reajustamento dos preços será concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da 

data da apresentação da proposta, mediante a aplicação do índice INCC DI/FGV sobre o sal-

do remanescente dos serviços, devendo ser aplicado a fórmula a seguir:  

SR = S (I12 / I0)  

R = SR – S  

I12 = índice INCC-DI/FGV do 12º mês após proposta.  

I0 = índice INCC-DI/FGV do mês da proposta.  

S = saldo de contrato após medição referente ao 12º mês da proposta.  

SR = saldo reajustado  

R = valor do reajuste 

 
Assim, para calcular o reajustamento, tomam-se por base os seguintes dados: 
 
 índice: INCC DI/FGV 
 índice inicial I0 (julho/2020): 799,589 
 índice final I12 (julho/2021): 935,359 

 saldo do contrato após o 12º mês (mão de obra de itens de aço): R$ 506.612,32 
 
A aplicação prática atinge o seguinte resultado na fórmula: 
 
 SR = S (I12 / I0)  
 SR = 506.612,32 (935,359 / 799,589) 
 SR = 506.612,32 x 1,169799734613658 
 SR = 592.634,95 
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Ao ser subtraído o saldo remanescente original (R$ 506.612,32) do valor total com 
reajuste (R$ 592.634,95), obtém-se o valor total de R$ 86.022,63 a ser acrescido ao saldo con-
tratual a título de reajuste inflacionário dos itens em questão., sem comprometer o saldo con-
tratual. 

 
Ainda, obtido o índice inflacionário à razão de 16,98%, sobre cada medição para o 

período de julho de 2021 a julho de 2022 deverá incidir tal percentual, a fim de serem reajus-
tados os valores a serem pagos à contratada quanto aos itens de mão de obra de armação em 
aço. 

 
Não é exagerado lembrar aos fiscais da obra que cada Boletim de Medição emitido 

após 25/07/2021 deverá demonstrar o valor medido considerando os valores do contrato ori-
ginal e, paralelamente, considerando os valores com reajuste de 16,98% até julho de 2022. 

 
Ressalta-se que o presente parecer restringe-se à análise jurídica do pedido, sendo 

que o cálculo acima discriminado é meramente sugestivo, eis que a perícia contábil foge da 
alçada desta Procuradoria Jurídica. 

 
 Cabe alertar, ainda, que este reajuste está sujeito à condição orçamentária e finan-

ceira do Município, sendo que no caso de ser assumida a parcela financeira, impõe-se verifi-
car a dotação e o prazo de vigência da lei orçamentária, já que nenhum investimento cuja 
execução ultrapasse um exercício financeiro – leia-se, contratação que ultrapasse o prazo de 
vigência do crédito orçamentário a que se vincular3 – poderá ser iniciado sem prévia inclusão 
no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabili-
dade, nos termos do art. 167, incisos e parágrafos, da CF, e art. 57, da Lei n.º 8.666/93. 
 
3 CONCLUSÃO 

 
ANTE O EXPOSTO, opina-se pelo DEFERIMENTO do requerimento formulado pela 

empresa HANSEN & MELO LTDA, no sentido de ser efetuado o complemento de reajuste in-
flacionário pelo INCC, mediante apostilamento ou termo aditivo, de modo a incidir o per-
centual de 16,98%, ou outro que venha a ser apurado, acrescendo-se a importância de R$ 
86.022,63 ao valor remanescente (após 25/07/2021) do Contrato de Empreitada nº. 756/2020 
(Concorrência nº. 02/2020) relativo à mão de obra dos itens de armação em aço.  

 
De consequência, recomendam-se os seguintes encaminhamentos:  

 
(A) à autoridade competente, no caso, o Prefeito Municipal, para que previamente 

autorize o aditamento, nos termos do art. 57, § 2º,4 da Lei n.º 8.666/93, mediante verificação 
prévia de disponibilidade de dotação orçamentária; 

 
 

                                                 
3 JUSTEN FILHO, Marçal. Op. cit., p. 697. 
4 “Art. 57. (...) § 2º. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autori-

zada pela autoridade competente para celebrar o contrato.” 
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(B) ao Controle Interno para ciência, nos termos do art. 83, § 2º,5 da Lei Orgânica 

Municipal; e 
 

(C) após, o Departamento de Compras, Licitações e Contratos deverá elaborar o 
apostilamento/aditivo imediatamente, com a devida motivação, consignando-se o índice a 
ser reajustado no percentual de 16,98% em cada medição e pagamento efetuados a partir de 
25/07/2021 a 25/07/2022, bem como acrescer ao contrato o valor de R$ 86.022,63  a fim de não 
comprometer o saldo contratual. 

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

 
 Francisco Beltrão/PR, 05 de setembro de 2022. 
 

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

           OAB/PR 41.048 

                                                 
5 “Art. 83. (...) § 2º. O controle interno buscará manter a regularidade na realização da receita e da des-

pesa, 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 5- 8.275/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

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

Data: 09/09/2022 às 07:20:25

 

reajuste anual hansen

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_658_2022_hansen.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 09/09/2022 10:45:44 1Doc MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: DE35-8BD0-626A-A0D3 
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Página 1 de 1 
CNPJ: 77.816.510/0001-66 - Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n.º 1.000 - CEP 85.601-030 - Fone: (46) 3520-2121 

E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 

 
 

 
DESPACHO N.º 658/2022 

 
 

PROCESSO N.º :  8.275/2022 
REQUERENTE :  HANSEN & MELO LTDA ME 
LICITAÇÃO : CONTRATO N.º 756/2020 – CONCORRÊNCIA N.º 002/2020 
OBJETO :  EXECUÇÃO DE 4 PONTES SOBRE O CÓRREGO URUTAGO 
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE REAJUSTE 
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formulação de termo de reajuste ao Con-
trato n.º 756/2020, referente à execução de 4 pontes sobre o córrego urutago.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação da Contratada, manifestação 

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

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 1.232/2022, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO o pedido de reajuste no 
Contrato n.º 756/2020 no índice de 16,98%, acrescendo-se a importância de R$ 86.022,63 
ao valor remanescente (após 25/07/2021), relativo à mão de obra dos itens de armação em 
aço. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 06 de setembro de 2022. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal  
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  Protocolo 6- 8.275/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

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

Data: 13/09/2022 às 09:36:20

 

BOM DIA

EM ANEXO 23º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 756/2020 CONCORRÊNCIA Nº 02/2020,
PARA FINS DE ARQUIVAMENTO.

OBRIGADA.

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo

Anexos:

ADITIVO_N_23_VALOR_CONT_756_HANSEN_e_MELO_LTDA_ME_.pdf

PUBLICACAO_CONT_756_2020_publicado_87888_2022_09_12_.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  Página 1 

 
23º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 756/2020 

CONCORRÊNCIA Nº 02/2020 
 

Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, estado do Paraná e o outro HANSEN & 
MELO LTDA - ME, 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: HANSEN & MELO LTDA. - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 

nº 28.014.669/0001-51, estabelecida na Rua Flor de Maracujá, nº 1484. Vila Unida, CEP 85.420-000, na cidade de 
Corbélia, estado do Paraná. 

 
OBJETO: Contratação de empresa para execução de quatro pontes sobre o Córrego Urutago, sendo uma 

localizada sobre a Rua Antônio Marcelo, uma sobre a Rua Bolívia, uma sobre a Rua Venezuela e uma no Encontro das 
Ruas Ponta Grossa com a Rua Peru, todas sobre o Córrego Urutago, no Bairro Luther King em Francisco Beltrão. 

 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela contratada e conforme os pareces técnicos e jurídico 

anexos ao Processo Administrativo nº 8.275/2022, foi autorizado o reajuste inflacionário de 16,98%, sobre o saldo 
remanescente de R$ 506.612,32, com finalidade de recompor o preço da mão de obra da armação em aço . 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica estabelecido que será acrescida ao contrato original, a importância de R$ 

86.022,63 (oitenta e seis mil e vinte e dois reais e sessenta e três centavos), ao valor remanescente (após 
25/07/2021) do contrato de empreitada em epígrafe, relativo à mão de obra dos itens de armação de aço CA-50 
e CA-60. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato, 

ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do 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, 12 de setembro de 2022. 
  

 
CLEBER FONTANA HANSEN & MELO LTDA. - ME 

CPF Nº 020.762.969-21 CONTRATADA 
PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 
MARCO ANTONIO HANSEN 

CPF Nº 062.790.619-22 
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EMPRESA VENCEDORA – MENOR PREÇO GLOBAL POR 
ITEM 
1 – IVAN ZANETTE EIRELI. CNPJ N° 22.095.385/0001-50. 
ITEM 01 R$ 35,00; ITEM 03 R$ 13,80; ITEM 04 R$ 21,25; ITEM 05 
R$ 648,33; ITEM 10 R$ 38,00; ITEM 11 R$ 161,00. 
2 – JEVERSON IVAN PAESE – PITTY SPORTS. CNPJ Nº 
25.371.647/0001-50. ITEM 02 R$ 84,00; ITEM 06 R$ 63,33; ITEM 
07 R$ 43,33; ITEM 08 R$ 285,00; ITEM 14 R$ 30,11. 
VALOR TOTAL R$ 6.728,84 (seis mil e setecentos e vinte e oito 
reais e oitenta e quatro centavos). 
  
Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito nos 
contratos. 
Homologo a presente licitação. 
  
Francisco Beltrão, 10 de setembro de 2022. 
  
CLEBER FONTANA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:54BB880C 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO DE HOMOLOGAÇAO 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
  
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2022 – Processo 
nº 780/2022. 
OBJETO: Locação de arquibancadas com capacidade para 800 
pessoas, para utilização durante a realização do evento Open 2022, 
que será realizado no período de 04 a 27 de outubro de 2022. 
  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MENOR 
PREÇO GLOBAL POR ITEM. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto 
Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019; decreto Municipal nº 
251 de 20 de maio de 2020; Lei Complementar n.º 123/2006 e suas 
alterações e legislação complementar. 
  
EMPRESA VENCEDORA – MENOR PREÇO GLOBAL POR 
ITEM. 
1 - EQUIPE EDSON BRUSTOLIN RODEIO SHOW LTDA. 
CNPJ nº 06.095.872/0001-67. Item 01 R$ 45.990,00. 
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R$ 45.990,00 (quarenta e cinco 
mil novecentos e noventa reais). 
  
Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito nos 
contratos. 
Homologo a presente licitação. 
  
Francisco Beltrão, 12 de setembro de 2022. 
  
CLEBER FONTANA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:00F46ED4 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
AVISO DE ANULAÇAO 

 
AVISO DE ANULAÇÃO PARCIAL 
  
EDITAL Nº 211/2021 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
  
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de 
serviço de fornecimento de mão de obra para limpeza geral e 
conservação das Unidades de Saúde do Município e Secretaria de 
Administração, pelo período de 12 (doze) meses. 
  

Conforme o Despacho do Prefeito Municipal nº 664/2022, e com base 
nos artigos 49 e 59 da Lei nº 8.666/93, o Município de Francisco 
Beltrão-PR, torna público que fica ANULADO PARCIALMENTE o 
certame realizado através do Pregão Eletrônico nº 211/2021, para o 
fim de determinar a invalidade da decisão de habilitação da empresa 
SERVIPAX SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 
LTDA e os atos derivados, inclusive o Contrato de Prestação de 
Serviços nº 224/2022. 
  
A sessão será retomada, a partir da fase de habilitação, devendo serem 
tomadas as providencias cabíveis pela Pregoeira e Equipe de Apoio. 
  
Francisco Beltrão, 12 de setembro de 2022. 
  
CLEBER FONTANA 
Prefeito Municipal  

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:330E28B1 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO 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 
HANSEN & MELO LTDA - ME 
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Empreitada nº 756/2020 – 
Concorrência nº 02/2020. 
OBJETO: Contratação de empresa para execução de quatro pontes 
sobre o Córrego Urutago, sendo uma localizada sobre a Rua Antônio 
Marcelo, uma sobre a Rua Bolívia, uma sobre a Rua Venezuela e uma 
no Encontro das Ruas Ponta Grossa com a Rua Peru, todas sobre o 
Córrego Urutago, no Bairro Luther King em Francisco Beltrão. 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela contratada 
e conforme os pareces técnicos e jurídico anexos ao Processo 
Administrativo nº 8.275/2022, foi autorizado o reajuste inflacionário 
de 16,98%, sobre o saldo remanescente de R$ 506.612,32, com 
finalidade de recompor o preço da mão de obra da armação em aço . 
ADITIVO: Fica estabelecido que será acrescida ao contrato original, a 
importância de R$ 86.022,63 (oitenta e seis mil e vinte e dois reais e 
sessenta e três centavos), ao valor remanescente (após 25/07/2021) do 
contrato de empreitada em epígrafe, relativo à mão de obra dos itens 
de armação de aço CA-50 e CA-60. 
  
Francisco Beltrão, 12 de setembro de 2022.  

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:158081EE 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO 

 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
  
A Pregoeira designada através da Portaria nº 047/2022 de 06 de 
janeiro de 2022, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação 
complementar, torna público o resultado da Licitação: 
  
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2022 – Processo 
nº 668/2022. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição 
de baterias à base de troca, novas, sem uso anterior, para a frota de 
veículos da Municipalidade. 
  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MENOR 
PREÇO POR ITEM UNITÁRIO 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto 
Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019; decreto Municipal nº 
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