
Proc. Administrativo 2.031/2022

De: Suzane V. - SMEC-ADM

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

Data: 27/01/2022 às 14:20:11

Setores envolvidos:

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

ADITIVO PRAZO PE 131/2020

 

 

SOLICITAÇÃO: Aditivo de prazo 30 DIAS

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para gêneros alimentícios perecíveis para o Programa Nacional de Alimentação
Escolar, que serão utilizados no atendimento às unidades educacionais da rede municipal de ensino.

 

CONTRATO Nº 1094/2021

CONTRATADA: CANEI & CANEI LTDA

CNPJ nº: 01.399.207/0001-43

TELEFONE: 3524-1019

E-MAIL: caneifrutas@hotmailcom

AVENIDA Dom Agostinho José Sartori, 3191 - CEP: 85601400 - BAIRRO: São Cristóvão. Francisco Beltrão/PR

 

CONTRATO Nº 1095/2021

CONTRATADA: CLAUDIO AGOSTINETTO - EPP

CNPJ nº: 73.751.257/0001-59

TELEFONE: 523 1226

E-MAIL: agostinetto2005@yahoo.com.br

R SAO BENEDITO, 175 Q433 L12 - CEP: 85604050 - BAIRRO: CANGO. Francisco Beltrão/PR

 

JUSTIFICATIVA: fins de pagamento, última compra para plantão de atendimento dos CMEIs.
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_

Suzane Vollmerhausen 
Departamento Administrativo

Secretaria de Educação

Anexos:

CERTIDAO_DIVIDA_ATIVA_DA_UNIAO_CANEI.pdf

CERTIDAO_DIVIDA_ATIVA_DA_UNIAO_CLAUDIO_AGOSTINETTO.pdf

CERTIDAO_EMPREGADOR_CANEI.pdf

CERTIDAO_EMPREGADOR_CLAUDIO_AFGOSTINETTO.pdf

CERTIDAO_TRABALHISTA_CANEI.pdf

CERTIDAO_TRABALHISTA_CLAUDIO_AGOSTINETTO.pdf

CONT_1094_CANEI_e_CANEI_LTDA.pdf

CONT_1095_CLAUDIO_AGOSTINETTO_EPP.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Maria Ivonete da Silva 27/01/2022 18:33:29 1Doc MARIA IVONETE DA SILVA CPF 839.XXX.XXX-15

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 836B-63B5-15C3-1B0A 
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  Proc. Administrativo 1- 2.031/2022

De: Bianca N. - SMA-LC-ALT

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

Data: 28/01/2022 às 13:46:10

 

Boa tarde!

Segue pedido de aditivo de prazo (30 dias) para os Contratos nº1094 e 1095 de 2001 PE Nº131/2020

Att.

_

Bianca Zanini Niclote 

Auxiliar administrativo
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  Proc. Administrativo 2- 2.031/2022

De: Camila B. - SMA-PGM

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

Data: 01/02/2022 às 11:32:37

 

Segue Parecer Jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_0097_2022_Aditivo_de_Prazo_servico_nao_continuo_so_pagamento_Canei_e_Claudio_Agostinetto_deferimento.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 01/02/2022 11:33:07 1Doc CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE CPF 035.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 1F2C-099D-C59F-B396 
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PARECER JURÍDICO N.º 0097/2022 

 
 
PROCESSO Nº : 2031/2022 
REQUERENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
INTERESSADO : CLAUDIO AGOSTINETTO 
  CANEI & CANEI LTDA 
ASSUNTO :  TERMO ADITIVO – PRAZO 
 
 
 
1 RETROSPECTO 

 
Trata-se de pedido formulado pela Secretaria Municipal de Educação, em que 

pretende a prorrogação de prazo em 30 (trinta) dias aos Contratos de Prestação de Serviços 
n.º 1094 e 1095/2021, decorrentes do Pregão n.º 131/2020, firmado com as empresas acima 
mencionadas, cujo objeto é o fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis para o 
Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

 
O procedimento veio acompanhado Certidões Negativas e Cópias dos Contratos. 

 
É o relatório. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO 

 
É sabido que a Lei nº 8.666/93 admite a prorrogação dos contratos administrativos, 

excepcionalmente, nas hipóteses elencadas no art. 57, o qual impõe como regra geral, em seu 
caput, que a duração dos contratos fica vinculada à vigência dos respectivos créditos orçamentários.  

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

respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 

I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano 

Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração e desde 

que isso tenha sido previsto no ato convocatório; 

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; 

III - (Vetado). 

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. 

V - às hipóteses previstas nos incisos IX, XIX, XXVIII e XXXI do art. 24, cujos contratos 

poderão ter vigência por até 120 (cento e vinte) meses, caso haja interesse da administração.  

 
A regra prevista na legislação, portanto, é que os contratos administrativos são 

improrrogáveis. Findo o período de vigência, o contrato se encerra. No entanto, a própria lei 
admite exceções nas quais os contratos poderão ser prorrogados.  
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Pela análise do objeto da contratação não se tratam de serviços de natureza 

continuada. De acordo com a explicação de Marçal JUSTEN FILHO: 
 
A identificação dos serviços de natureza contínua não se faz a partir do exame propriamente 

da atividade desenvolvida pelos particulares, como execução da prestação contratual. A 

continuidade do serviço retrata, na verdade, a permanência da necessidade pública a ser 

satisfeita. Ou seja, o dispositivo abrange os serviços destinados a atender necessidades 

públicas permanentes, cujo atendimento não exaure prestação semelhante no futuro. 

Estão abrangidos não apenas os serviços essenciais, mas também as necessidades públicas 

permanentes relacionadas com atividades de menor relevância (tal como limpeza, por 

exemplo). O que é fundamental é a necessidade pública permanente e contínua a ser satisfeita 

através de um serviço. (...) 

A regra da prorrogabilidade não se vincula à importância do serviço, mas à previsibilidade da 

existência de recursos orçamentários para seu futuro custeio. Lembre-se que o dispositivo do 

art. 57 vincula-se à disciplina orçamentária. Um serviço contínuo, relacionado com uma 

necessidade permanente e renovada, poderá ser contratado com previsão de prorrogação 

porque se presume que sempre haverá inclusão de verbas para sua remuneração no futuro. 

Logo, é perfeitamente possível que um serviço contínuo não apresente maior essencialidade – 
tal como se passa, sob certo ângulo, como o serviço comum de limpeza.1 
 
Importante observar, ainda, a redação do §1º, IV, do supramencionado artigo que 

trata da possibilidade de prorrogação dos demais contratos administrativos prevista na Lei 
n.º 8.666/1993, litteris: 

 
§1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem 

prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu 

equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente 

autuados em processo: 

   I- alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 

II- superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 

altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

III- interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no 

interesse da Administração; 

IV- aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por 

esta Lei; 

V- impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 

Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; 

VI- omissão ou atraso de providência a cargo da Administração, inclusive quanto aos 

pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução 

do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.   

 
Como dito, tratam-se de objetos prescindíveis a serem fornecidos, não 

caracterizando serviços contínuos, e sim por serviço eventualmente realizado, caracterizando 

                                                 
1 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 15 ed. São Paulo: 

Dialética, 2012. p. 831-832. 
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vício de ilegalidade e não se enquadrando em nenhuma hipótese prevista no art. 57, da Lei 
nº. 8.666/93. 

 
Assim, o ato de prorrogação do contrato de prestação de serviços não apresenta 

amparo legal, pois não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 57, da Lei nº. 8.666/93, 
sendo que somente seria possível no caso de ocorrer algumas das condições legais acima 
elencadas (art. 57 §1º). 

 
Entretanto, no caso em apreço é possível a prorrogação pretendida somente em 

razão da ocorrência de uma das condições elencadas no art. 57, §1º, da mesma Lei, 
especificamente no inciso VI2, já que se trata de prorrogação apenas para viabilizar os 
pagamentos pendentes.  

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

27/01/2022 ao passo que o requerimento de aditivo foi protocolado apenas em 25/01/2021, 
operando-se a intempestividade do direito de repactuar. 

 
No entanto, tendo em vista que a interrupção desses serviços acarretaria em 

inúmeros 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. 

 
3 CONCLUSÃO 

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

de vigência em 30 (trinta) dias aos Contratos de Prestação de Serviços n.º 1094 e 1095/2021, 
decorrentes do Pregão n.º 131/2020, firmado com as empresas CLAUDIO AGOSTINETTO 
e CANEI & CANEI LTDA, tendo em vista a ocorrência de condição prevista no art. 57, inc. 
VI, da Lei nº. 8.666/93. 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,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; 
 
 

                                                 
2 “Art. 57. § 1o  Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem 

prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: (...) II -
 superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições de execução do contrato;” 

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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(c) o Departamento de Compras, Licitações e Contratos deverá elaborar o aditivo 

imediatamente, com a devida motivação, respeitando-se o prazo de 30 (trinta) dias pleiteado, 
até porque é vedada a prorrogação por prazo indeterminado (art. 57, § 3º, da LLC). 

 
É o parecer, submetido à honrosa apreciação de Vossa Senhoria. 
 
Francisco Beltrão/PR, 01 de fevereiro de 2022.  
 
 
 CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 

          DECRETOS 040/2015 – 013/2017 
         OAB/PR 41.048 
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  Proc. Administrativo 3- 2.031/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

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

Data: 01/02/2022 às 14:53:14

 

Segue despacho 026/2022 para assinatura pelo Prefeito Municipal

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

Despacho_026_2022.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 01/02/2022 15:45:00 1Doc MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 0825-8BE2-B4B0-F2D6 
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DESPACHO N.º 026/2022 

 
 

PROCESSO N.º :  2.031/2022 
REQUERENTE :  CLAUDIO AGOSTINETTO LTDA ME 
LICITAÇÃO : CONTRATOS N.º 1094 E 195/2021 – PREGÃO N.º 131/2020 
OBJETO :  FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE PRAZO  
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formulação de termo aditivo de prazo 
aos Contratos n.º 1094 e 1095/2021, referente ao fornecimento de gêneros alimentícios.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação da Contratada, fotocópia 

dos contratos, certidões e parecer jurídico. 
 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 0097/2022, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo de 
prazo por 30 (trinta) dias. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 01 de fevereiro de 2022. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 
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  Proc. Administrativo 4- 2.031/2022

De: Bianca N. - SMA-LC-ALT

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

Data: 23/03/2022 às 14:48:52

 

Segue termos aditivos assinados e respectivas publicações

_

Bianca Zanini Niclote 

Auxiliar administrativo

Anexos:

ADITIVO_N_1_PRAZO_CANEI_e_CANEI_LTDA_assinado.pdf

ADITIVO_N_1_PRAZO_CONT_1095_CLAUDIO_AGOSTINETTO_EPP_assinado.pdf

public_amp_canei_e_agostinetto.pdf
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1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS Nº 1094/2021 
PREGÃO Nº 131/2020 

 
Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, estado do Paraná e a 

empresa CANEI & CANEI LTDA, 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: CANEI & CANEI LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 01.399.207/0001-43, estabelecida na Avenida Dom Agostinho José Sartori, 
3191, CEP: 85601400, Bairro São Cristóvão, na cidade de Francisco Beltrão/PR. 

 
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis para o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar, que serão utilizados no atendimento às unidades educacionais da rede municipal 
de ensino. 

 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Educação, o 

Departamento Jurídico opinou pelo deferimento de prorrogação de prazo do contrato, conforme o 
contido no Processo Administrativo nº 2031/2022. 

 
CLAUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o período de vigência do contrato por mais 30 (trinta) 

dias, ou seja, até o dia 26 de fevereiro de 2022. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam ratificados em todos os termos e condições as demais cláusulas 

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

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

mesmo surta seus legais e jurídicos efeitos. 
 
 

Francisco Beltrão, 27 de janeiro de 2022. 
 
 

CLEBER FONTANA CANEI & CANEI LTDA 

CPF nº 020.762.969-21 CONTRATADA  
ADELAR JOSE CANEI 

PREFEITO MUNICIPAL CPF Nº 786.900.999-72 
CONTRATANTE  
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 31F7-2823-6E0A-443F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CANEI E CANEI LTDA (CNPJ 01.399.207/0001-43)  VIA PORTADOR ADELAR JOSE CANEI (CPF

786.XXX.XXX-72) em 25/02/2022 08:41:30 (GMT-03:00)
Papel: Contratada

Emitido por: AC Instituto Fenacon RFB G3  <<  AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4  <<  Autoridade Certificadora Raiz

Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/31F7-2823-6E0A-443F
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
EXTRATO DE CONTRATO 

 
O Secretário 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 
Contrato: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa IMEX 
MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato nº 93/2022 - Pregão nº 212/2021. 
OBJETO: Aquisição e instalação de um equipamento detector digital 
de campo total com conexão sem fio (wireless), adaptável ao 
equipamento de raio x digital fixo da marca Toshiba instalado na 
Unidade de Pronto Atendimento – UPA-24 Horas. 
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 dias após a emissão da nota 
fiscal e o recebimento definitivo do objeto. 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
  
DOTAÇÕES 

Conta da despesa Funcional programática Fonte de recurso Natureza da despesa Grupo da fonte 

6160 08.006.10.302.1001.2051 494 4.4.90.52.08.00 Do Exercício 

  
Francisco Beltrão, 2 de fevereiro de 2022. 
  
ANTONIO CARLOS BONETTI 
Secretário Municipal da Administração 

Publicado por: 
Bianca Zanini Niclote 
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO ADITIVO 

 
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 Termo 
Aditivo: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa CANEI 
& CANEI LTDA 
ESPÉCIE: Contrato de Fornecimento de Mercadorias nº 1094/2021 – 
Pregão nº 131/2021. 
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis para o 
Programa Nacional de Alimentação Escolar, que serão utilizados no 
atendimento às unidades educacionais da rede municipal de ensino. 
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria 
Municipal de Educação, o Departamento Jurídico opinou pelo 
deferimento de prorrogação de prazo do contrato, conforme o contido 
no Processo Administrativo nº 2031/2022. 
Fica prorrogado o período de vigência do contrato por mais 30 (trinta) 
dias, ou seja, até o dia 26 de fevereiro de 2022. 
  
Francisco Beltrão, 27 de janeiro de 2022.  

Publicado por: 
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO ADITIVO 

 
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 Termo 
Aditivo: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa 
CLAUDIO AGOSTINETTO – EPP. 
ESPÉCIE: Contrato de Fornecimento de Mercadorias nº 1095/2021 – 
Pregão nº 131/2021. 

OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis para o 
Programa Nacional de Alimentação Escolar, que serão utilizados no 
atendimento às unidades educacionais da rede municipal de ensino. 
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria 
Municipal de Educação, o Departamento Jurídico opinou pelo 
deferimento de prorrogação de prazo do contrato, conforme o contido 
no Processo Administrativo nº 2031/2022. 
Fica prorrogado o período de vigência do contrato por mais 30 (trinta) 
dias, ou seja, até o dia 26 de fevereiro de 2022. 
  
Francisco Beltrão, 27 de janeiro de 2022.  
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO ADITIVO 

 
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 Termo 
Aditivo: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa 
CONSTRUTORA SIGMA LTDA - ME 
ESPÉCIE: Contrato de Empreitada nº 222/2020 – Tomada de Preços 
nº 02/2020. 
OBJETO: Execução do prédio do Centro de Convivência do Bairro 
Industrial , com área de 604,20m2, na Rua Apucarana, sobre o lote nº 
05A, da gleba nº 03-FB, no Parque Boa Vista do Bairro Industrial, no 
Município de Francisco Beltrão – PR. 
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela empresa, o 
Departamento Jurídico opinou pelo deferimento de aditivo de prazo de 
execução e de vigência ao contrato, conforme o contido no Processo 
Administrativo nº 416/2022. 
Fica prorrogado o período de execução do contrato até a data de 29 de 
abril de 2022, totalizando 60 (sessenta) dias, bem como do prazo de 
vigência até a data de 29 de julho de 2022, totalizando 150 (cento e 
cinquenta). 
  
Francisco Beltrão, 03 de fevereiro de 2022. 
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SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE PREÇOS REGISTRADOS 
  
O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de 
Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 
176/2007, torna público: 
  
1) Publicação trimestral de preços registrados REGISTRO DE 
PREÇO para futura e eventual aquisição de óleos lubrificantes, graxas 
e aditivos para manutenção de frota municipal, tendo em vista a 
revogação do pregão eletrônico nº 137/2021; PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 139/2021 com vigência de 08/10/2021 a 
07/10/2022 conforme segue: 
  
ATA SRP Nº DETENTORA: CNPJ nº: 

832/2021 ANTONIO SERGIO EVANGELISTA JUNIOR 35.748.403/0001-06 

833/2021 
DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO 
OESTE EIRELI 

30.572.270/0001-38 

834/2021 LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO EIRELI -EPP 

11.371.179/0001-00 

835/2021 
NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E 
PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI 

30.846.202/0001-10 

836/2021 ROTIV PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS EIRELI 37.058.144/0001-09 
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