
Memorando 179/2022

De: Aline F. - SMA

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

Data: 11/01/2022 às 17:05:06

Setores envolvidos:

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

FORMALIZAÇÃO DA ATA EM CONTRATO PREGÃO 01/2021

 

 Boa tarde, segue em anexo solicitação da formalização da Ata de Registro de Preços em Contrato, decorrente do
pregão 01/2022 conforme informações.

_

Aline Bonissoni Fernandes 

Agente Administrativo

Anexos:

ATA_SRP_17_LUCIR_COLPANI_ME.pdf

CERTIDAO_NEGATIVA_FGTS.PNG

CERTIDAO_NEGATIVA_TRABALHISTA.pdf

CERTIDAO_NEGATIVA_UNIFICADA.pdf

TERMO_ATA_EM_CONTRATO_COLPANI_P_01_2021.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Antonio Carlos Bonetti 11/01/2022 17:19:02 1Doc ANTONIO CARLOS BONETTI CPF 340.XXX.XXX-49

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 336C-B391-0EAD-245A 
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  Memorando 1- 179/2022

De: Bianca N. - SMA-LC

Para: SMA - Secretaria Municipal de Administração  - A/C Aline F.

Data: 12/01/2022 às 09:42:32

 

Bom dia! Favor anexar a concordancia do fornecedor em transformar a Ata em Contrato.

Att.

_

Bianca Zanini Niclote 

Auxiliar administrativo
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  Memorando 2- 179/2022

De: Aline F. - SMA

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

Data: 12/01/2022 às 10:16:48

 

Segue em anexo aceito do fornecedor.

Anexos:

ACEITE_DO_FORNECEDOR.PNG

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

Aline Bonissoni Fernandes 12/01/2022 10:17:05 1Doc ALINE BONISSONI FERNANDES CPF 081.XXX.XXX-06

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 4B6F-1FDA-7D1E-2A9E 
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  Memorando 3- 179/2022

De: Bianca N. - SMA-LC

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

Data: 12/01/2022 às 14:09:09

 

Correção de pasta.

_

Bianca Zanini Niclote 

Auxiliar administrativo
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  Memorando 4- 179/2022

De: Bianca N. - SMA-LC

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

Data: 12/01/2022 às 14:19:56

 

Segue pedido de Ata - Contrato para elaboração de parecer jurídico.

Att

_

Bianca Zanini Niclote 

Auxiliar administrativo
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  Memorando 5- 179/2022

De: Camila B. - SMA-PGM

Para: GP - Gabinete do Prefeito 

Data: 12/01/2022 às 17:05:14

 

Segue Parecer Jurídico nº. 23/2022.

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 12/01/2022 17:05:47 ICP-Brasil CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE CPF 035.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 0A9B-0BCD-A054-8C63 
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  Memorando 6- 179/2022

De: Camila B. - SMA-PGM

Para: GP - Gabinete do Prefeito 

Data: 12/01/2022 às 17:07:45

 

Segue Parecer Jurídico nº. 23/2022, com anexo!

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_0023_2022_Formalizar_contrato_decorrente_de_Ata_Lucir_Colpani_deferimento.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 12/01/2022 17:08:11 ICP-Brasil CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE CPF 035.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 4EE8-4FE0-C9FD-342B 
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PARECER JURÍDICO N.º 0023/2022 

 
PROCESSO N.º :  179/2022 
REQUERENTE :  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
INTERESSADA : LUCIR COLPANI - ME  
ASSUNTO : FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO 

 
1 RETROSPECTO 

 
Trata-se de requerimento protocolado em 11 de janeiro de 2022 e formulado pela 

Secretaria Municipal de Administração, em que pretende a formalização de contrato 
decorrente da Ata de Registro de Preço n.º 17/2021 (Pregão Eletrônico n.º 01/2022), firmada 
com a empresa acima nominada, cujo objeto é o fornecimento, instalação e substituição de 
portas e janelas de vidro liso e temperado e espelhos novos.  

 
O procedimento veio acompanhado de cópia da Ata de Registros de Preços, 

concordância da Contratada e Certidões Negativas. 
 

É o relatório. 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO 
 
A ata de registro de preços, conforme preceitua o art. 15, § 3º, inc. III, da Lei nº 

8.666/93, terá validade máxima de um ano, não admitindo prorrogação para além desse 
prazo, senão vejamos: 

 
Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: (...)  

§ 3º. O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as 

peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições: (...)  

III - validade do registro não superior a um ano.  

 

A Administração Pública pode prorrogar uma ata de registro de preços, desde que a 
sua vigência não ultrapasse o limite de um ano no total. Exemplifica-se. Pode ser feita uma 
licitação para formalizar uma ata de registro de preços por seis meses com possibilidade de 
prorrogá-la até o período total de um ano, conforme previsão no instrumento convocatório.  

 
Desse modo, antes de encerrar o período de seis meses nesta situação 

exemplificativa, a Administração Pública poderá prorrogar, desde que fique demonstrado no 
processo administrativo que:  

 
(i) há permissividade no instrumento convocatório para a prorrogação da ata de 
registro de preços;  
(ii) fique comprovada a oportunidade e conveniência à Administração por 
intermédio de justificativa transluzindo a vantajosidade; e  
(iii) haja saldo de quantitativo na ata de registro de preços.  
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Sobre o assunto, o TCU tem o clássico Acórdão nº 991/2009 - Plenário: 
 
1. O prazo de vigência da ata de registro de preços não poderá ser superior a um ano, 

admitindo-se prorrogações, desde que ocorram dentro desse prazo. (TCU, Acórdão nº 

991/2009 3 Plenário, Rel. Min. Marcos Vinicios Vilaça, julgado em 15.05.2009.) 

 
Posteriormente, reverberou tal posicionamento em outros vários julgados:  
 
Licitação para registro de preços: 2 - Validade do registro não superior a um ano, incluindo-

se nesse prazo eventuais prorrogações (...). Assim sendo, o relator propôs e o Plenário decidiu 

<determinar ao (omissis) que fixe em no máximo um ano a validade do registro de preços 
proveniente do Pregão Eletrônico nº 28/2010, assim como a validade dos registros referentes 

às futuras licitações, incluindo-se nesse prazo eventuais prorrogações, em observância ao art. 

15, § 3º, III, da Lei nº 8.666/93, à jurisprudência desta Corte de Contas (Acórdãos nº 

2.140/2010-Segunda Câmara e nº 991/2009-Plenário) e à Orientação Normativa nº 19/2009 

da Advocacia-Geral da União=. (TCU, Acórdão nº 3028/2010 3 Segunda Câmara, Rel. Min. 

Benjamin Zymler, 15.06.2010).  

 
A título complementar, colaciona-se a posição do Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná que é a mesma do Tribunal de Contas da União:  
 
Consulta sobre a possibilidade de prorrogação do prazo de vigência da ata de registro de 

preços. Princípio da legalidade. Impossibilidade de prorrogação do prazo previsto no art. 15, 

§3º, III, da Lei 8.666/93. (Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Acórdão nº 2599/2011-

Tribunal Pleno, Sessão 15/12/2011, Relator Conselheiro Hermas Eurides Brandão).  

 
Ademais, para que seja aproveitado o saldo remanescente do quantitativo 

registrado pela empresa, a Administração pode formalizar o instrumento contratual 
pertinente, já que o registro de preços é o sistema pelo qual, por meio da concorrência ou do 
pregão, selecionam-se propostas e registram-se preços para a celebração de contratações 
futuras.  

 
Sabe-se que a Ata de Registro de Preços é apenas o documento no qual se formaliza 

a vinculação do licitante vencedor ao preço e demais condições registradas, com base nas 
quais as futuras contratações serão firmadas. 

 
Assim, a celebração e formalização de contratos com base em atas de registro de 

preços deve observar os ditames da Lei nº 8.666/93. Ou seja, conforme prevê o art. 11 do 
Decreto Federal nº 3.931/01: 

 
<A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão gerenciador do 

registro de preços, será formalizada pelo órgão interessado, por intermédio de instrumento 

contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro 

instrumento similar, conforme o disposto no art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993=. 
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Além disso, no Acórdão nº 1.359/2011, o Plenário do TCU alertou para a necessidade 

de a Administração, nas contratações com base em atas de registro de preços, <formular o 
instrumento de contrato quando os valores envolvidos se encaixarem nas hipóteses de concorrência e 

de tomada de preços, na forma estabelecida no art. 11 do Decreto federal nº 3.931/2001, c/c o art. 62 da 

Lei nº 8.666/1993=.  
 
No presente caso, verificando-se a existência de saldo quantitativo remanescente em 

relação aos preços registrados para os produtos e serviços, e, ocorrendo a concordância da 
empresa, é possível a formalização de instrumento contratual para a manutenção do 
fornecimento pelo período requerido de 12 (doze) meses. 

 
3 CONCLUSÃO 

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

instrumento contratual pertinente ao saldo quantitativo do objeto, registrado na Ata de 
Registro de Preço n.º 17/2021 (Pregão Eletrônico n.º 01/2021), firmada com a empresa LUCIR 

COLPANI - ME, prevendo-se o prazo de 12 (seis) meses de vigência. 
 
Encaminhem-se os autos ao Prefeito Municipal para que previamente autorize a 

formalização contratual e o aditamento, nos termos do art. 61, caput,1 e do § 2º do art. 57, 
ambos da Lei n.º 8.666/1993. 

 
Dê-se ciência ao Controle Interno, por força do art. 83, § 2º, da Lei Orgânica 

Municipal.2 
 
É o parecer, submetido à honrosa apreciação de Vossa Senhoria. 
 
Francisco Beltrão/PR, 12 de janeiro de 2022. 
 
 
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 

          DECRETOS 040/2015 3 013/2017 
        OAB/PR 41.048 

                                                 
1 <Art. 61.  Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, 

o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a 
sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais.= (Grifei) 

2 <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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  Memorando 7- 179/2022

De: Camila B. - SMA-PGM

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

Data: 13/01/2022 às 09:51:16

 

Segue para análise e decisão do Prefeito.

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral
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  Memorando 8- 179/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

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

Data: 14/01/2022 às 07:42:04

 

Segue despacho 008/2022 para assinatura do Prefeito

Att. 

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_008_2022.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 18/01/2022 15:11:54 1Doc CLEBER FONTANA CPF 020.XXX.XXX-21

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 587C-462F-DFBB-D099 
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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 008/2022 

 
 

PROCESSO N.º :  MEMORANDO 179/2022 
REQUERENTE :  SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
LICITAÇÃO : ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 017/2021 3 PREGÃO N.º 001/2021 
OBJETO :  REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE POR-

TAS E JANELAS DE VIDRO LISO E TEMPERADO E ESPELHOS NOVOS 
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO 
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formalização de contrato a partir do sal-
do da Ata de Registro de Preços n.º 017/2021, referente ao registro de preços para forne-
cimento, instalação e substituição de portas e janelas de vidro liso e temperado e espelhos 
novos.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação da Secretaria, fotocópia da 

ata de registro de preços, certidões e parecer jurídico. 
 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 0023/2022, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO a formalização de instru-
mento contratual pertinente ao saldo quantitativo do objeto registrado na ata 017/2021, 
com previsão de vigência de 12 (doze) messes. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

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

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 
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  Memorando 9- 179/2022

De: Bianca N. - SMA-LC-ALT

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

Data: 16/03/2022 às 15:14:47

 

Segue o Contrato....

_

Bianca Zanini Niclote 

Auxiliar administrativo

Anexos:

CONTR_65_2022_LUCIR_COLPANI_ME.pdf
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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS 
 

Contrato de fornecimento de mercadorias nº 65/2022, que entre si celebram de um lado o município de 
FRANCISCO BELTRÃO e de outro lado a empresa LUCIR COLPANI - ME. 
 
Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o município de FRANCISCO BELTRÃO, com 
sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor  CLEBER FONTANA, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 020.762.969-21, doravante designado CONTRATANTE e de outro, LUCIR COLPANI - 
ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.072.205/0001-97, estabelecida na 
Rua OTACILIO BRITO, 487, CEP 85604483, Bairro PADRE ULRICO, na cidade de FRANCISCO 
BELTRÃO/PR, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 
e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente contrato de fornecimento de mercadorias em 
decorrência da licitação realizada através do processo de Pregão nº 1/2021, mediante as seguintes 
cláusulas e condições. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 3 DO OBJETO 
 
O objeto do presente termo é o fornecimento, instalação e substituição de portas e janelas de vidro liso e 
temperado e espelhos novos para municipalidade, de acordo com as especificações abaixo: 
 
Lote 01 Item Código Descrição  Unidade Quantidade Preço 

unitário R$ 
Preço total R$ 

1 70320 Espelho 4MM optimirror, incluindo as despesas com 
instalação,  deslocamento e descarte.   

M2 45,01 244,80 11.018,45 

2 70321 Fornecimento de vidro canelado 4MM colocado, 
incluindo as despesas com retirada do vidro danificado, 
instalação, deslocamento e descarte  

M2 33,38 102,60 3.424,79 

3 70322 Vidro liso incolor 4 MM colocado, incluindo as despesas 
com a retirada do vidro danificado, instalação, 
deslocamento e descarte   

M2 113,50 105,30 11.951,55 

4 70323 Para esquadrias danificadas Vidro temperado incolor 
10mm, para utilização em portas ou vidro fixo, incluindo 
despesas com a retirada do vidro danificado, instalação, 
deslocamento e descarte  

M2 12,717 290,95 3.700,01 

5 70324 Para esquadrias danificadas Vidro temperado incolor 
8mm, para utilização em janelas e vãos que se fazem 
necessários, incluindo as despesas com retirada do vidro 
danificado, instalação, deslocamento e descarte  

M2 30,00 227,70 6.831,00 

6 70325 Janelas em vidro temperado 8mm, quatro folhas sendo 
duas fixas e duas  de correr incluindo todos acessórios 
(ferragens) e as despesas com instalação, deslocamento 
e descarte  

M2 40,00 350,75 14.030,00 

7 70326 Janelas em vidro temperado 8mm, duas folhas sendo 
uma fixa e uma de correr incluindo todos acessórios 
(ferragens) e as despesas com instalação, deslocamento 
e descarte  

M2 30,00 332,35 9.970,50 

8 70327 Portas em vidro temperado 10mm, quatro folhas sendo 
duas fixas e duas  de correr incluindo todos acessórios 
(ferragens) e as despesas com instalação, deslocamento 
e descarte  

M2 35,38 394,90 13.971,56 

9 70328 Portas em vidro temperado 10mm, duas folhas sendo 
uma fixa e uma de  correr incluindo todos acessórios 
(ferragens) e as despesas com instalação, deslocamento 
e descarte  

M2 42,72 396,00 16.917,12 

10 70329 Portas em vidros temperado 10mm, uma folha de abrir, 
incluindo todos  os acessórios (ferragens) e as 
despesas com instalação, deslocamento e descarte  

M2 33,93 398,00 13.504,14 

11 70330 Portas em vidros temperado 10mm, duas folhas de abrir, 
incluindo todos os acessórios (ferragens) e as despesas 

M2 40,00 418,00 16.720,00 
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com instalação, deslocamento e descarte  

12 70331 Vidro fixo temperado 10mm, incluindo todos os 
acessórios (ferragens)  e as despesas com instalação, 
deslocamento e descarte  

M2 100,00 313,50 31.350,00 

13 70332 Vidro fixo temperado 8mm, incluindo todos os acessórios 
(ferragens) e  as despesas com instalação, 
deslocamento e descarte  

M2 50,00 253,00 12.650,00 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - A entrega da mercadoria contratada deverá ser executada em estrita obediência ao 
presente Contrato, assim como ao Pregão nº 1/2021.  
 

CLÁUSULA SEGUNDA 3 DO PREÇO 
 
O preço ajustado para o fornecimento da mercadoria contratada e ao qual o CONTRATANTE se obriga a 
adimplir e a CONTRATADA concorda em receber é de R$ 166.039,12 (cento e sessenta e seis mil e trinta e 
nove reais e doze centavos). 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do 
presente contrato, será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos 
inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 3 O presente contrato não prevê atualização de valores. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 3 DO PAGAMENTO 
 
Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal, 
acompanhada pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal designado pelo 
Município e acompanhada ainda das CND9s FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após o recebimento 
definitivo do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da Contratada indicada pela 
mesma. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o Pregão nº 
1/2021 e consequente contrato, são oriundos da receita própria do Município. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE,   
em 01 (uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das 
responsabilidade assumidas na forma deste contrato, independente de sua natureza, nem implicará na 
aprovação definitiva do recebimento das mercadorias/serviços. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Os pagamentos serão realizados pelo CONTRATANTE, após regular e devido 
processamento, através de sua Tesouraria. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao 
CONTRATANTE, o pagamento será sustado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por 
parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no 
endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO 3 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o 
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subseqüente a esta. 
 
PARÁGRAFO OITAVO 3 Os recursos orçamentários estão previstos nas contas: 
DOTAÇÕES 
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Conta da 
despesa 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa Grupo da fonte 

2490 06.005.08.244.0801.2026 0 3.3.90.30.24.00 Do Exercício 

5470 08.006.10.301.1001.2046 494 3.3.90.30.24.00 Do Exercício 

3270 07.002.12.361.1201.2032 104 3.3.90.30.24.00 Do Exercício 

 

CLÁUSULA QUARTA 3 DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 
1. Os vidros/espelhos objeto deste termo, deverão ser entregues e instalados (sem ônus de entrega), 
parceladamente, de acordo com as solicitações das Secretarias Municipais durante o período de vigência 
deste termo, nos locais indicados na Nota de empenho no perímetro Urbano e Rural do Município de 
Francisco Beltrão. 
 
2. A CONTRATADA deverá atender as solicitações das Secretarias Municipais, no prazo máximo de 07 
(sete) dias úteis, contados do momento do envio da nota de empenho. 
 
2.1. O prazo de que trata o item 2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 
convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. 
 
3. As entregas se darão de forma parcelada (sem ônus de entrega), pelo período de 365(trezentos e 
sessenta e cinco) dias, a partir da data de sua assinatura. 
 

CLÁUSULA QUINTA 3 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
1. Será responsabilidade da CONTRADADA a limpeza, remoção e destinação dos entulhos, resíduos 
e materiais descartados de todos os itens dos lotes descritos neste termo, sem ônus para o 
município, inclusive deverá atender a legislação ambiental vigente para o descarte dos mesmos. 
 
2. Enviar seus colaboradores devidamente identificados, com crachá e/ou uniformizados, provendo-os dos 
Equipamentos de Proteção Individual 3 EPIs, responsabilizando-se pelo seu uso. 
 
3. Ficará obrigada a refazer, a suas expensas, o produto que vier a ser recusado, sendo que o mesmo não 
atenda as exigências previstas no descritivo que consta no edital e neste termo. 
 
4. Deverá permitir, a qualquer tempo, que o engenheiro/fiscal do quadro de funcionários do contratante 
inspecione os produtos e examine os registros e documentos que considerar necessário. 
 
5. Entregar os produtos em perfeitas condições de uso, com local limpo e livre de entulhos.                                 
 
6. Entregar os produtos no prazo estabelecido. 
 
7. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste ato convocatório. 
 
8. Deverá fornecer, além da mão de obra, todo o ferramental, EPI´s, EPC´s, equipamentos adequados 
(abrangendo também escadas, andaimes, betoneiras elétricas ou a combustão e linhas de vida) 
necessários ao fornecimento do produto e veículo para transporte de seus funcionários. Esse veículo deve 
ser dimensionado para atender a equipe que prestará os serviços de instalação, devendo prever o 
carregamento de ferramentas e equipamentos necessários para a realização das atividades solicitadas pelo 
CONTRATANTE.  
 
9. Cumprir fielmente com todas as obrigações previstas no edital e neste Termo. 
 
10. Atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do contrato. 
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11. Manter todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação. 
 
12. Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive despesa de natureza previdenciária, 
fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, 
pertinentes à execução do objeto do Contrato. 
 
13. Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos, físicos ou materiais, causados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou 
desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento. 
 
14. A contratada é responsável por obter e manter, durante todo o prazo de vigência do contrato, todas as 
autorizações, alvarás e licenças, seja de que natureza forem porventura exigidas para a o cumprimento do 
objeto licitado. 
 
15. Responsabilizar-se integralmente pelos produtos entregues, nos termos da legislação vigente, além de 
responder, civil e criminalmente, por todos os danos que venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar 
ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, assim como executá-los em perfeitas condições, utilizando 
procedimento da melhor técnica, em estrita obediência à legislação vigente, às disposições aplicáveis da 
ABNT. 
 
16. Identificar todos os equipamentos e materiais de sua propriedade, de forma a não serem confundidos 
com similares de propriedade do CONTRATANTE. 
 
17. Responsabilizar-se por eventuais paralisações dos serviços por parte dos profissionais da 
CONTRATADA, sem repasse de qualquer ônus ao CONTRATANTE, para que não haja interrupção dos 
serviços prestados. 
 
18. Substituir qualquer integrante de sua equipe cuja permanência nos serviços for julgada inconveniente ou 
em caso de afastamento por motivos pessoais, no prazo máximo de 02 (dois) dias a contar da comunicação 
expressa pela CONTRATANTE. 
 
19. Dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que verificar na 
execução dos serviços. 
 
20. Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente a qualquer solicitação da 
CONTRATADA no que diz respeito à prestação de seus serviços. 
 
21. Preparar rigorosamente os empregados que irão prestar serviços pelo CONTRATANTE, orientando os 
para que se comportem sempre de forma cordial e se apresentem sempre dentro dos padrões de eficiência 
e higiene compatíveis com o local de prestação dos serviços. 
 
22. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 
funcionários acidentados ou com mal súbito. 
 
23. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente o presente contrato, nem 
subcontratar, sem prévio consentimento por escrito do CONTRATANTE. 
 
24. Reexecutar serviços sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, quando estiverem em desacordo com 
as técnicas e procedimentos aplicáveis aos mesmos. 
 
25. Refazer os serviços eventualmente executados com vícios ou defeitos, em virtude da ação, omissão, 
negligência, imperícia, emprego de materiais ou processos inadequados ou de qualidade inferiores. 
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26. Responder ao CONTRATANTE pelos danos ou avarias causadas pelos profissionais da equipe técnica 
e encarregados ao patrimônio do CONTRATANTE, especialmente em equipamentos, materiais e pela 
desconexão de aparelhos eletroeletrônicos, decorrentes de sua culpa ou dolo no exercício de suas 
atividades. 
 
27. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, dissídios coletivos, previdenciários, fiscais e comerciais, 
bem como pelo cumprimento das normas legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal, e as 
normas internas de segurança e medicina do trabalho, resultantes da execução deste contrato, sem a 
transferência de qualquer ônus ao CONTRATANTE. 
 
28. Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva com aparelhamento adequado, por meio de 
pessoal especializado e treinado, responsabilizando-se, se for o caso, pela má atuação dos mesmos. 
 
29. Manter o seu pessoal devidamente equipado disponibilizando às suas expensas, todo o instrumental, 
maquinários e ferramentas necessários à perfeita execução dos serviços, sob a responsabilidade de seus 
funcionários e sendo substituídas sempre que necessário. Além dos equipamentos e ferramentas a 
empresa deverá fornecer todos os EPIs necessários à perfeita e segura realização dos serviços objeto 
deste instrumento, nos termos da legislação pertinente. 
 
30. Fornecer, por sua conta, todos os equipamentos, maquinários e ferramental necessário à execução dos 
serviços (incluindo escadas, andaimes e outros), cabendo à CONTRATANTE quando for o caso somente o 
fornecimento dos materiais de consumo, tais como: cimento, areia, pedra, canos, conexões, fios, cabos 
elétricos, parafusos e outros. 
 
31. Responsabilizar-se pelo depósito das ferramentas, instrumentos e equipamentos alocados para 
execução dos serviços, não cabendo ao CONTRATANTE qualquer responsabilidade por perdas 
decorrentes de roubo, furto ou quaisquer outros fatos que possam ocorrer. 
 
32. Atender quaisquer serviços de emergência que se façam necessários, a critério da CONTRATANTE, 
mesmo que resulte tal incumbência em acréscimo de equipe, mesmo fora do horário normal de 
atendimento, inclusive aos sábados, domingos e feriados. 
 
33. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, criminal e administrativa, sobre todo e qualquer 
assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da 
execução dos serviços, devendo orientar seus empregados nesse sentido. 
 
34. Não utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em quaisquer atividades 
de divulgação empresarial. 
 
35. Todos os serviços executados serão instruídos e conferidos pelo responsável do contrato. Caso o 
responsável constate que os serviços não foram executados conforme orientação, a empresa responsável 
terá que refazê-los sem nenhum custo adicional ao CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA SEXTA 3 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos e neste Termo. 
 
2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo. 
 
3. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 
produto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 
 
4. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela empresa para a fiel execução do contrato. 
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5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 
forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 
 
6. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias. 
 
7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, 
ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 
8. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos e serviços entregues pela CONTRATADA fora das 
especificações do edital; 
 
9. Fiscalizar e acompanhar a execução do Contrato, o cumprimento das obrigações da Contratada, através 
de comissão/servidor especialmente designado, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, relatando 
irregularidades, quando for o caso. 
 
10. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias. 
 
11. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;  
 
12. Nomear membro do seu quadro de empregados para atuar como responsável pela fiscalização do bom 
andamento das atividades exercidas pela CONTRATADA;  
 
13. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;  
 
14. Prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados, e 
que digam respeito à natureza dos serviços contratados. 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 3 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DE 
SUSTENTABILIDADE 

 
1. As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam em 
alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela Contratada, que deverá fazer uso 
racional do consumo de energia e água, adotando medidas para evitar o desperdício e a Contratada deverá: 
 

a) Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujo(s) encarregado(s) 
deve(m) atuar como facilitador(es) das mudanças de comportamento. 

b) Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a redução do 
consumo de água e que apresentem eficiência energética e redução de consumo. 

c) Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas. 
d) Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e 

Água 
e) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a 

execução dos serviços. 
f) Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando o desperdício de água. 
g) Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em 

especial sobre redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de 
resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes. 

h) Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religiosas, orientação sexual ou 
estado civil na seleção de colaboradores no quadro da empresa. 

i) Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, 
observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e 
à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços, como exige a Lei nº 9.985/00. 
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j) Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem utilizados 
pela empresa na prestação dos serviços, inclusive os potencialmente poluidores, tais como, pilhas, 
baterias, lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e 
componentes eletroeletrônicos que estejam em desuso e sujeitos à disposição final, considerados 
lixo tecnológico. 

k) É proibido incinerar qualquer resíduo gerado. 
l) Não é permitida a emissão de ruídos de alta intensidade. 
m) Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou 

biodegradável. 
n) Priorizar o aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que 

possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento; 
o) Colaborar para a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a 

reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos 
rejeitos. 

 
2. A CONTRATADA deverá observar no que couber, durante a execução contratual, critérios e práticas de 
sustentabilidade, como:  

a) Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a fim de reduzir a impressão de 
documentos; 

b) Em caso de necessidade de envio de documentos ao CONTRATANTE, usar preferencialmente a 
função <duplex= (frente e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal. 

c) Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em aterros de 
resíduos domiciliares, áreas de <bota fora=, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas 
por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 

d) Armazenar, transportar e destinar os resíduos em conformidade com as normas técnicas 
específicas. 

CLÁUSULA OITAVA 3 DAS PENALIDADES 
 
1. A recusa da CONTRATADA em retirar e devolver devidamente assinado o contrato importará na 
aplicação de multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor constante da proposta, nos itens 
que forem objeto de contratação. A recusa se configura a partir do 5º (quinto) dia da data da notificação 
para retirada e devolução devidamente assinado.  
 
2. Multa de 10% (dez por cento) do valor do fornecimento e a rescisão do contrato, sem prejuízo da 
devolução dos produtos/materiais, caso este não atenda o disposto no edital, sem prejuízo das demais 
penalidades previstas em regulamento. 
 
3. Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) do valor de cada pedido, a cada 24 horas (vinte e 
quatro) horas de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) de cada fornecimento, podendo a reiteração ou 
continuidade da recusa ou não entrega do objeto levar à rescisão do contrato. 
 
4. Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo período de até 05 (cinco) anos 
caso o cancelamento decorra do disposto do subitem anterior ou fraude observada a ampla defesa do 
contraditório. 
 
5. As sanções são independentes. A aplicação de uma não exclui a das outras. 
 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
 
O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de 
notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses: 
a) infringência de qualquer obrigação ajustada. 
b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA. 
c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar 
qualquer direito decorrente deste contrato. 
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d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta 
vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais: 
a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da 
CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como 
sofrerá as penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei 8.666/93. 
b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as 
obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, 
comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses 
encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES 
 
As condições estabelecidas no Pregão nº 1/2021 e na proposta apresentada pela  CONTRATADA, são 
partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer 
modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas 
pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 3 DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
  
1. Caberá ao Sr. LUCIR COLPANI, portador do R.G nº 71657892 e inscrito no CPF/MF sob nº 
838.635.089-04, representante da CONTRATADA, a responsabilizar-se por: garantir o cumprimento das 
atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para sua realização e reportar-se ao fiscal de contrato 
quando necessário, adotando as providências pertinentes para a correção das falhas detectadas. 
 
2. A fiscalização e o acompanhamento da entrega dos produtos da Ata, será efetuada pelo Servidor 
Emanuel Olivo, da Secretaria Municipal de Viação e Obras, cujo CPF nº 070.389.549-46, Telefone (46) 
3520-2122, a fim de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo, 
junto ao representante da CONTRATADA, assim como solicitar a correção de eventuais falhas ou 
irregularidades que forem verificadas, as quais, se não sanadas no prazo estabelecido, serão objeto de 
comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das penalidades cabíveis. 
 
3. A fiscalização do presente instrumento ficará a cargo do Secretário Municipal de Administração, Senhor 
ANTONIO CARLOS BONETTI, inscrito no CPF/MF sob o nº 340.177.479-49 e portador do RG nº 
2.016.966-4/PR. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 3 DA FRAUDE E ANTICORRUPÇÃO 
 
As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre 
elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus 
regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, 
dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer 
que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 
compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento 
que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico 
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo 
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 3 DA SUCESSÃO E FORO 
 
As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de 
igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, 
ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Francisco 
Beltrão, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão 
disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e 
outras em direito permitidas neste referido foro. 
 

Francisco Beltrão, 20 de janeiro de 2022. 
               
 

CLEBER FONTANA 
        CPF Nº 020.762.969-21 

 LUCIR COLPANI - ME 

PREFEITO MUNICIPAL  CONTRATADA 

CONTRATANTE  LUCIR COLPANI 

  CPF Nº 838.635.089-04 
 
TESTEMUNHAS:  
 
 

ANTONIO CARLOS BONETTI  MARCOS RONALDO KOERICH 
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  Memorando 10- 179/2022

De: Bianca N. - SMA-LC-ALT

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

Data: 13/04/2022 às 11:29:45

 

segue publicação do extrato do contrato gerado

_

Bianca Zanini Niclote 

Auxiliar administrativo

Anexos:

publicac_amp_extrato_do_cont_65_2022.pdf
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OBJETO: Contratação de projetos de engenharia, orçamentação, 
memoriais descritivos, memoriais de cálculo e planilhas de 
quantitativo, especificações técnicas e demais documentos para as 
obras novas e de reformas que serão executadas pela Municipalidade. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30(trinta) dias após a emissão 
da nota fiscal. 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
  
DOTAÇÕES 
Conta da 
despesa Funcional programática Fonte de 

recurso Natureza da despesa Grupo da 
fonte 

8440 11.003.06.182.1503.2069 515 3.3.90.39.05.00 Do Exercício 
4850 07.005.13.392.1301.2042 0 3.3.90.39.05.00 Do Exercício 
7980 11.001.15.452.1501.2065 0 3.3.90.39.05.00 Do Exercício 
1160 05.002.23.122.2301.2011 0 3.3.90.39.05.00 Do Exercício 
2540 06.005.08.244.0801.2026 0 3.3.90.39.05.00 Do Exercício 
9470 13.001.04.121.0402.2077 0 3.3.90.39.05.00 Do Exercício 
7190 09.001.20.606.2001.2061 0 3.3.90.39.05.00 Do Exercício 
8770 11.004.26.782.2002.2071 0 3.3.90.39.05.00 Do Exercício 
9280 12.002.18.542.1801.2076 0 3.3.90.39.05.00 Do Exercício 

  
Francisco Beltrão, 21 de janeiro de 2022. 
  
ANTONIO CARLOS BONETTI 
Secretário Municipal da Administração 

Publicado por: 
Bianca Zanini Niclote 

Código Identificador:A6F75C3E 
 

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 LUCIR 
COLPANI - ME. 
ESPÉCIE: Contrato nº 65/2022 - referente a Pregão nº 1/2021. 
OBJETO: Fornecimento, instalação e substituição de portas e janelas 
de vidro liso e temperado e espelhos novos para municipalidade 
PRAZO: 365(trezentos e sessenta e cinco) dias 
VALOR TOTAL: R$ 166.039,12 (cento e sessenta e seis mil e trinta e 
nove reais e doze centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: 30(trinta) dias após a emissão da nota 
fiscal. 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
  
DOTAÇÕES 

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

fonte 
2490 06.005.08.244.0801.2026 0 3.3.90.30.24.00 Do Exercício 
5470 08.006.10.301.1001.2046 494 3.3.90.30.24.00 Do Exercício 
3270 07.002.12.361.1201.2032 104 3.3.90.30.24.00 Do Exercício 

  
Francisco Beltrão, 20 de janeiro de 2022 
  
ANTONIO CARLOS BONETTI 
Secretário Municipal da Administração 

Publicado por: 
Bianca Zanini Niclote 

Código Identificador:1CD93A60 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2022 
  
OBJETO: serviços médicos em regime de plantão na UPA 24 Horas, 
Centro de Saúde do Bairro da Cango, CAPS AD 3 II e Centro de 
Saúde da Cidade Norte, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo 
com o Chamamento Público nº 06/2021. 

Em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei 8.666, de 21 de junho 
de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe: 
  
Item nº Empresa Contratada Valor total R$ 
01 DE CARVALHO CLÍNICA MÉDICA LTDA. 88.732,80 
02 DE CARVALHO CLÍNICA MÉDICA LTDA. 74.304,00 
03 DE CARVALHO CLÍNICA MÉDICA LTDA. 21.096,00 

  
Valor total dos gastos com o Processo de inexigibilidade de licitação 
nº 09/2022: R$ 184.132,80 (cento e oitenta e quatro mil, cento e trinta 
e dois reais e oitenta centavos). 
Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito no 
contrato. 
Homologo a presente licitação. 
  
Francisco Beltrão/PR, 24 de janeiro de 2022. 
  
CLEBER FONTANA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Bianca Zanini Niclote 

Código Identificador:43FC6F24 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
CONVOCAÇÃO 

 
CONVOCAÇÃO 
  
A presidente da Comissão Especial para Credenciamento, designada 
através da Portaria nº 215/2021 de 15/05/2021, torna público que 
realizará abertura de propostas apresentadas para o CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 006/2021, Credenciamento de pessoas jurídicas e 
pessoas físicas, para prestação de serviços médicos em regime de 
plantão na UPA 3 Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas, no 
Centro de Saúde do bairro da Cango, no CAPS AD II e no Centro de 
Saúde da Cidade Norte, pelo período de 12(doze) meses. 
Data e horário: 16 de dezembro de 2021, às 09h00min. 
Local: na sala de licitações da Municipalidade, localizada na Rua 
Octaviano Teixeira dos Santos nº 1000: 
Empresas interessadas: 
  
Nº ORDEM NOME/RAZÃO SOCIAL 
01 FELIPE JOSÉ WEBBER & CIA. LTDA. 
02 STANG CLÍNICA MÉDICA LTDA. 

  
Francisco Beltrão, 15 de dezembro de 2021. 
  
PRISCILA ALVES DE LUCA 
Presidente da Comissão Especial para Credenciamento 

Publicado por: 
Bianca Zanini Niclote 

Código Identificador:DB09D144 
 

DRH 
EDITAL 018-22 ENFERMEIRO UPA PSS 009-21 

 
EDITAL Nº 018/2022 
  
O Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, considerando as disposições do Edital nº 
009/2021; 
  
R E S O L V E  
  
Art. 1º - CONVOCAR a candidata abaixo relacionada, aprovada no 
Processo Seletivo Simplificado aberto através do Edital nº 009/2021, 
para provimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público, para comparecer no Departamento de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis após a data de publicação deste Edital no Diário Oficial do 
Município, para comprovação das informações apresentadas na 
inscrição e demais documentos necessários, a fim de habilitar-se à 
respectiva contratação. 
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