
Protocolo 6.052/2022

De: CANZI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

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

Data: 09/06/2022 às 11:51:52

Setores (CC):

SMA-LC-ALT

Setores envolvidos:

GP, GP-AJ, SMA-PGM, SMVO-ET, SMA-LC-ALT, SMVO - SM

Licitação - Reequilíbrio Econômico e Financeiro

Entrada*: 

Site

 

Viemos através deste requerimento, solicitar reequilíbrio de preço, haja visto vários aumentos de valores nos últimos
meses, conforme Notas Fiscais e tabela com valores atualizados, em anexo.

 

 

DISCRIMNAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO
PREÇO UNITARIO EM M³
ATUALIZADO

Locação de Bomba estacionária para concreto e estrutural                          42,80 por M³

Locação de bomba lança para concreto estrutural dosado                          44,60 por M³

Fornecimento de concreto com aplicação de concreto estrutural dosado em
central: resistência a compressão aos 28 dias, com FCK maior ou igual a 20 mpa;
slump convencional  10+/-2 cm; de acordo com as normas da ABNT

 

 

                        510,00 por M³

Fornecimento de concreto com aplicação de concreto estrutural dosado em
central: resistência a compressão aos 28 dias, com FCK maior ou igual a 25 mpa;
slump convencional  10+/-2 cm; de acordo com as normas da ABNT

 

 

                         525,00 por M³
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Fornecimento de concreto com aplicação de concreto estrutural em central:
resistência característica a compressão  axial aos 28 dias, com FCK =40 mpa;
Dimensão Máxima do agregado graúdo 50mm , Teor de ar incorporado conforme 
norma NBR NM 47: = 0,5%; Exsudação medida conforme a norma NBR NN 102: =
1,5% Teor de argamassa entre 47% e 53%; Consumo mínimo de cimento: Cmin:
350kg/m³; Relação agua cimento máxima: A/C = 0,5%; Abastecimento
determinado conforme a norma NBR 7223: 70mm # 10mm; Lançamento
convencional ; Moldagem e ensaio de corpos de prova cilíndrico conforme
procedimentos constantes nas normas NBR5738 e NBR 5739, mínimo de quatro
exemplares a cada 10m³; Fornecimento da carta traço de concreto; Apresentação
de laudo de ensaio dos corpos de prova; O fornecedor deverá apresentar junto a
nota fiscal, ticket de pesagem da carga no momento da entrega; As cargas estarão
sujeitas a pesagem em balança  determinada pelo contratante.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         605,00 por M³

Anexos:

DISCRIMNACAO_DOS_SERVICOS_DO_ORCAMENTO_09_06_2022PDF.pdf

NOTAS_FISCAIS_ITAMBE_09_06_2022.pdf

NOTAS_FISCAIS_TOSCAN_09_06_2022.pdf
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DISCRIMNAÇÃO DOS SERVIÇOS DO 
ORÇAMENTO  

PREÇO UNITARIO EM M³ ATUALIZADO 

Locação de Bomba estacionária para 
concreto e estrutural 

                         42,80 por M³ 

Locação de bomba lança para concreto 
estrutural dosado 

                         44,60 por M³ 

Fornecimento de concreto com aplicação de 
concreto estrutural dosado em central: 
resistência a compressão aos 28 dias, com 
FCK maior ou igual a 20 mpa; slump 
convencional  10+/-2 cm; de acordo com as 
normas da ABNT 

 
 
                        510,00 por M³ 

Fornecimento de concreto com aplicação de 
concreto estrutural dosado em central: 
resistência a compressão aos 28 dias, com 
FCK maior ou igual a 25 mpa; slump 
convencional  10+/-2 cm; de acordo com as 
normas da ABNT 

 
 
                         525,00 por M³ 

Fornecimento de concreto com aplicação de 
concreto estrutural em central: resistência 
característica a compressão  axial aos 28 dias, 
com FCK =40 mpa; Dimensão Máxima do 
agregado graúdo 50mm , Teor de ar 
incorporado conforme  norma NBR NM 47: = 
0,5%; Exsudação medida conforme a norma 
NBR NN 102: = 1,5% Teor de argamassa entre 
47% e 53%; Consumo mínimo de cimento: 
Cmin: 350kg/m³; Relação agua cimento 
máxima: A/C = 0,5%; Abastecimento 
determinado conforme a norma NBR 7223: 
70mm # 10mm; Lançamento convencional ; 
Moldagem e ensaio de corpos de prova 
cilíndrico conforme procedimentos 
constantes nas normas NBR5738 e NBR 5739, 
mínimo de quatro exemplares a cada 10m³; 
Fornecimento da carta traço de concreto; 
Apresentação de laudo de ensaio dos corpos 
de prova; O fornecedor deverá apresentar 
junto a nota fiscal, ticket de pesagem da 
carga no momento da entrega; As cargas 
estarão sujeitas a pesagem em balança  
determinada pelo contratante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         605,00 por M³ 

 

1Doc:  Protocolo 6.052/2022  |  Anexo: Parecer_n_0883_2022_Prot_6052_Reequilibrio_Canzi_Engenharia_concreto_e_locacao_de_bomba_deferimento.pdf (4/5)        3/46



1Doc:  Protocolo 6.052/2022  |  Anexo: Parecer_n_0883_2022_Prot_6052_Reequilibrio_Canzi_Engenharia_concreto_e_locacao_de_bomba_deferimento.pdf (5/5)        4/46



1Doc:  Protocolo 6.052/2022  |  Anexo: CONT_134_CANZI_ENGENHARIA_E_CONSTR_LTDA.pdf (6/7)        5/46



1Doc:  Protocolo 6.052/2022  |  Anexo: CONT_134_CANZI_ENGENHARIA_E_CONSTR_LTDA.pdf (7/7)        6/46



1Doc:          7/46



1Doc:          8/46



1Doc:          9/46



1Doc:          10/46



1Doc:          11/46



1Doc:          12/46



1Doc:          13/46



  Protocolo 1- 6.052/2022

De: Bianca N. - SMA-LC-ALT

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

Data: 10/06/2022 às 16:04:43

 

Boa tarde!

Segue pedido de aditivo de reequilibrio de preços para análise e parecer da secretaria.

att.

_

Bianca Zanini Niclote 

Auxiliar administrativo

Anexos:

Certidao_fed_canzi.pdf

certidao_trab_canzi.pdf

Consulta_Regularidade_do_Empregador_canzi.pdf

CONT_134_CANZI_ENGENHARIA_E_CONSTR_LTDA.pdf
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: CANZI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 08.459.807/0001-07 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:08:05 do dia 26/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/11/2022.
Código de controle da certidão: 5258.5086.E1A2.2B39
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: CANZI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.459.807/0001-07

Certidão nº: 18599352/2022

Expedição: 10/06/2022, às 16:01:45

Validade: 07/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que CANZI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 08.459.807/0001-07, NÃO CONSTA como

inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por

disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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10/06/2022 16:00 Consulta Regularidade do Empregador

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

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 08.459.807/0001-07
Razão Social:CANZI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Endereço: R ROD PR 483 KM 08 SN ZONA RURAL / INTERIOR / FRANCISCO BELTRAO

/ PR / 85601-971

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

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

Validade:04/06/2022 a 03/07/2022 
 
Certificação Número: 2022060400533219326495

Informação obtida em 10/06/2022 16:00:38

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

Voltar Imprimir
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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 

 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS 
 
Contrato de Fornecimento de Mercadorias nº 134/2022, que entre si celebram de um lado o município de 
FRANCISCO BELTRÃO e de outro lado a empresa CANZI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. 
 
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 e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro, 
CANZI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.459.807/0001-07, com sede 
na RODOVIA PR 483 KM 08, CEP: 85601000, zona rural, no Município 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 em decorrência da licitação realizada através do processo de 
Pregão nº 14/2021, mediante as seguintes cláusulas e condições. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
O objeto do presente termo é fornecimento de concreto estrutural dosado e locação de bomba para suprir a 
demanda nos diversos setores da Municipalidade, de acordo com as especificações abaixo:   
   
Lote 

Item Código  
 

Descrição  Unidade Quantidade Preço 
unitário R$ 

Preço total 
R$ 

001 1 63768 Locação de bomba estacionaria para concreto e estrutural 
dosado.   

M3 157,85 37,00 5.840,45 

001 2 63769 Locação de bomba lança para concreto estrutural dosado  M3 400,00 38,50 15.400,00 

001 3 75874 Fornecimento de concreto, com aplicação de concreto 
estrutural dosado  em central: resistência a compressão 
aos 28 dias, com fck maior ou igual a 20 mpa; slump 
convencional 10+/-2 cm; de acordo com as norma das 
ABNT.   

M3 1.466,81 440,01 645.411,07 

001 4 75875 Fornecimento de concreto, com aplicação de concreto 
estrutural dosado   em central: resistência a compressão 
aos 28 dias, com fck maior ou igual a 25 mpa; slump 
convencional 10+/-2 cm; de acordo com as normas das 
ABNT.  

M3 959,40 453,13 434.732,92 

001 5 75876 Fornecimento de concreto, com aplicação de concreto 
estrutural dosado  em central: resistência característica à 
compressão axial aos 28 dias, com Fck = 40 Mpa; 
Dimensão máxima do agregado graúdo 50 mm; Teor de ar 
incorporado conforme Norma NBR NM 47: = 0,5%; 
Exsudação medida conforme a norma NBR NM 102: = 
1,5%; Teor de argamassa entre 47% e 53%; Consumo 
Mínimo de Cimento: Cmin: 350 kg/m³; Relação água 
cimento máxima: A/C =0,5%; Abatimento determinado 
conforme a norma NBR 7223: 70 mm ± 10 mm; 
Lançamento Convencional; Moldagem e ensaio de corpos 
de prova cilíndrico conforme procedimentos constantes 
nas normas NBR 5738 e NBR 5739, mínimo de quatro 
exemplares a cada 10 m³; Fornecimento da carta traço do 
concreto; Apresentação de laudo do ensaio dos corpos de 
prova; O fornecedor deverá apresentar junto a nota fiscal, 
ticket de pesagem da carga no momento da entrega; As 
cargas estarão sujeitas a pesagem em balança 
determinada pelo contratante.  

M3 1.000,00 520,03 520.030,00 

          
PARÁGRAFO ÚNICO - Os serviços deverão ser executados em estrita obediência ao presente Contrato, 
assim como ao Pregão nº 14/2021. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 
 
O preço ajustado para a prestação do serviço contratado e ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e 
a CONTRATADA concorda em receber é de R$ 1.621.414,44 (um milhão, seiscentos e vinte e um mil, 
quatrocentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos). 
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PARÁGRAFO ÚNICO - 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. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
 
Os produtos objeto deste instrumento, deverão ser entregues parceladamente, sem ônus para o Município, 
de acordo com as especificações do ANEXO I do edital e da cláusula primeira deste termo e as solicitações 
da Administração Municipal, nos locais indicados na nota de empenho, no perímetro urbano ou rural do 
Município de Francisco Beltrão - PR. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá atender as solicitações da Secretaria de Viação e 
Obras, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, contado do momento do recebimento da nota de empenho, 
confirmação por e-mail ou contato telefônico, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas. O prazo 
de que trata este parágrafo 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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O concreto estrutural dosado será vistoriado pelo servidor indicado pela 
Secretaria, responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste termo e na proposta da 
CONTRATADA.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O concreto estrutural dosado poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando 
em desacordo com as especificações constantes neste termo e na proposta, devendo ser substituído no 
prazo de 1 (um) dia, a contar da notificação da CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo da aplicação 
das penalidades 
 
PARÁGRAFO QUARTO – A vigência deste termo é de 365(trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a 
partir da data da sua assinatura. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 
1     -  Efetuar a entrega do concreto estrutural dosado em perfeitas condições, conforme especificações, 
prazo e local constantes no Edital e seus anexos e neste termo, acompanhado da respectiva nota fiscal. 
  
2 - Manter no local da entrega dos produtos, um sistema de sinalização e segurança, de acordo com 
as normas de segurança do trabalho.  
 
3 - Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 06 (seis) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 
 
4 - Fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção individual – EPI. 
 
5 - Entregar o material restrito à quantidade solicitada na nota de empenho ou Ordem de serviços, 
evitando desta forma o estoque físico e desperdício de materiais. 
 
6 - Independentemente da aceitação, o adjudicatório garantirá a qualidade dos produtos, emitindo a 
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica do produto, até o dia anterior ao início da realização do 
serviço contratado, ao setor responsável pela solicitação. Por divergências não adequadas serão aplicadas 
às sanções previstas neste edital e legislação vigente. 
 
7 - Na entrega dos materiais deverão estar incluídas todas as despesas de descolamento e 
transporte. 
 
8 - Atender todas as notas de empenho expedidas durante a vigência deste instrumento. 
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CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 
1    - O Ordenador de despesas e o Fiscal designado pela Secretaria solicitante deverão assinar o Mapa 
de Compras e Orçamento fornecido pela CONTRATADA, para fins de emissão da Nota de empenho. 
 
2    - Receber o produto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos e neste termo. 
 
3    - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com 
as especificações constantes do Edital e da proposta e deste termo, para fins de aceitação e recebimento 
definitivo. 
 
4 - Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 
produto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 
 
5 - Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela empresa para a fiel execução do 
contrato. 
 
6 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo 
e forma estabelecidos no Edital e seus anexos e neste termo. 
 
7 - Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias. 
 
8 - 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. 
 
9 - Rejeitar no todo ou em parte os produtos entregues pela CONTRATADA fora das especificações do 
edital. 
 
10 - 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. 
 
11  - Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias. 
 
12  - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 
 
13  - Nomear membro do seu quadro de empregados para atuar como responsável pela fiscalização do 
bom andamento das atividades exercidas pela CONTRATADA. 
 
14  - Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 
 
15  - Elaborar cronograma de serviços a serem executados pela CONTRATADA e fiscalizar o 
cumprimento destes, inclusive no que diz respeito ao prazo para conclusão dos serviços solicitados. 
 
16  - Prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser 
solicitados, e que digam respeito à natureza dos serviços contratados. 
 

CLÁUSULA SEXTA – 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: 
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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. 

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 à 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 SÉTIMA - DO PAGAMENTO  
 

1  - 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 CND’s do FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após o 
recebimento definitivo do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da 
CONTRATADA indicada pela mesma. 
 
2  -  O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das obrigações assumidas 
decorrentes da contratação, em especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
3  -  As notas fiscais deverão ser entregues no setor de compras localizado no paço municipal sito à Rua 
Octaviano Teixeira dos Santos nº 1000 – centro. 
 
4  -  CRITÉRIOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL: 
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4.1 - O faturamento deverá ser feito através de nota fiscal eletrônica da empresa que participou da licitação 
emitida: a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, CNPJ sob nº 77.816.510/0001-66; 
4.2 -  Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, Centro. CEP 85.601-030 – Francisco 
Beltrão-PR. 
4.3 - No corpo da Nota Fiscal deverá conter: 
4.3.1 - A modalidade e o número da Licitação; 
4.3.2 - O número do contrato, número do Pedido de Fornecimento (ou ofício) e número do empenho; 
4.3.3.3 - número do item e descrição do produto: 
4.3.3.4 - A descrição do produto na Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente, ser precedida da descrição 
constante do contrato;  
4.3.3.5 - valor unitário forma de apresentação e valor total. 
4.3.3.6 - O Banco, número da agência e da conta corrente da CONTRATADA. 
 
5 - As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) 
dias após a data da sua reapresentação. 
 
6 - Poderá a Prefeitura sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de inadimplemento da 
CONTRATADA relativamente a execução do contrato, recaindo sobre a mesma as penalidades previstas na 
Lei Federal nº 8.666/93. 

 
7 - Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto do presente contrato ocorrerão por conta dos 
Recursos vinculados ao próprio município, da seguinte dotação orçamentária: 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – Lei nº 4775/2020 de 22/12/2020 
DOTAÇÕES 

Conta da 
despesa 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa Grupo da fonte 

8220 11.002.15.451.1501.1011 0 3.3.90.30.54.00 Do Exercício 

8540 11.004.26.782.2002.1012 0 3.3.90.30.54.00 Do Exercício 

 
7.1 - Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do contrato, a despesa ocorrerá a conta de 
dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza. 
 
8 - Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65, II, 
“d” da Lei 8.666/93. 
 
9 - Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea econômica 
extraordinária, tampouco fato previsível. 
 
10 - Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da 
Prefeitura Municipal. 
 
11 - Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os 
documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, “d” da Lei 
8.666/93. 
 
12 - Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado 
(conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO E DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA  
 
1  -  Caberá ao Sr. EDSON ANTONIO CANZI, portador do R.G. nº 3.990.847-6 e inscrito no CPF/MF sob 
nº 663.815.769-87, 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. 
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2  -  O recebimento dos serviços, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será 
efetuado pelo servidor VANIOS CARLOS BIEHL, engenheiro civil, inscrito no CREA sob o nº PR-26006/D 
da Secretaria Municipal de Viação e Obras, telefone (46) 3520-2147, a fim de verificar a conformidade do 
objeto com as especificações técnicas dispostas neste termo, 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  -  É responsabilidade de cada secretaria solicitante, encaminhar ao fiscal acima citado antes do início 
dos serviços: cópia do empenho e cópia do orçamento fornecido pela CONTRATADA. 
 
4  -  A fiscalização do presente instrumento ficará a cargo do Secretário Municipal de Viação e Obras, 
Senhor JOSÉ CLAUDIMAR BORGES, inscrito no CPF/MF sob o nº 762.043.089-04 e portador do RG nº 
5.285.238-2. 
 
5  -  O responsável técnico pelo produto indicado pela CONTRATADA é o senhor EDSON ANTONIO 
CANZI, engenheiro civil, inscrito no CREA-PR sob o nº 26607/D e portador do CPF nº 663.815.769-87.  
 

CLÁUSULA NONA – 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 da 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 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 DÉCIMA – 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. 
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 PRIMEIRA – 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, 
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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. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
 

Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas 
administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Francisco Beltrão, com referência expressa a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
O presente contrato será encaminhado através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail 
disponibilizado pela CONTRATADA na fase de habilitação, competindo à CONTRATADA a impressão e 
assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original no Departamento de 
Licitações da Prefeitura Municipal, em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A via do instrumento destinada à CONTRATADA, devidamente assinada pelo 
CONTRATANTE, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada 
no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item 
anterior. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas 
cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios 
de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93, 
combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Faz parte integrante deste termo, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o 
edital do Pregão Eletrônico nº 14/2021 e a proposta da CONTRATADA conforme estabelece a Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações, naquilo que não contrariar as presentes disposições. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA deverá manter, enquanto vigorar a contratação e em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no Pregão nº 14/2021. 
 

Francisco Beltrão, 17 de fevereiro de 2022. 
         
  

CLEBER FONTANA 
      CPF Nº 020.762.969-21 

 CANZI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA  

PREFEITO MUNICIPAL   CONTRATADA 

CONTRATANTE  EDSON ANTONIO CANZI 

  CPF 663.815.769-87 
 
TESTEMUNHAS:  
 

ANTONIO CARLOS BONETTI  JOSE CLAUDIMAR BORGES 
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  Protocolo 2- 6.052/2022

De: Vanios B. - SMVO-ET

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

Data: 23/06/2022 às 14:12:57

 

Boa tarde Dra. Camila,

Para análise e parecer.

Despacho favorável anexo.

Atte.

_

Vanios Carlos Biehl 

Engenheiro Civil

Anexos:

PLANILHA_COMPARATIVA.pdf

Processo_6052_2022_Canzi_Engenharia_e_Construcao_Ltda.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Vanios Carlos Biehl 23/06/2022 14:13:52 1Doc VANIOS CARLOS BIEHL CPF 554.XXX.XXX-87

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 0F77-B3EB-7817-3F8E 
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CTO 134-2022

COMPARATIVO DE PREÇOS PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Programa: Modalidade:  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 (ATA Nº 131 de 25/02/2021)

Empreendimento: FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO E LOCAÇÃO DE BOMBA

Agente Financeiro: Data emissão: 13/06/2022

Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO - PR

Início vigência contrato: 17/02/2022 

Contratada: CANZI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA Término vigência contrato: 17/02/2023

Localização: DIVERSAS OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO

Data do contrato de fornecimento:  17/02/2022  N.º do contrato: 134/2022 Valor do Contrato de fornecimento: R$ 1.621.414,44

VI: R$ 1.621.414,44 Período de  Janeiro/2022 a Junho/2022     
Objetivo: AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS

Unid. Cód. CTO

Preço 

unitário cto 

134/22      

(R$)

Média cotação 

local JUN/2022 

(R$)

Variação 

Porcentual 

(%)

Preço 

Abertura PE 

(R$)

Preço Vencedor 

(R$) 

Desconto 

Dado        

(%)

Preço 1º 

Reeq./Cto 

134/22    

(R$)

Preço Reeq. 

Pleiteado    

(R$)

Porcentual 

Reeq. Pleiteado 

(%)

63768 Locação de bomba estacionária para concreto estrutural dosado. m³ 63768 37,00      35,00              -5,41% 30,15          29,65                 1,66% 37,00          42,80          15,68%

63769 Locação de bomba lança para concreto estrutural dosado. m³ 63769 38,50      55,00              42,86% 40,56          30,80                 24,06% 38,50          44,60          15,84%

75874

Fornecimento de concreto, com aplicação de concreto estrutural 

dosado em central: resistência a compressão aos 28 dias, com fck 

maior ou igual a 20 MPa, slump convencional 10+/-2 cm; de acordo 

com as normas da ABNT. m³ 75874 440,01    515,33            17,12% 360,75        359,75               0,28% 440,01        510,00        15,91%

75875

Fornecimento de concreto, com aplicação de concreto estrutural 

dosado em central: resistência a compressão aos 28 dias, com fck 

maior ou igual a 25 MPa, slump convencional 10+/-2 cm; de acordo 

com as normas da ABNT. m³ 75875 453,13    531,00            17,18% 373,06        372,06               0,27% 453,13        525,00        15,86%

75876

Fornecimento de concreto, com aplicação de concreto dosado em 

central, resistência característica à compressão axial aos 28 dias, 

com fck = 40 MPa; Dimensão máxima do agregado graúdo 50 mm; 

teor de ar incorporado conforme NBR NM 47: = 0,5%; exsudação 

medida conforme a norma NBR NM 102: = 1,50%; teor de 

argamassa entre 47% e 53%; consumo mínimo de cimento: Cmín: 

350 kg/m³; relação água/cimento máxima: A/C=0,5%; abatimento 

determinado conforme a norma NBR 7223: 70 mm +/- 10 mm; 

lançamento convencional; moldagem e ensaio de corpos de prova 

cilíndrico conforme procedimentos constantes  nas normas NBR 

5738 e NBR 5739, mínimo de quatro exemplares a cada 10 m³; 

fornecimento da carta traço do concreto; apresentação de laudo do 

ensaio dos corpos de prova; o fornecedor deverá apresentar junto a 

nota fiscal, ticket de pesagem da carga no momento da entrega; as 

cargas estarão sujeitas a pesagem em balança determinada pelo 

contratante. m² 75876 520,03    608,33            16,98% 429,33        428,33               0,23% 520,03        605,00        16,34%

Francisco Beltrão, 23 de junho de 2022.

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

Decreto nº 202/2011

Descrição do Material

Parâmetro Oficial de Preço Unitário para o Termo de 
Referência

Processo Licitatório

Cód. CTO
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 MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

 
 Estado do Paraná  

 

DESPACHO 
 
 

 
Processo nº: 6.052/2022 de 09/06/2022 
Obra/Objeto: Fornecimento de concreto dosado em central e locação de bomba    
Requerente: Canzi Engenharia e Construção Ltda 
Destino: Procuradoria Jurídica do Município 
Origem: SMVO - Secretaria Municipal de Viação e Obras - Engenharia 
Licitação: Pregão nº 14/2021 
Contrato: PMFB nº 134/2022 
Assunto: 1º Reequilíbrio econômico-financeiro 
 
 
 
  Conforme requerimento formalizado no processo acima mencionado onde a 
empresa Canzi Engenharia e Construção Ltda solicita o primeiro reequilíbrio econômico-
financeiro do preço unitário do objeto do contrato de fornecimento de mercadorias nº 
134/2022 a ser utilizado em diversas obras públicas no Município, faz-se as seguintes 
considerações: 
- Para a mensuração do aumento no preço do concreto estrutural e locação de bomba, 
objeto do reequilíbrio ora pleiteado, utilizou-se como referência oficial a média aritmética 
da cotação de preços no mercado local com data-base de junho de 2022 e variação do 
índice IGPM no período de dezembro de 2021 a maio de 2022; 
- Comparando os valores unitários do objeto do contrato nº 134/2022 com as médias dos 
preços unitários da cotação de preços locais e a variação do índice IGPM, pode-se 
constatar que efetivamente ocorreu um aumento expressivo no preço destes insumos no 
período; 
- Cotejando os valores pleiteados com os valores médios da cotação do mercado local e 
variação do índice IGPM verificou-se que os mesmos são compatíveis; 
- Anexo planilhas comparativas utilizadas na fundamentação dos considerandos 
supramencionados. 
  Face as considerações acima relacionadas, na qualidade de engenheiro 
fiscaL, é possível corroborar bem como recomendar o deferimento do pleito da 
requerente, ou seja, pelo reequilíbrio econômico-financeiro dos preços unitários conforme 
planilha apresentada, uma vez que a ocorrência do aumento destes tipos de insumos é 
fato e que os valores pretendidos estão inseridos dentro de uma envoltória de preços 
condizentes com a variação do mercado. 
  Encaminhe-se à apreciação e consideração da Procuradoria Jurídica do 
Município. 
   

 
Francisco Beltrão, 23 de junho de 2022. 

 
 
 
 

Vanios C. Biehl                                                                                               
Engº Civil – CREA/PR 26.006-D 
Decreto nº 202/2011           
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  Protocolo (Nota interna 23/06/2022 14:16) 6.052/2022

De: Vanios B. - SMVO-ET

Para:  -  

Data: 23/06/2022 às 14:16:25

 

Fundamentação do parecer em anexo.

_

Vanios Carlos Biehl 

Engenheiro Civil

Anexos:

COTACAO_DE_PRECOS.pdf

IGPM.pdf

ORCAMENTO_CONCREVALLE.pdf

ORCAMENTO_SUPERMIX.pdf

ORCAMENTO_TERM_CONCRETO_E_ARGAMASSA.pdf
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Cotação de Preços

MÉDIA COTAÇÃO DE PREÇOS EM 23 DE JUNHO DE 2022.

Unid.

63768 Locação de bomba estacionária para concreto estrutural dosado. m³

63769 Locação de bomba lança para concreto estrutural dosado. m³

75874

Fornecimento de concreto, com aplicação de concreto estrutural 
dosado em central: resistência a compressão aos 28 dias, com fck 
maior ou igual a 20 MPa, slump convencional 10+/-2 cm; de acordo 
com as normas da ABNT. m³

75875

Fornecimento de concreto, com aplicação de concreto estrutural 
dosado em central: resistência a compressão aos 28 dias, com fck 
maior ou igual a 25 MPa, slump convencional 10+/-2 cm; de acordo 
com as normas da ABNT. m³

75876

Fornecimento de concreto, com aplicação de concreto dosado em 
central, resistência característica à compressão axial aos 28 dias, 
com fck = 40 MPa; Dimensão máxima do agregado graúdo 50 mm; 
teor de ar incorporado conforme NBR NM 47: = 0,5%; exsudação 
medida conforme a norma NBR NM 102: = 1,50%; teor de argamassa 
entre 47% e 53%; consumo mínimo de cimento: Cmín: 350 kg/m³; 
relação água/cimento máxima: A/C=0,5%; abatimento determinado 
conforme a norma NBR 7223: 70 mm +/- 10 mm; lançamento 
convencional; moldagem e ensaio de corpos de prova cilíndrico 
conforme procedimentos constantes  nas normas NBR 5738 e NBR 
5739, mínimo de quatro exemplares a cada 10 m³; fornecimento da 
carta traço do concreto; apresentação de laudo do ensaio dos corpos 
de prova; o fornecedor deverá apresentar junto a nota fiscal, ticket de 
pesagem da carga no momento da entrega; as cargas estarão 
sujeitas a pesagem em balança determinada pelo contratante. m²

Francisco Beltrão, 22 de junho de 2022.

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

Cód. CTO Descrição do Material
EMPRESA

CONCREVALE SUPERMIX TÉRM CONC. E ARG. EMPRESA

30,00R$                                

50,00R$                                

516,00R$                              

528,00R$                              

625,00R$                              

40,00R$                                  

60,00R$                                  

540,00R$                                

560,00R$                                

660,00R$                                

MÉDIA ARITMÉTICA

(R$)

35,00R$                                  

55,00R$                                  

515,33R$                                

531,00R$                                

608,33R$                                

-R$                                        

-R$                                        

490,00R$                                  

505,00R$                                  

540,00R$                                  
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

 

TABELA DE CORREÇÃO DE VALORES PELO IGPM 
 

 
PERÍODO DE VARIAÇÃO ENTRE DEZEMBRO DE 2021 A MAIO DE 2022 (IGPM) 
VALOR DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE: 8,471960 % 

 

 
Item Descrição  Unidade 

Valor unitário 
atual R$ 

Valor corrigido 
pelo IGPM 

1 
Locação de bomba estacionária para concreto estrutural dosado em 
central. 

M³ 37,00 40,13 

2 Locação de bomba lança para concreto estrutural dosado em central. M³ 38,50 41,76  

3 

Fornecimento de concreto, com aplicação de concreto estrutural 
dosado em central: resistência a compressão aos 28 dias, com fck 
maior ou igual a 20 MPa, slump convencional 10+/-2 cm; de acordo 
com as normas da ABNT.  

M³ 440,01 477,29 

4 

Fornecimento de concreto, com aplicação de concreto estrutural 
dosado em central: resistência a compressão aos 28 dias, com fck 
maior ou igual a 25 MPa, slump convencional 10+/-2 cm; de acordo 
com as normas da ABNT.  

M³ 453,13 491,52 

5 

Fornecimento de concreto, com aplicação de concreto dosado em 
central, resistência característica à compressão axial aos 28 dias, com 
fck = 40 MPa; Dimensão máxima do agregado graúdo 50 mm; teor de 
ar incorporado conforme NBR NM 47: = 0,5%; exsudação medida 
conforme a norma NBR NM 102: = 1,50%; teor de argamassa entre 
47% e 53%; consumo mínimo de cimento: Cmín: 350 kg/m³; relação 
água/cimento máxima: A/C=0,5%; abatimento determinado conforme 
a norma NBR 7223: 70 mm +/- 10 mm; lançamento convencional; 
moldagem e ensaio de corpos de prova cilíndrico conforme 
procedimentos constantes  nas normas NBR 5738 e NBR 5739, mínimo 
de quatro exemplares a cada 10 m³; fornecimento da carta traço do 
concreto; apresentação de laudo do ensaio dos corpos de prova; o 
fornecedor deverá apresentar junto a nota fiscal, ticket de pesagem da 
carga no momento da entrega; as cargas estarão sujeitas a pesagem em 
balança determinada pelo contratante. 

M³ 520,03 564,09    

 

O quadro acimada, apresenta a variação pelo IGPM dos valores correspondente ao Pregão 
eletrônico nº 14/2021, contrato de fornecimento de mercadorias nº 134/2022, da empresa CANZI 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. 

 

 

 

Francisco Beltrão, 20 de junho de 2022 

 

 

 

____________________________________________________ 
Claudio Kozan 

Secretaria Municipal de Viação e Obras 
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ORÇAMENTO 

 

Item Descrição Unidade 
Preço unitário 

R$ 

1 
Locação de bomba estacionária para concreto estrutural dosado em 

central. 
M³ ------- 

2 Locação de bomba lança para concreto estrutural dosado em central. M³ ------- 

3 

Fornecimento de concreto, com aplicação de concreto estrutural dosado 

em central: resistência a compressão aos 28 dias, com fck maior ou igual 

a 20 MPa, slump convencional 10+/-2 cm; de acordo com as normas da 

ABNT.  

M³ 490,00 

4 

Fornecimento de concreto, com aplicação de concreto estrutural dosado 

em central: resistência a compressão aos 28 dias, com fck maior ou igual 

a 25 MPa, slump convencional 10+/-2 cm; de acordo com as normas da 

ABNT.  

M³ 505,00 

5 

Fornecimento de concreto, com aplicação de concreto dosado em central, 

resistência característica à compressão axial aos 28 dias, com fck = 40 
MPa; Dimensão máxima do agregado graúdo 50 mm; teor de ar 

incorporado conforme NBR NM 47: = 0,5%; exsudação medida conforme 

a norma NBR NM 102: = 1,50%; teor de argamassa entre 47% e 53%; 

consumo mínimo de cimento: Cmín: 350 kg/m³; relação água/cimento 

máxima: A/C=0,5%; abatimento determinado conforme a norma NBR 

7223: 70 mm +/- 10 mm; lançamento convencional; moldagem e ensaio 

de corpos de prova cilíndrico conforme procedimentos constantes  nas 

normas NBR 5738 e NBR 5739, mínimo de quatro exemplares a cada 10 

m³; fornecimento da carta traço do concreto; apresentação de laudo do 

ensaio dos corpos de prova; o fornecedor deverá apresentar junto a nota 

fiscal, ticket de pesagem da carga no momento da entrega; as cargas 

estarão sujeitas a pesagem em balança determinada pelo contratante. 

M³ 540,00 
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  Protocolo (Nota interna 23/06/2022 17:08) 6.052/2022

De: Vanios B. - SMVO-ET

Para:  -  

Data: 23/06/2022 às 17:08:30

 

José Claudimar Borges - SMVO - SM

_

Vanios Carlos Biehl 

Engenheiro Civil
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  Protocolo 3- 6.052/2022

De: Camila B. - SMA-PGM

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 24/06/2022 às 11:05:25

 

Segue parecer jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_0883_2022_Prot_6052_Reequilibrio_Canzi_Engenharia_concreto_e_locacao_de_bomba_deferimento.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 24/06/2022 11:06:10 1Doc CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE CPF 035.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 42BA-9ABB-2C5D-18C6 
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PARECER JURÍDICO N.º 0883/2022 

 
 
PROTOCOLO Nº :  6052/2022 
REQUERENTE :  CANZI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 
INTERESSADA :  SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS  
ASSUNTO :  REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 
 
 
 
1 RETROSPECTO 

 
Trata-se de pedido formulado pela empresa acima nominada em face do Contrato 

de Fornecimento de Mercadorias nº 134/2022 (Pregão Eletrônico nº. 14/2021), no qual preten-
de o reequilíbrio econômico-financeiro no preço registrado dos itens a seguir: 

 
 01 - locação de bomba estacionária, passando de R$ 37,00 para R$ 42,80; 
 02 - locação de bomba lança, passando de R$ 38,50 para R$ 44,60; 
 03 - concretagem com resistência fck 20 mpa, passando de R$ 440,01 para R$ 510,00; 
 04 - concretagem com resistência fck 25 mpa, passando de R$ 453,13 para R$ 525,00; 
 05 - concretagem com resistência fck 40 mpa, passando de R$ 520,03 para R$ 605,00. 

 
Alega que ocorreu aumento no custo dos insumos desde a última recomposição dos 

preços efetuada na ARP nº. 131/2021, especialmente no preço dos combustíveis e do cimento. 
Para comprovação do aumento, anexou Notas Fiscais dos insumos. 

 
O fiscal do contrato manifestou-se favoravelmente ao pedido, anexando pesquisa de 

preços com outros fornecedores do ramo e planilha demonstrativa do aumento verificado. 
 
É o relatório. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO 
 

Para que seja possível o deslinde da questão, impende esclarecer a diferença entre 
reajuste e recomposição de preços. Para tal desiderato, procurar-se-á verificar na doutrina 
pátria o que se tem dito sobre os conceitos, de modo que se possa elucidá-los. 

 
Com o reajuste o que se busca é alterar o valor a ser pago em função de variações de 

valores que determinaram a composição do preço. Mais uma vez reporta-se à doutrina de 
Celso Antônio BANDEIRA DE MELLO: 

 
Como a equação estabelecida entre as partes é uma relação de equivalência entre prestações recíprocas, 
fica entendido que ao custo de uma prestação (x) – que se compõe dos encargos econômicos por ela im-
plicados e a margem de lucro remuneratório ali embutida – correspondem os pagamentos (y) que a 
acobertam. Esta relação de igualdade ideal, convencionada, deve ser mantida. Assim, se os custos dos 
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insumos necessários à prestação (x) sofrem elevações constantes – como é rotineiro entre nós –, os pa-
gamentos (y) têm de incrementar-se na mesma proporção, sem o quê a igualdade denominada “equa-
ção econômico-financeira” deixa de existir; decompõe-se.1 
 
No entanto, adverte Marçal JUSTEN FILHO, que “(...) somente se admite reajuste 

após decorridos doze meses, com efeitos para o futuro.” Até é possível reajuste antes de um 
ano da contratação, desde que decorrido um ano da formulação da proposta (ou da data a 
que se referir o orçamento apresentado com a proposta).2 

 
Sobre a recomposição ou revisão do preço, destacam-se, porque oportunos, os 

ensinamentos de Hely Lopes MEIRELLES sobre o tema: 
 
A revisão do contrato, ou seja, a modificação das condições de sua execução, pode ocorrer por 
interesse da própria Administração ou pela superveniência de fatos novos que tornem ine-
xequível o ajuste inicial. A primeira hipótese surge quando o interesse público exige a altera-
ção do projeto ou dos processos técnicos de sua execução, com aumento dos encargos ajus-
tados; a segunda, quando sobrevêm atos do Governo ou fatos materiais imprevistos e im-
previsíveis pelas partes que dificultam ou agravam, de modo excepcional, o prosseguimento 
e a conclusão do objeto do contrato, por obstáculos intransponíveis em condições normais de 
trabalho ou por encarecimento extraordinário das obras e serviços a cargo do particular con-
tratado, que impõem uma recomposição dos preços ajustados, além do reajuste prefixado.3 (gri-
fos do autor) 
 
Celso Antônio BANDEIRA DE MELLO assevera que a recomposição ou revisão de 

preços, tem lugar naqueles casos em que a manutenção do “(...) equilíbrio econômico-
financeiro não pode ser efetuada ou eficazmente efetuada pelos reajustes, pois trata-se de 
considerar situações novas insuscetíveis de serem por estes corretamente solucionáveis.”4 

 
Em síntese: a) reajuste se refere ao implemento do valor pago acrescido pela 

variação dos preços dos insumos; e b) a recomposição dos preços, um tanto mais ampla, em 
um de seus campos de abrangência, traduz-se na compensação dos prejuízos arcados pela 
ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis. 

 
A lei autoriza o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos (arti-

gos 37, inciso XXI, da CRFB/885; e 65, inciso I, letra d, da Lei n.º 8.666/93, com redação dada 
pela Lei n.° 8.883/946). 

                                                 
1 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Op. cit., p. 597. 
2 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 12 ed. São Paulo: 

Dialética, 2008. p. 655. 
3 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 33 ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 244. 
4 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio, p. 598. 
5 “Art. 37. (...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos 
os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” 

6 “Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos 
seguintes casos: I - unilateralmente pela Administração: (...) d) para restabelecer a relação que as partes 
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Através da revisão de preços o contratado pretende repassar o aumento dos insu-

mos, por fatores alheios à sua vontade e supervenientes à contratação, para a Administração 
Pública, de maneira a reequilibrar a equação econômico-financeira. Este é o entendimento, 
dantes sinalizado, de Marçal JUSTEN FILHO: 

 
(...) em muitos casos, a previsão original do prazo necessário à execução do contrato exclui o ca-
bimento do reajuste. Mas podem sobrevir eventos que exijam o prolongamento dos prazos contra-
tuais. Em tal hipótese, não caberá aplicar o reajuste por ausência de previsão contratual. Mas o 
particular manterá o direito à compensação pelas perdas derivadas da inflação. A solução será 
promover a revisão de preços, que poderá seguir exatamente os mesmos critérios do reajuste.7      

 
Hely Lopes MEIRELLES afirma que a recomposição de preços por fatos 

supervenientes, que antes só se fazia por via judicial, é, modernamente, admitida por 
aditamento ao contrato, “(...) desde que a Administração reconheça e indique a justa causa 
ensejadora da revisão do ajuste inicial”.8 Nesse particular, é louvável a iniciativa da 
Requerente de tentar, amigavelmente, a recomposição de preços perante a Administração.  

 
O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato nada mais é do que a aplicação da 

cláusula rebus sic stantibus (“enquanto as coisas assim estiverem”), que designa, moderna-
mente, a Teoria da Imprevisão. Em princípio, tal teoria, de origem francesa, propunha-se a 
estabelecer uma partilha de prejuízos entre Administração e a contratada. Hodiernamente, o 
entendimento é de que a cláusula serve para reajustar a normalidade dos contratos. Celso 
Antônio BANDEIRA DE MELLO comenta que a cláusula: 

 
(...) converteu-se em fórmula eficiente para garantir integralmente o equilíbrio econômico-
financeiro avençado ao tempo da constituição do vínculo, vale dizer: instrumento de recomposição 
do equilíbrio estabelecido, o que, no fundo, nada mais representa senão prestigiar o significado re-
al do consensus expressado no contrato, pela restauração dos termos da equivalência inicial, ou 
seja, de sua normalidade substancial.9 
 
Todavia, para que o pleito seja deferido, cabe à contratada demonstrar, de forma 

inequívoca, a ocorrência do fato imprevisível ou, se previsível, de consequência incalculável, 
bem assim a demonstração concreta que passou a pagar mais ao prestar o serviço ou fornecer 
o produto.  

 
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná consolidou-se no 

sentido de que a comprovação desses prejuízos deve ser cabal, com apresentação, em 
especial, das notas fiscais/recibos, além dos demonstrativos que atestem a disparidade entre 
                                                                                                                                                         
pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa 
remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso 
fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.” 

7 JUSTEN FILHO, Marçal. Op. cit., p. 655. 
8 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit., p. 245. 
9 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Op. cit., p. 615. 
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preços de mercado à época da elaboração do cronograma físico financeiro e a data da efetiva 
contratação de mão de obra ou aquisição de insumos.  

 
A título ilustrativo, cita-se decisão proferida pela Quinta Câmara Cível, na Apelação 

Cível n.º 0483929-4, relatoria do Desembargador Luiz Mateus de Lima, j. 14/07/2009, cujos 
trechos da ementa e voto transcrevem-se:  

 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LICITAÇÃO. CELEBRAÇÃO DE 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO EQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVI-
SÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DE PREJU-
ÍZOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Embora tenha restado demonstrado 
que houve aumento nos preços dos insumos e materiais utilizados na execução das obras, 
bem como que foram utilizados materiais em quantidade superior à prevista no certame lici-
tatório, não ficou comprovado que tais fatos abalaram o equilíbrio econômico-financeiro dos 
contratos. (...)10 (g.n.) 
 
No presente caso, alega a Requerente que o aumento do custo dos insumos vem 

ocorrendo em razão das abruptas oscilações nos preços no mercado, especialmente em rela-
ção ao cimento e aos combustíveis, o que evidencia um fator extraordinário que lhe causa 
oneração excessiva.  

 
Para provar suas alegações fáticas, anexou Notas Fiscais anteriores e posteriores ao 

referido aumento no custo dos produtos, solicitando a majoração dos itens 1, 2, 3, 4 e 5. 
 
A Secretaria de Viação e Obras realizou a pesquisa de preços com dois fornecedores 

locais, bem como utilizou comparação com o índice IGP-M dos meses de dezembro de 2021 e 
maio de 2022, obtendo, assim, uma média dos valores praticados que são condizentes com o 
pleito da empresa.  

 
Como se pode verificar, houve a constatação da quebra da equação econômico 

financeira, de tal sorte que procede o pedido de aumento no preço dos produtos a que se 
obrigou fornecer, reconhecendo-se devido o realinhamento nos valores apontados pela área 
técnica. 

 
3 CONCLUSÃO 

 
ANTE O EXPOSTO, com arrimo nos artigos 37, inciso XXI, da Constituição Federal e 

65, inciso I, letra d, da Lei n.º 8.666/1993, opina-se pelo DEFERIMENTO do reequilíbrio econô-
mico-financeiro do Contrato de Fornecimento de Mercadorias nº 134/2022 (Pregão Eletrônico 
nº. 14/2021), formulado pela empresa CANZI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, a 
ser praticado a partir da data do protocolo nos itens: 
 

                                                 
10 Disponível em: <http://www.tj.pr.gov.br/portal/judwin/consultas/jurisprudencia/Ju-risprudencia 

Detalhes.asp?Sequencial=8&TotalAcordaos=30&Historico=1&AcordaoJuris=831141>. Acesso em: 14 set. 2011. 
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 01 - locação de bomba estacionária, passando de R$ 37,00 para R$ 42,80; 
 02 - locação de bomba lança, passando de R$ 38,50 para R$ 44,60; 
 03 - concretagem com resistência fck 20 mpa, passando de R$ 440,01 para R$ 510,00; 
 04 - concretagem com resistência fck 25 mpa, passando de R$ 453,13 para R$ 525,00; 
 05 - concretagem com resistência fck 40 mpa, passando de R$ 520,03 para R$ 605,00. 

 
Nos termos do § 2º do art. 57 da Lei n.º 8.666/1993,11 necessário encaminhamento pa-

ra a Autoridade Competente (Prefeito Municipal), para que previamente autorize o adita-
mento. 
 

Em caso de concordância do Prefeito Municipal, dê-se ciência ao Controle Interno, 
por força do art. 83, § 2º, da Lei Orgânica Municipal.12  

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

 
Francisco Beltrão/PR, 24 de junho de 2022.  
 
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 
        DECRETOS 040/2015 - 013/2017 
                        OAB/PR 41.04 

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

autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.” 
12 “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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  Protocolo 4- 6.052/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

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

Data: 27/06/2022 às 13:37:31

 

Segue despacho 483 2022 para assinatura pelo Prefeito Municipal

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_483_2022.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 28/06/2022 09:18:41 1Doc MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 074E-3861-DE13-9547 
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DESPACHO N.º 483/2022 

 
 

PROCESSO N.º :  6.052/2022 
REQUERENTE : CANZI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 
LICITAÇÃO : CONTRATO N.º 134/2022 – PREGÃO N.º 014/2021 
OBJETO : FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO E LOCAÇÃO 

DE BOMBA PARA SUPRIR A DEMANDA NOS DIVERSOS SETORES DA 
MUNICIPALIDADE 

ASSUNTO :  REEQUILÍBRIO 
 
 

O requerimento protocolado busca a formulação de termo aditivo de reequilí-
brio ao Contrato n.º 134/2022, referente ao fornecimento de concreto estrutural dosado e 
locação de bomba para suprir a demanda nos diversos setores da Municipalidade.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação da Contratada, fotocópia da 

Ata, notas fiscais, planilhas, certidões da contratada e parecer jurídico. 
 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 0883/2022, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO o pedido de reequilíbrio 
dos itens: 
 
01 - locação de bomba estacionária, passando de R$ 37,00 para R$ 42,80; 
02 - locação de bomba lança, passando de R$ 38,50 para R$ 44,60; 
03 - concretagem com resistência fck 20 mpa, passando de R$ 440,01 para R$ 510,00; 
04 - concretagem com resistência fck 25 mpa, passando de R$ 453,13 para R$ 525,00; 
05 - concretagem com resistência fck 40 mpa, passando de R$ 520,03 para R$ 605,00. 
 

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

 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 27 de junho de 2022. 

 
Cleber Fontana 

Prefeito Municipal 
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  Protocolo 5- 6.052/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

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

Data: 10/10/2022 às 13:37:52

 

BOA TARDE

EM ANEXO 1º TERMO DE ADITIVO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS Nº 134/2022 PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 14/2021, PARA FINS DE ARQUIVAMENTO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo

Anexos:

ADITIVO_N_1_REEQUILIBRIO_CONT_134_CANZI_ENGENHARIA_E_CONSTRUCAO_LTDA.pdf

PUBLICACAO_CONTG_134_2022__2022_06_28_.pdf
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1º TERMO DE ADITIVO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS Nº 134/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021 

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

ENGENHARIA E CONSTRUCAO 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, senhor CLEBER FONTANA, portador do CPF nº 020.762.969-21. 

 
CONTRATADA CANZI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, sediada na RODOVIA PR 483 KM 08, CEP: 

85601-000, Município de Francisco Beltrão/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 08.459.807/0001-07 
 
OBJETO: Fornecimento de concreto estrutural dosado e locação de bomba para suprir a demanda nos diversos 

setores da Municipalidade. 
 

JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Jurídico opinou pelo 
deferimento de reequilíbrio de valores do ITEM 01 (Cód.63768), ITEM 02 (Cód.63769), ITEM 03 (Cód. 75874), ITEM 04 
(Cód. 75875) e do ITEM 05 (Cód. 75876) do contrato, conforme o contido no Processo Administrativo nº 6.052/2022. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Ficam atualizados os valores dos itens abaixo especificados: 

It  Item Discriminação dos Serviços do Orçamento Preço unitário R$ Preço unitário atualizado R$ 

1 
Locação de bomba estacionaria para concreto e estrutural 
 

 
37,00 

 
42,80 

2 
Locação de bomba lança para concreto estrutural dosado 
 

 
38,50 

 
44,60 

3 

Fornecimento de concreto, com aplicação de concreto estrutural dosado em central: 
resistência a compressão aos 28 dias, com fck maior ou igual a 20 mpa; slump convencional 
10+/-2 cm; de acordo com as norma das ABNT. 
 

440,01 

 
510,00 

4 

Fornecimento de concreto, com aplicação de concreto estrutural dosado em central:  
resistência a compressão aos 28 dias, com fck maior ou igual a 25 mpa; slump convencional 
10+/-2 cm; de acordo com as normas das ABNT. 
 

453,13 

 
525,00 

5 

Fornecimento de concreto, com aplicação de concreto estrutural em central: resistência 
característica à compressão axial aos 28 dias, com Fck = 40 Mpa; Dimensão máxima do 
agregado graúdo 50 mm; Teor de ar incorporado conforme Norma NBR NM 47: = 0,5%; 
Exsudação medida conforme a norma NBR NM 102: = 1,5%; Teor de argamassa entre 47% e 
53%; Consumo Mínimo de Cimento: Cmin: 350 kg/m³; Relação água cimento máxima: A/C 
=0,5%; Abatimento determinado conforme a norma NBR 7223: 70 mm ± 10 mm; Lançamento 
Convencional; Moldagem e ensaio de corpos de prova cilíndrico conforme procedimentos 
constantes nas normas NBR 5738 e NBR 5739, mínimo de quatro exemplares a cada 
10 m³; Fornecimento da carta traço do concreto; Apresentação de laudo do ensaio dos corpos 
de prova; O fornecedor deverá apresentar junto a nota fiscal, ticket de pesagem da carga no 
momento da entrega; As cargas estarão sujeitas a pesagem em balança determinada pelo 
contratante. 
 

520,03 

 
 
 
 
 

605,00 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas da Ata de 
Registro de preços, 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, 28 de junho de 2022. 
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CPF nº 020.762.969-21 DETENTORA DA ATA 
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CONTRATANTE SÓCIO ADMINISTRADOR 
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001 254 74422 
máscara gasoterapia, modelo: venturi, material: plástico, adicional: com tubo corrugado, tamanho: infantil, tipo fixação: c, 
clipe nasal e fixador cefálico ajustável, tipo extensão: extensor cerca de 2,0 m, tipo conector: conector padrão, adicionais: 
jogo c, 6 diluidores p, fluxo o2. unidade: unidade. 

ADVANTIVE 6,60 7,09 

001 375 74542 
tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: curva magill, calibre: 5,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: 
balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, 
uso único. unidade: unidade. 

VITAL GOLD 4,15 5,65 

001 376 74547 
tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: curva magill, calibre: 7,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: 
balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, 
uso único. unidade: unidade. 

VITAL GOLD 4,15 5,65 

001 377 74550 
tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: curva magill, calibre: 3,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: 
balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, 
uso único. unidade: unidade. 

VITAL GOLD 4,15 5,65 

001 378 74551 
tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: curva magill, calibre: 3,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: 
balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, 
uso único. unidade: unidade. 

VITAL GOLD 4,15 5,65 

001 379 74552 
tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: curva magill, calibre: 4,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: 
balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, 
uso único. unidade: unidade. 

VITAL GOLD 4,15 5,65 

001 380 74541 
tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: curva magill, calibre: 4,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: 
balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, 
uso único. unidade: unidade. 

VITAL GOLD 4,15 5,65 

001 381 74543 
tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: curva magill, calibre: 5,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: 
balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, 
uso único. unidade: unidade. 

VITAL GOLD 4,15 5,65 

001 382 74544 
tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: curva magill, calibre: 6,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: 
balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, 
uso único. unidade: unidade. 

VITAL GOLD 4,15 5,65 

001 383 74545 
tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: curva magill, calibre: 6,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: 
balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, 
uso único. unidade: unidade. 

VITAL GOLD 4,15 5,65 

001 384 74546 
tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: curva magill, calibre: 7,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: 
balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, 
uso único. unidade: unidade. 

VITAL GOLD 4,15 5,65 

001 385 74548 
tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: curva magill, calibre: 8,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: 
balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, 
uso único. unidade: unidade. 

VITAL GOLD 4,15 5,65 

001 386 74549 
tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: curva magill, calibre: 8,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: 
balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, 
uso único. unidade: unidade. 

VITAL GOLD 4,15 5,65 

VALOR TOTAL ACRESCIDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS R$ 2.198,00 

  
Francisco Beltrão, 28 de junho de 2022. 

Publicado por: 
Raissa Katherine Weierbacher 

Código Identificador:292B2EA8 
 

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 de Aditivo: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa CANZI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 
ESPÉCIE: Contrato De Fornecimento De Mercadorias Nº 134/2021– Pregão Eletrônico nº 14/2021. 
OBJETO: Fornecimento de concreto estrutural dosado e locação de bomba para suprir a demanda nos diversos setores da Municipalidade. 
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento de reequilíbrio de valores do ITEM 
01 (Cód.63768), ITEM 02 (Cód.63769), ITEM 03 (Cód. 75874), ITEM 04 (Cód. 75875) e do ITEM 05 (Cód. 75876) do contrato, conforme o 
contido no Processo Administrativo nº 6.052/2022. 
Ficam atualizados os valores dos itens abaixo especificados: 
  
It Item Discriminação dos Serviços do Orçamento Preço unitário R$ Preço unitário atualizado R$ 

1 Locação de bomca estacionaria para concreto e estrutural 37,00 42,80 

2 Locação de bomba lança para concreto estrutural dosado 38,50 44,60 

3 Fornecimento de concreto, com aplicação de concreto estrutural dosado em central: resistência a compressão aos 28 dias, 
com fck maior ou igual a 20 mpa; slump convencional 10+/-2 cm; de acordo com as norma das ABNT. 

440,01 510,00 

4 
Fornecimento de concreto, com aplicação de concreto estrutural dosado em central: resistência a compressão aos 28 dias, 
com fck maior ou igual a 25 mpa; slump convencional 10+/-2 cm; de acordo com as normas das ABNT. 

453,13 525,00 

5 

Fornecimento de concreto, com aplicação de concreto estrutural em central: resistência característica à compressão axial aos 
28 dias, com Fck = 40 Mpa; Dimensão máxima do agregado graúdo 50 mm; Teor de ar incorporado conforme Norma NBR 
NM 47: = 0,5%; Exsudação medida conforme a norma NBR NM 102: = 1,5%; Teor de argamassa entre 47% e 53%; 
Consumo Mínimo de Cimento: Cmin: 350 kg/m³; Relação água cimento máxima: A/C =0,5%; Abatimento determinado 
conforme a norma NBR 7223: 70 mm ± 10 mm; Lançamento Convencional; Moldagem e ensaio de corpos de prova 
cilíndrico conforme procedimentos constantes nas normas NBR 5738 e NBR 5739, mínimo de quatro exemplares a cada 10 
m³; Fornecimento da carta traço do concreto; Apresentação de laudo do ensaio dos corpos de prova; O fornecedor deverá 
apresentar junto a nota fiscal, ticket de pesagem da carga no momento da entrega; As cargas estarão sujeitas a pesagem em 
balança determinada pelo contratante. 

520,03 605,00 

Total acrescido no contrato R$ 213.526,75 

  
Francisco Beltrão, 28 de junho de 2022. 

Publicado por: 
Raissa Katherine Weierbacher 

Código Identificador:135DAED7 
 

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: 
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