
Proc. Administrativo 5.195/2022

De: Emmanuel F. - SMAS-CA

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social 

Data: 23/02/2022 às 11:29:26

Setores envolvidos:

GP, GP-AJ, SMAS, SMAS-CA, SMA-LC-ALT, SMVO - SM, SMA-PGM-JEA

TERMO DE APOSTILAMENTO - CAMISETAS DE MALHA

 

TERMO DE APOSTILAMENTO

 

TERMO DE APOSTILAMENTO nº 001 DO PREGÃO 21/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 388/2021
ENTRE A

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO  BELTRÃO- PR E OSEAS EDIO DA SILVA.

 

A Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua Otaviano Teixeira dos Santos, 1306, representada
por sua Secretária Nádia Bonatto, considerando o pregão eletrônico 21/2021, ATA de Registro de Preços nº
388/2021, pede-se a celebração do presente Termo de Apostilamento, mediante a seguinte cláusula:

CLAUSULA PRIMEIRA - O presente termo de apostilamento tem por objetivo a concessão de 400 (quatrocentas)
unidades do item 09 (camiseta em malha) de forma a complementar as atividades realizadas através do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, levando em consideração a proximidade do fim da vigência da licitação e
o saldo disponível.

 

 Tem em vista o saldo disponível, pede-se a celebração do presente.

Francisco Beltrão, 23 de fevereiro de 2022.

_

Emmanuel Tornquist Ferreira de Fama
Órgão Gestor - Sec. de Assistência Social

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

Nádia Teresinha Bonatto 28/02/2022 11:01:29 1Doc NÁDIA TERESINHA BONATTO CPF 787.XXX.XXX-00

José Claudimar Borges 07/03/2022 08:57:49 1Doc JOSÉ CLAUDIMAR BORGES CPF 762.XXX.XXX-04

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 7245-975E-B0D5-1077 
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  Proc. Administrativo 1- 5.195/2022

De: Emmanuel F. - SMAS-CA

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

Data: 14/03/2022 às 15:11:34

 

Encaminho o presente processo para prosseguir tramitação.

_

Emmanuel Tornquist Ferreira de Fama
Órgão Gestor - Sec. de Assistência Social
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  Proc. Administrativo 2- 5.195/2022

De: Bianca N. - SMA-LC-ALT

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos  - A/C Camila B.

Data: 14/03/2022 às 16:09:06

 

Boa tarde!

Segue pedido de apostilamento, para análise e elaboração de parecer jurídico.

Att.

_

Bianca Zanini Niclote 

Auxiliar administrativo

Anexos:

ATA_388_OSEAS_EDIO_DA_SILVA.pdf
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 388/2021 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 

 

 

 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
uniformes e rouparias para utilização dos servidores das 

secretarias municipais  

   
 

 

VIGÊNCIA: 10/05/2021 A 09/05/2022 
 

 

 

 

DETENTOR DA ATA: 

 

OSEAS EDIO DA SILVA 79977057753 

CNPJ nº: 36.929.562/0001-61 

TELEFONE: (85) 99690-5482 

E-MAIL: estrelauniformes@yahoo.com 

RUA PLACIDO DE CASTRO, 350 - CEP: 60730170 - BAIRRO: VILA PERI 

Fortaleza/CE 
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 3 PARANÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 388/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 - Processo nº 100/2021 

   
Aos dez dias de maio de 2021, o Município de Francisco, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
77.816.510/0001-66, com sede na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, na Rua Octaviano 
Teixeira dos Santos nº 1000 - centro, doravante denominado Prefeitura, representado pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr. CLEBER FONTANA , inscrito no CPF/MF sob o nº 020.762.969-21, nos termos do art. 15 da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e do Decreto Municipal nº 176/2007, em face da classificação da 
proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 21/2021, por deliberação da Comissão de Licitação, 
devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Francisco Beltrão em 07/05/2021, 
resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as condições do 
Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem. 
 
OSEAS EDIO DA SILVA 79977057753, sediada na RUA PLACIDO DE CASTRO, 350  - CEP: 
60730170 - BAIRRO: VILA PERI, na cidade de Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 
36.929.562/0001-61, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio 
administrador  Sr. OSEAS EDIO DA SILVA, portador do RG nº 392.420 e do CPF nº 799.770.577-53. 

 
 CLÁUSULA PRIMEIRA 3 DO OBJETO 

 
1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
uniformes e rouparias para utilização pela Municipalidade durante a vigência da Ata de Registro de Preços, 
conforme necessidade da Administração Municipal; conforme edital e proposta que ficam fazendo parte 
integrante deste instrumento. 
  
1.2. Descrição:  
 
Lote Item Código 

 
Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário 

R$ 

001 2 75630 BONÉ: TECIDO: NA COR A DEFINIR, ARMAÇÃO RIP 
STOP, COMPOSIÇÃO 67%  ALGODÃO E 33% 
POLIÉSTER (+/- 5%); GRAMATURA DE 258 G/M2 (+/- 
5%); CARACTERÍSTICA DE ENCOLHIMENTO: 
URDUME: 2% +/- 1%, TRAMA: 2% +/- 1%. FEITIO: 
BONÉ TIPO SEXTAVADO, FORMADO POR CAPA E 
ABA. COPA FORMADA POR 6 PARTES, SENDO QUE 
A FRONTAL TEM O FORMATO DE SEMICÍRCULO, 
ABA TIPO BICO DE PATO, COM OS CANTOS 
ARREDONDADOS, ALMA DE POLIETILENO 
REVESTIDA COM O MESMO TECIDO, BOTÃO 
FORRADO NO MESMO TECIDO, COLOCADO NA 
JUNÇÃO DAS SEIS PARTES DA COPA. AJUSTADOR 
EM VELCRO NA PARTE TRASEIRA, 
CONFECCIONADO EM TECIDO MISTO DE 
POLIÉSTER E ALGODÃO, COM TRAMA TIPO RIP 
STOP, COM APLICAÇÃO DE BORDADO A DEFINIR, 
NA FACE ANTERIOR EM TRÊS CORES A DEFINIR, 
NAS DIMENSÕES DE 5CM X 5,5CM. FORRAÇÃO 
INTERNA FIXADA AO TECIDO. AVIAMENTOS: A) 
LINHA: POLIÉSTER/ALGODÃO Nº 80, NA COR DO 
TECIDO; B) ENTRETELAS 67% POLIÉSTER 33% 
ALGODÃO; CONDIÇÕES TÉCNICAS: A) SER 
CONFECCIONADA EM TECIDO RIP STOP, 70% 
POLIÉSTER 3 30% ALGODÃO PENTEADO NA COR 
DO TECIDO, APRESENTANDO QUALIDADE 
ESPECÍFICA DE NÃO AMARROTAMENTO, 
ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, BEM COMO, LISO E 
HOMOGÊNEO, ISENTO DE MANCHAS, FALHAS, 

ESTRELA 
UNIFORMES 

UN 360,00 14,28 
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BOLOTAS OU OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS AO 
BOM ASPECTO VISUAL E DA CONFECÇÃO; B) 
TODAS AS PEÇAS DEVEM TRAZER DUAS 
ETIQUETAS: 1) UMA CONTENDO A GARANTIA 
TOTAL, DEVERÁ SER FIXADA NA PARTE INTERNA; 2) 
A OUTRA CONTENDO A COMPOSIÇÃO E 
INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, FIXADA AO LADO 
DIREITO DA ETIQUETA DA GARANTIA TOTAL, BEM 
COMO AS INSTRUÇÕES PARA LAVAGEM. 
ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) 3 30 UND 
VIAÇÃO E OBRAS 3 300 UND 
ASSISTÊNCIA SOCIAL: 30 UND 

001 9 75637 CAMISETA EM MALHA MANGA CURTA DE 
POLIVISCOSE DEVENDO SER RAMADA ANTI 
PILLING. COMPOSIÇÃO: 67% POLIÉSTES, 33% 
VISCOSE. GRAMATURA DO TECIDO: 165 G/M2. GOLA 
TIPO <V=. CONTENDO FAIXA REFLETIVA DE CINCO 
CENTÍMETROS COSTURADA SOBRE TECIDO DE 
COR FLUORESCENTE, CIRCUNDANDO O TÓRAX. 
COM SERIGRAFIA NA PARTE DA FRENTE: 
LOGOMARCA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 
MEDINDO NO MÍNIMO 5CM X 9CM, EM TRÊS CORES. 
COM SERIGRAFIA NA PARTE DAS COSTAS: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OU 
OUTRA SECRETARIA, MEDINDO NO MÍNIMO 20CM X 
5CM. CORES E TAMANHOS A DEFINIR. 
CADA PEÇA DEVERÁ SER EMBALADA 
INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO 
NA PARTE EXTERNA IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO. 
TODAS AS PEÇAS DEVERÃO ESTAR ISENTAS DE 
QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA 
APRESENTAÇÃO. 
VIAÇÃO E OBRAS - 900 UND 
ADMINISTRAÇÃO (GARAGEM) - 100 UND 
MEIO AMBIENTE - 240 UND 

ESTRELA 
UNIFORMES 

UN 1.240,00 14,85 

 
Valor total da Ata R$ 23.554,80 (vinte e três mil, quinhentos e cinqüenta e quatro reais e oitenta centavos). 

1.3. Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a 
CONTRATADA, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a 
preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 
15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 CLÁUSULA SEGUNDA 3 DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
 

2.1. A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 
 
2.2. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais 
prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
2.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

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

 
3.1. Os produtos objeto deste termo deverão ser entregues parceladamente, de acordo com as solicitações, 
na sede da Municipalidade localizada na Rua Otaviano Teixeira dos Santos, nº 1000 3 Centro de Francisco 
BeltrãoPR ou nos endereços de Secretarias localizadas fora do Paço Municipal, que serão informados 
quando da entrega da nota de empenho, durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços. 
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3.1.1. A CONTRATADA deverá atender as solicitações da Municipalidade no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis, contados do momento do envio da nota de empenho e confirmação por e-mail ou contato 
telefônico. 
 
3.1.2. Os prazos de que trata o item 3.1.1 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. 
 
3.2. As entregas se darão de forma parcelada (sem ônus de entrega), pelo período de 12 (doze) meses, a 
partir da data de assinatura desta Ata de Registro de Preços. 
 

CLÁUSULA QUARTA 3 DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
4.1. Os objetos deste contrato serão dados como recebidos conforme: 

 
a. Recebimento Provisório: A partir da data da entrega do objeto solicitado, o Responsável Técnico 
do Departamento solicitante e fiscal da Ata de Registro de Preços, responsável pelo Recebimento da 
Secretaria Municipal de Administração terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis para conferência da Nota 
Fiscal, data de validade dos produtos, lote, quantidade, bem como verificar a conformidade do 
equipamento/produto com o solicitado na nota de empenho. Caso ocorram divergências entre o bem 
solicitado e o entregue, o fiscal da Ata de Registro de Preços deverá rejeitá-lo e solicitar a reposição num 
prazo de 05 (cinco) dias contados do recebimento da notificação formal pela CONTRATADA. 
 
b. Recebimento Definitivo: Após o prazo definido para recebimento provisório da mercadoria e 
estando todos os produtos em conformidade com a Ata de Registro de Preços, o fiscal da Ata de Registro 
de Preços responsável pelo recebimento atestará na nota fiscal o recebimento definitivo encaminhando a 
mesma para os tramites legais de pagamento. 
 
c. A assinatura no conhecimento da empresa transportadora não implica/atesta o recebimento 
definitivo da mercadoria ou que a mesma esteja em conformidade com a nota de empenho/Ata de Registro 
de preços. 
 
d. Administração rejeitará, no todo ou em parte, os fornecimentos executados em desacordo com o 
disposto neste Termo. Se após o recebimento provisório, constatar-se que os fornecimentos foram 
realizados em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, a empresa fornecedora será 
notificada para que providencie, dentro do prazo a ser determinado, a correção necessária. 
 
e. Independentemente da aceitação, a empresa fornecedora deverá garantir a qualidade dos produtos 
fornecidos pelo prazo de garantia, obrigando-se a substituir no prazo determinado pela Administração, às 
suas expensas, aquele que apresentar falha ou defeito durante o recebimento e o período de cobertura da 
garantia. 

 
CLÁUSULA QUINTA 3 DA CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS PRODUTOS/EQUIPAMENTOS PELA 

CONTRATADA 
 
5.1. Poderá ser solicitada pela Municipalidade, antes da confecção definitiva, uma peça pronta para 
aprovação, para comprovar a qualidade do tecido e da confecção. 
 
5.2. A Municipalidade poderá solicitar que sejam tomadas medidas dos Servidores no local de trabalho, das 
peças de vestuário solicitadas para confecção, no município de Francisco Beltrão. 
 
5.3. Deverá entregar, durante toda a vigência do Contrato, a mesma marca dos produtos apresentados na 
proposta. 
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5.4. Não serão aceitas trocas de marcas dos produtos após a assinatura da Ata de Registro de Preços. 
Caso ocorra algum problema no fornecimento da indústria e ou distribuidora para entregar a marca 
adjudicada, deve3se encaminhar solicitação prévia para avaliação do Fiscal e do Gestor da Ata de Registro 
de Preços. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
6.1. Deverá entregar os materiais de acordo com a descrição deste termo, com apresentação de amostra 
para avaliação de qualidade, bem como disponibilizar (no caso de tamanhos específicos) amostras de 
tamanhos anteriormente à confecção. 

 
6.2. Deverá apresentar amostra para avaliação do item proposto devendo, no caso de aprovação do item, 
entregar os materiais de acordo com a amostra já aprovada. 

 
6.3. Deverá cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta e neste termo, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 
objeto. 
 
6.4. Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo, o objeto com 
avarias ou defeitos. 
 
6.5. Deverá comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação. 
 
6.6. Deverá manter durante toda a execução da Ata em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
6.7. Na entrega dos produtos deverão estar incluídas todas as despesas de descolamento e transporte. 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 3 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
7.1. Os SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE UNIFORMES E ROUPARIA serão inspecionados (qualitativa e 
quantitativamente) na hora da entrega. 
 
7.2. Deverá verificar minuciosamente no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente 
com as especificações constantes do Edital e da proposta e neste termo, para fins de aceitação e 
recebimento definitivo. 
 
7.3. Deverá comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 
 
7.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de 
comissão/servidor especialmente designado.  
 
7.5. 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. 
 

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

 
8.1. 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. 
 
8.2. 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 NONA - DO PAGAMENTO  
 

9.1. 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 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. 
 
9.1.1. 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. 

 
9.2. As notas fiscais deverão ser entregues no setor de compras localizado no paço municipal sito à Rua 
Octaviano Teixeira dos Santos nº 1000 3 centro. 
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9.3. CRITÉRIOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL: 

 
9.3.1. 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. 
9.3.2. Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, Centro. CEP 85.601-030 3 Francisco 
Beltrão-PR. 
9.3.3. No corpo da Nota Fiscal deverá conter: 
9.3.3.1. A modalidade e o número da Licitação; 
9.3.3.2. O número da Ata, número do Pedido de Fornecimento (ou ofício) e número do empenho; 
9.3.3.3. número do item e descrição do produto: 
9.3.3.4. A descrição do produto na Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente, ser precedida da descrição 
constante da Ata de Registro de Preços;  
9.3.3.5. valor unitário (conforme a Ata de Registro de Preços), forma de apresentação e valor total. 
9.3.3.6. O Banco, número da agência e da conta corrente da CONTRATADA. 
 
9.4. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) 
dias após a data da sua reapresentação. 
 
9.5. 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. 

 
9.6. Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente ata ocorrerão por conta dos 
Recursos próprios do Município, da seguinte dotação orçamentária: 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 3 Lei nº 4775/2020 de 22/12/2020 
DOTAÇÕES 

Conta da despesa Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa Grupo da fonte 

2100 06.005.08.243.0801.2019 934 3.3.90.30.23.00 Do Exercício 

3810 07.002.12.365.1201.2041 104 3.3.90.30.23.00 Do Exercício 

7670 11.001.15.452.1501.2079 0 3.3.90.30.28.00 Do Exercício 

8980 13.001.04.121.0402.2092 0 3.3.90.30.23.00 Do Exercício 

190 02.001.04.122.0401.2002 0 3.3.90.30.28.00 Do Exercício 

930 04.002.04.123.0403.2005 510 3.3.90.30.28.00 Do Exercício 

2100 06.005.08.243.0801.2019 934 3.3.90.30.28.00 Do Exercício 

3370 07.002.12.361.1201.2037 104 3.3.90.30.28.00 Do Exercício 

3810 07.002.12.365.1201.2041 104 3.3.90.30.28.00 Do Exercício 

4150 07.002.12.366.1201.2045 104 3.3.90.30.28.00 Do Exercício 

5040 08.006.10.122.1001.2055 0 3.3.90.30.23.00 Do Exercício 

8810 12.002.18.542.1801.2091 0 3.3.90.30.28.00 Do Exercício 

8360 11.004.26.782.2002.2086 0 3.3.90.30.23.00 Do Exercício 

9300 13.003.15.125.1502.2095 13 3.3.90.30.28.00 Do Exercício 

190 02.001.04.122.0401.2002 0 3.3.90.30.23.00 Do Exercício 

1340 05.002.23.122.2301.2010 0 3.3.90.30.23.00 Do Exercício 

4870 07.005.13.392.1301.2054 0 3.3.90.30.28.00 Do Exercício 

5500 08.006.10.301.1001.2058 494 3.3.90.30.23.00 Do Exercício 

7210 09.001.20.606.2001.2076 0 3.3.90.30.28.00 Do Exercício 

8360 11.004.26.782.2002.2086 0 3.3.90.30.28.00 Do Exercício 

8810 12.002.18.542.1801.2091 0 3.3.90.30.23.00 Do Exercício 

350 03.002.04.122.0404.2003 0 3.3.90.30.23.00 Do Exercício 

3370 07.002.12.361.1201.2037 104 3.3.90.30.23.00 Do Exercício 

8070 11.003.06.182.1503.2084 515 3.3.90.30.28.00 Do Exercício 

8980 13.001.04.121.0402.2092 0 3.3.90.30.28.00 Do Exercício 

9300 13.003.15.125.1502.2095 13 3.3.90.30.23.00 Do Exercício 

350 03.002.04.122.0404.2003 0 3.3.90.30.28.00 Do Exercício 

2670 06.005.08.244.0801.2026 0 3.3.90.30.28.00 Do Exercício 

4150 07.002.12.366.1201.2045 104 3.3.90.30.23.00 Do Exercício 
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5040 08.006.10.122.1001.2055 0 3.3.90.30.28.00 Do Exercício 

7210 09.001.20.606.2001.2076 0 3.3.90.30.23.00 Do Exercício 

930 04.002.04.123.0403.2005 510 3.3.90.30.23.00 Do Exercício 

1340 05.002.23.122.2301.2010 0 3.3.90.30.28.00 Do Exercício 

5500 08.006.10.301.1001.2058 494 3.3.90.30.28.00 Do Exercício 

7670 11.001.15.452.1501.2079 0 3.3.90.30.23.00 Do Exercício 

8070 11.003.06.182.1503.2084 515 3.3.90.30.23.00 Do Exercício 

2670 06.005.08.244.0801.2026 0 3.3.90.30.23.00 Do Exercício 

4870 07.005.13.392.1301.2054 0 3.3.90.30.23.00 Do Exercício 

 
9.6.1. Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do contrato, a despesa ocorrerá a conta de 
dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza. 
 
9.7. Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados. 
 
9.8. Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65, 
II, <d= da Lei 8.666/93. 
 
9.9. Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea econômica 
extraordinária, tampouco fato previsível. 
 
9.10. Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da 
Prefeitura Municipal. 
 
9.11. 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. 
 
9.12. Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado 
(conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 3 DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
10.1. Caberá ao Sr. OSEAS EDIO DA SILVA portador do R.G. sob nº 392.420 e inscrita no CPF/MF sob nº 
799.770.577-53, representante da CONTRATADA, a responsabilizar-se por: 
10.1.1. Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para sua 
realização. 
10.1.2. Reportar-se ao fiscal de contrato quando necessário, adotando as providências pertinentes para a 
correção das falhas detectadas. 
                                                             
10.2. A fiscalização e o acompanhamento da entrega dos produtos da Ata, será efetuada pelos Servidores: 
Ádila Cristina Krukoski Filippi da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Natielen Somariva Toledo 
Penso da Secretaria Municipal de Administração, Ilson Moreira Ferreira da Secretaria Municipal de 
Viação e Obras, Rejane Maria Eichelberger da Secretaria Municipal de Assistência Social, Angela 
Cristina Paludo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Nelson 
Venzo da Secretaria Municipal de Planejamento,  Suzane Vollmerhausen da Secretaria Municipal de 
Educação, Mailson do Nascimento da Secretaria Municipal de Esportes, Carla Rosângela Buratto 
Schroeder da Secretaria Municipal de Saúde e Ilianes Fieira da Secretaria Municipal de 
Planejamento/ Debetran, 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. 
 
10.3. A fiscalização da presente Ata de Registro de preços 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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 3 DO ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOS 

 
11.1. Os preços registrados na presente ata poderão ser alterados em decorrência de eventual redução 
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens correspondentes. 
 
11.2. Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, o fornecedor será convocado para que promova a redução dos preços. 
 
11.2.1. Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem 
aplicação de penalidades administrativas, podendo o Município de Francisco Beltrão convocar os demais 
fornecedores classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de negociação, ou 
revogar a ata de registro de preços ou parte dela. 
 
11.3. Na hipótese do preço de mercado tornar-se superior ao registrado, e o fornecedor não puder cumprir 
as obrigações assumidas, este poderá solicitar revisão dos preços, mediante requerimento fundamentado, a 
ser protocolado antes do pedido de fornecimento, mediante demonstração de fato superveniente que tenha 
provocado elevação relevante nos preços praticados no mercado. 
 
11.3.1. Procedente o pedido, o Município de Francisco Beltrão poderá efetuar a revisão do preço registrado 
no valor pleiteado pelo fornecedor, caso este esteja de acordo com os valores praticados pelo mercado, ou 
apresentar contraproposta de preço, compatível com o vigente no mercado, para a garantia do equilíbrio 
econômico-financeiro. 
 
11.3.1.1. Caso não aceite a contraproposta de preço apresentada pelo Município de Francisco Beltrão, o 
fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas. 
 
11.4. Não sendo acatado o pedido de revisão, este será indeferido pelo Município de Francisco Beltrão e o 
fornecedor continuará obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na Ata de Registro de 
Preços, sob pena de cancelamento do registro do preço do fornecedor e de aplicação das penalidades 
administrativas previstas em lei e no edital. 
 
11.5. Na hipótese do cancelamento do registro do preço do fornecedor, prevista no subitem anterior, o 
Município de Francisco Beltrão poderá convocar os demais fornecedores subsequentes de acordo com a 
classificação final. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 3 DO CANCELAMENTO DA ATA 
 

12.1. A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente, independentemente de notificação 
judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA assista o direito a qualquer indenização, se esta: 
12.1.1. Falir, entrar em concordata ou ocorrer dissolução da sociedade. 
12.1.2. Sem justa causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dos serviços. 
12.1.3. Infringir qualquer cláusula desta Ata e/ou da Lei Federal nº 8.666/93. 
12.1.4. Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas desta Ata, especificações ou prazos. 
12.1.5. Recusar a redução do preço ao nível dos praticados no mercado, conforme Decreto Municipal nº 
176/2007. 
 
12.2. O cancelamento do Registro de Preços poderá ainda ocorrer quando houver: 
12.2.1. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 
execução do objeto contratado. 
12.2.2. Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução do Contrato. 
12.2.3. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Prefeitura. 
12.2.4. Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito 
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de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em 
que sua decisão deverá ser comunicada por escrito à Administração Municipal. 
 
12.3. A solicitação da CONTRATADA, para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta 
Ata, caso não aceitas as razões do pedido. 
 
12.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita 
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao respectivo 
processo administrativo. 
 
12.5. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial da União e pela Internet, considerando-se, assim, para todos os 
efeitos, cancelado o preço registrado. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 3 DAS PENALIDADES 
 

13.1.Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 
que:  
13.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando  
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
13.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 
13.1.3. apresentar documentação falsa; 
13.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
13.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto; 
13.1.6. não mantiver a proposta; 
13.1.7. cometer fraude fiscal; 
13.1.8. comportar-se de modo inidôneo; 

 
13.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
13.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores 
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  
13.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação; 
13.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do 
licitante; 
13.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo 
de até dois anos; 
13.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo prazo 
de até cinco anos; 
13.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
CONTRATANTE pelos prejuízos causados; 
13.5.  A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
13.6. Se durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), como ato lesivo à 
administração pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 
Administrativo de Responsabilização 3 PAR. 
13.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo 
à Administração Pública nacional nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu rito normal na unidade 
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administrativa.  
13.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  
13.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código 
Civil. 
13.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
13.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 
princípio da proporcionalidade. 
13.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 3 DA FRAUDE E ANTICORRUPÇÃO 

 
14.1 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. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 3 DO FORO 
 

15.1. 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 SEXTA 3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
16.1. A presente Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o 
endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante 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. 
 
16.2. 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. 

 
16.3. 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. 
 
16.4. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o 
edital do Pregão Eletrônico nº 21/2021 e a proposta da CONTRATADA conforme estabelece a Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações, naquilo que não contrariar as presentes disposições. 
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16.5. A CONTRATADA deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 
21/2021. 

16.6. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo 
Excelentíssimo Senhor CLEBER FONTANA, Prefeito Municipal do Município de Francisco Beltrão, e pelo 
Sr. OSEAS EDIO DA SILVA, qualificado preambularmente,  representando a CONTRATADA e 
testemunhas. 

Francisco Beltrão, 10 de maio de 2021. 
 

CLEBER FONTANA 
          CPF Nº 020.762.969-21 

 OSEAS EDIO DA SILVA 79977057753 

PREFEITO MUNICIPAL  CONTRATADA 
OSEAS EDIO DA SILVA 

CONTRATANTE  Sócio administrador 

   
 
TESTEMUNHAS:  
 

ANTONIO CARLOS BONETTI  MARCOS RONALDO KOERICH  
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  Proc. Administrativo 3- 5.195/2022

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 16/03/2022 às 11:18:24

 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_0322_2022_Proc_5195_Aditivo_de_Meta_apostilamento_inclusao_de_destino_PE_21_2021_Deferimento.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 16/03/2022 11:19:03 1Doc CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE CPF 035.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 9D30-BBB1-00E2-B5B3 
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PARECER JURÍDICO N.º 0322/2022 

 
 
PROCESSOS Nº : 5195/2022 
REQUERENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
INTERESSADOS : OSEAS EDIO DA SILVA 
ASSUNTO : ADITIVO - DESTINAÇÃO DE QUANTIDADE 

 
 
 

1 RETROSPECTO 
 

Trata-se de pedido formulado pela Secretaria Municipal de Assistência Social 
em que pretende seja efetuado apostilamento para a utilização de 400 (quatrocentas) 
unidades do item 09 3 camiseta em malha, da Ata de Registro de Preços nº. 388/2021 
(Pregão Eletrônico n.º 021/2021).  

 
O procedimento veio acompanhado de cópia da ARP.  
 
É o relatório. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO 

 
Pretende-se, com o presente requerimento, a formalização de termo aditivo para 

a aquisição de 400 (quatrocentas) unidades do item 09 da Ata de Registro de Preços n.º 
388/2021 (Pregão Eletrônico nº. 0221/2021) para atender a demanda da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, de forma a complementar as atividades realizadas 
através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e considerando que a 
vigência da ARP está próxima do seu encerramento.  

 
Da análise do instrumento contratual, verifica-se que não há necessidade da 

mudança da quantidade inicialmente prevista, mas sim apenas inclusão de destinação, 
mostrando-se dispensável a formalização de termo aditivo, pois o caso enquadra-se na 
hipótese de mero apostilamento, tendo em vista que não há qualquer alteração 
contratual, mas apenas autorização para mudança do receptor do objeto. 

 
O apostilamento é a anotação ou registro administrativo, que pode ser realizado 

no verso do próprio termo de contrato, ou por termo juntado aos autos do processo 
administrativo respectivo.  

 
Os apostilamentos são utilizados para registrar variações no valor ou nas 

especificações do contrato que não caracterizem alteração do mesmo. Estas variações 
podem ser decorrentes da aplicação dos reajustes previstos no próprio contrato, de 
atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de 
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pagamento nele previstas, bem como do empenho de dotações orçamentárias 
suplementares e demais condições pertinentes de registro.  

 
Podem ser decorrentes, ainda, de questões atinentes ao âmbito interno do órgão 

ou entidade que não afetem a relação entre contratado e contratante, como por exemplo, 
a mudança da fonte de recursos designada no contrato.  

 
No caso de alterações formais do instrumento contratual também é possível a 

adoção do apostilamento, como por exemplo, na retificação do CNPJ ou do endereço da 
empresa contratada.  

 
Todas estas alterações podem ser feitas por apostilamento pelo fato de não 

alterarem as bases contratuais, segundo dispõe o art. 65, § 8º, da Lei nº. 8.666/93, ou seja: 
 
<Art. 65. § 8º.  A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços 

previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras 

decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações 

orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam 

alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a 

celebração de aditamento.= 

 
Já o termo aditivo é usado para efetuar acréscimos ou supressões no objeto 

(alterações quantitativas do objeto), prorrogações, além de outras modificações 
admitidas em lei que possam ser caracterizadas como alterações do contrato, o que não 
abrange o presente caso. 

 
Além do mais, vislumbra-se que o intuito maior da utilização do apostilamento, 

em substituição ao termo aditivo, é evitar formalismos e ônus financeiro, na busca pelo 
princípio da eficiência, salientando-se que o apostilamento não exige sua publicação na 
imprensa oficial. 

 
Por fim, esclarece-se que a apostila é um ato administrativo que 

obrigatoriamente deve ser emitido pela autoridade máxima do órgão responsável em 
assinar o contrato (Prefeito Municipal), que necessariamente não precisa conter 
assinatura do contratado. 

 
3 CONCLUSÃO 

 
ANTE O EXPOSTO, opina esta Procuradoria Jurídica Municipal pela formalização 

de mero apostilamento da Ata de Registro de Preços n.º 388/2021 (Pregão Eletrônico nº. 
021/2021), para o fim de destinar 400 (quatrocentas) unidades do item 09 3 camiseta em 
malha para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. 
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Necessário o encaminhamento para a Autoridade Competente (Prefeito 

Municipal) para que assine o Termo de Apostilamento elaborado pelo Departamento de 
Compras, Licitações e Contratos. 

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

Municipal.1  
 
É o parecer, submetido à elevada apreciação de Vossa Senhoria. 
 
Francisco Beltrão/PR, 16 de março de 2022. 

 
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 

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

                                                 
1 <Art. 83. (...) § 2º. O controle interno buscará manter a regularidade na realização da receita e da 

despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execução orçamentária e os resultados alcançados, 
bem como a perfeita execução dos contratos de que seja parte o Município.= 
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  Proc. Administrativo 4- 5.195/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

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

Data: 17/03/2022 às 06:55:52

 

 Segue despacho 162 2022 para assinatura pelo Prefeito Municipal

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_162_2022_oseas.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 17/03/2022 09:23:36 1Doc CLEBER FONTANA CPF 020.XXX.XXX-21

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 67BC-86B8-739B-E1AF 
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DESPACHO N.º 162/2022 

 
 

PROCESSO N.º :  5.195/2022 
REQUERENTE :  SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
LICITAÇÃO : ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 388/2021 3 PREGÃO N.º 021/2021 
OBJETO :  REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E 

ROUPARIAS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE APOSTILAMENTO 
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formulação de apostilamento à Ata de 
Registro de Preços n.º 388/2021, referente ao REGISTRO DE PREÇOS para futura e even-
tual aquisição de uniformes e rouparias para utilização dos servidores das secretarias 
municipais.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação da Secretaria, manifestação, 

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

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 0322/2022, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo me-
diante apostilamento para o fim de destinar 400 (quatrocentas) unidades do item 09 3 ca-
miseta em malha para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 16 de março de 2022. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal  

1Doc:          21/24



  Proc. Administrativo 5- 5.195/2022

De: Bianca N. - SMA-LC-ALT

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

Data: 27/04/2022 às 09:47:20

 

segue termo de apostilamento.

_

Bianca Zanini Niclote 

Auxiliar administrativo

Anexos:

APOSTILAMENTO_N_1_ATA_388_2021_OSEAS_EDIO_DA_SILVA_assinado.pdf
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APOSTILAMENTO Nº 1 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 388/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 

 

Entre o município de Francisco Beltrão, e a empresa OSEAS EDIO DA SILVA 79977057753. 
 

O Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, pessoa jurídica, de Direito Publico, 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, resolve 

aperfeiçoar e adequar a Ata de Registro de Preços nº 388/2021, conforme o contido no Processo Administrativo 

nº 5195/2022, que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas 

posteriormente e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 3 DO OBJETO 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de uniformes e rouparias para utilização 

pela Municipalidade durante a vigência da Ata de Registro de Preços, conforme necessidade da Administração 

Municipal. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Fica formalizado o presente termo de apostilamento a Ata de Registro de Preços nº 388/2021, para fim de 

aperfeiçoar e adequar a Ata, para atender os interesses e necessidades do Município, alterando o Item 09 3 camiseta em 

malha para o fim de destinar 400 (quatrocentas) unidades para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 3 DA RATIFICAÇÃO 
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas na Ata de Registro de 

Preços de 10 de maio de 2022, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este 

instrumento. 

  

 

Francisco Beltrão, 18 de março de 2022. 

 

 

 

 

Antonio Carlos Bonetti 

Secretário Municipal  

de Administração 

Nádia Teresinha Bonatto 

Secretária Municipal  

de Assistência Social 
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