
Proc. Administrativo 3.542/2022

De: Claudio K. - SMVO

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

Data: 09/02/2022 às 14:22:20

Setores envolvidos:

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

ADITIVO DE PRAZO CANZI - CONCRETO USINADO

 

Segue pedido de aditivo para mais 12 meses, autorizado pelo secretário municipal da pasta. 

 

grato!

_

Claudio Kozan 

administrativo

Anexos:

ACEITE_DA_EMPRESA_CANZI.pdf

Certidao_08459807000107_1_.pdf

certidao_08459807000107_2_.pdf

Consulta_Regularidade_do_Empregador.pdf

emissao_1D336F208B63408EC048DF33_proc_administrativo_2_254_2022_assinado_versaoImpressao.pdf
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28/01/2022 16:58 Locamail :: RES: Aditivo Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão - PR

https://webmail-seguro.com.br/franciscobeltrao.com.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=2674&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 1/1

Assunto:
RES: Aditivo Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão
- PR

De Laerton Santos <financeiro.concreto@canzi.com.br>

Para: 'Secretaria Municipal de Viação e Obras'
<urbanismo@franciscobeltrao.com.br>

Data 28/01/2022 14:14

Boa tarde, Claudio
 
A Canzi Engenharia e Construção Ltda., aceita a prorrogação do contrato 131/2021.
 
Grato!
 
 

 
______________________________
Laerton dos Santos
Financeiro

 

Canzi Engenharia e Construção Ltda
Rod. Pr 483, km 08, s/n

85601-970, Cx 25, Francisco Beltrão – PR - Brasil

Phone: (46) 3523-5100

Mobile: (55) 46 98814-2111

 
 
 
 

De: Secretaria Municipal de Viação e Obras [mailto:urbanismo@franciscobeltrao.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 26 de janeiro de 2022 15:07 
Para: financeiro.concreto@canzi.com.br 
Assunto: Adi�vo Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão - PR
 

vimos por meio desta, verificar se é de interesse da empresa, transformar a ATA de Registro de Preços nº
131/2021, em contrato, para vigência de mais 12 (doze) meses, para fornecimento de concreto estrutural
dosado. 

obs: os valores unitários seguirão o que foi aprovado no pedido de reequilíbrio.

 

desde já agradeço 

 

att. Claudio Kozan - Secretaria Municipal de Viação e Obras

Francisco Beltrão - Pr

(46) 3520-2148
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO 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
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 16:51:54 do dia 28/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/07/2022.
Código de controle da certidão: 11D5.1EF6.8003.1DCB
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: 3613926/2022

Expedição: 28/01/2022, às 16:51:09

Validade: 26/07/2022 - 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 do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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28/01/2022 16:51 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:22/01/2022 a 20/02/2022 
 
Certificação Número: 2022012201302933605600

Informação obtida em 28/01/2022 16:51:26

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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Proc. Administrativo 2.254/2022

De: Claudio K. - SMVO

Para: SMVO - Secretaria Municipal de Viação e Obras 

Data: 28/01/2022 às 17:00:30

Setores envolvidos:

SMVO

ADITIVO PRAZO CANZI ENGENHARIA - CONCRETO USINADO

 

Com o presente solicitamos que seja transformado em contrato para vigência de mais 12  (doze) meses, a ATA de
Registro de Preços nº 131/2021, proveniente da licitação realizada através do processo de Pregão Eletrônico Nº
14/2021.

  

Justifica-se o aditivo visto que o município utiliza com freqüência este material em diversas obras que estão em
andamento e que o contrato possui saldo suficiente para execução de mais um ano, sendo que a empresa aceita o
aditivo.

 

_

Claudio Kozan 

administrativo

Anexos:

ACEITE_DA_EMPRESA_CANZI.pdf

Certidao_08459807000107.pdf

certidao_08459807000107.pdf

Consulta_Regularidade_do_Empregador.pdf
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 1D33-6F20-8B63-408E

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

JOSÉ CLAUDIMAR BORGES (CPF 762.XXX.XXX-04) em 09/02/2022 11:33:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/1D33-6F20-8B63-408E
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  Proc. Administrativo 1- 3.542/2022

De: Bianca N. - SMA-LC-ALT

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

Data: 09/02/2022 às 14:48:46

 

Boa tarde!

Segue pedido para transformar Ata em Contrato, prazo de 12 meses, Ata nº 131/2021, PE nº 14/2021, para
elaboração de parecer jurídico.

Att.

_

Bianca Zanini Niclote 

Auxiliar administrativo

Anexos:

ATA_131_CANZI_ENGENHARIA_E_CONSTRUCAO_LTDA.pdf
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 1 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2021 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021 

 

 
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para 

fornecimento de concreto estrutural dosado e locação de bomba para suprir 
a demanda nos diversos setores da Municipalidade.  

   

 

VIGÊNCIA: 25/02/2021 A 24/02/2022 
 

 

DETENTOR DA ATA: 

 

CANZI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA  

CNPJ nº: 08.459.807/0001-07 

TELEFONE: (46) 3524 5100 

E-MAIL: canziconcreto@gmail.com 

RODOVIA PR 483 KM 08,  CEP: 85601000 – Município de  

Francisco Beltrão/PR 
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PARANÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 14/2021 -  Processo nº 014/2021 

   
Aos vinte e cinco dias de fevereiro 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 14/2021, por deliberação da Comissão de Licitação, 
devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Francisco Beltrão em 24/02/2021, 
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. 
 
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, 
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio administrador  Sr. 
EDSON ANTONIO CANZI, portador do RG nº 3.990.847-6 e do CPF nº 663.815.769-87. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada 
para fornecimento de concreto estrutural dosado e locação de bomba para suprir a demanda nos diversos 
setores da 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:  
Item Código 

 
Descrição  Unidade Quantidade Preço unitário R$ 

1 63768 Locação de bomba estacionaria para concreto e estrutural dosado.   M3 600,00 29,65 

2 63769 Locação de bomba lança para concreto estrutural dosado   M3 400,00 30,80 

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 2.000,00 359,75 

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 1.000,00 372,06 

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 1.000,00 428,33 

 
Valor total da Ata R$ 1.550.000,00 (um milhão, quinhentos e cinqüenta mil reais). 

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 
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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 – 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 – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 
3.1. Os produtos objeto desta ata de registro de preços 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. 
 
3.2. A Contratada deverá atender as solicitações da Secretaria de Viação e Obras, no prazo máximo de 01 
(um) dia útil, contados do momento do recebimento da nota de empenho, confirmação por email ou contato 
telefônico, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas. 
 
3.2.1.O prazo de que trata o item 3.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 
pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
Administração. 
 
3.3. 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.  
 
3.4. 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 
 
3.5. O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da data da 
emissão e assinatura da Ata de Registro de Preços. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 
4.1. 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; 
  
4.2. Manter no local da entrega dos produtos, um sistema de sinalização e segurança, de acordo com as 
normas de segurança do trabalho;  
 
4.3. 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; 
 
4.4. Fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção individual – EPI; 
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4.5. O Registro de Preços se aplica quando, houver necessidade de contratações frequentes e 
parceladas, portanto a contratada deverá 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; 

 
4.6. 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 
evento contratado, ao setor responsável pela solicitação. Por divergências não adequadas serão aplicadas 
às sanções previstas neste edital e legislação vigente; 
 
4.7. Na entrega dos materiais deverão estar incluídas todas as despesas de descolamento e transporte; 
 
4.8. Atender todas as notas de empenho expedidas durante a vigência desta Ata. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

 
5.1. 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; 
 
5.2. Receber o produto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos e neste termo; 
 
5.3. 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; 
 
5.4. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 
produto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
 
5.5. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela empresa para a fiel execução do contrato; 
 
5.6. 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; 
 
5.7. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias; 
 
5.8. 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; 
 
5.9. Rejeitar no todo ou em parte os produtos entregues pela CONTRATADA fora das especificações do 
edital; 
 
5.10. 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; 
 
5.11. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias; 
 
5.12. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 
 
5.13. Nomear membro do seu quadro de empregados para atuar como responsável pela fiscalização do 
bom andamento das atividades exercidas pela CONTRATADA; 
 
5.14. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
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5.15. 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; 
 
5.16. 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 

 
6.1. As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam em 
alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela CONTRATADA, que deverá fazer uso 
racional do consumo de energia e água, adotando medidas para evitar o desperdício e a CONTRATADA 
deverá: 
 
a) Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujo(s) encarregado(s) 

deve(m) atuar como facilitador(es) das mudanças de comportamento. 
b) Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a redução do 

consumo de água e que apresentem eficiência energética e redução de consumo. 
c) Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas. 
d) Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e Água 
e) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução 

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

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

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

i) Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando 
também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos 
trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços, como exige a Lei nº 9.985/00. 

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. 
 
6.2. 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. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO  

 
7.1. 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 FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após o recebimento 
definitivo do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da CONTRATADA indicada 
pela mesma. 
 
7.1.1. 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. 

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

 
7.3.1. 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; 
7.3.2. Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, Centro. CEP 85.601-030 – Francisco 
Beltrão-PR. 

 
7.3.3. No corpo da Nota Fiscal deverá conter: 
7.3.3.1. A modalidade e o número da Licitação; 
7.3.3.2. O número da Ata, número do Pedido de Fornecimento (ou ofício) e número do empenho; 
7.3.3.3. número do item e descrição do produto: 
7.3.3.4. A descrição do produto na Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente, ser precedida da descrição 
constante da Ata de Registro de Preços;  
7.3.3.5. valor unitário (conforme a Ata de Registro de Preços), forma de apresentação e valor total. 
7.3.3.6. O Banco, número da agência e da conta corrente da CONTRATADA. 
 
7.4. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) 
dias após a data da sua reapresentação. 
 
7.5. 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. 

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

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

7900 11.001 15.451.1501.1.014       
3.3.90.30.54.00 

 

000 

8150 11.004 26.782.2002.1.015 000 

 
7.6.1. Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do contrato, a despesa ocorrerá a conta de 
dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza. 
 
7.7. Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados. 
 
7.8. Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65, 
II, “d” da Lei 8.666/93. 
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7.9. Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea econômica 
extraordinária, tampouco fato previsível. 
 
7.10. Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da 
Prefeitura Municipal. 
 
7.11. 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. 
 
7.12. 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 DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

 
8.1. 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: 
8.1.1. Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para sua 
realização. 
8.1.2. Reportar-se ao fiscal de contrato quando necessário, adotando as providências pertinentes para a 
correção das falhas detectadas. 
 
8.2. 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 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. 
 
8.3. 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. 
 
8.4. A fiscalização da presente Ata de Registro de preços 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. 
 
8.5. 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 – DO ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOS 
 
9.1. 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. 
 
9.2. 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. 
 
9.2.1. 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. 
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9.3. 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. 
 
9.3.1. 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. 
 
9.3.1.1. 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. 
 
9.4. 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. 
 
9.5. 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 – DO CANCELAMENTO DA ATA 
 

10.1. 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: 
10.1.1. Falir, entrar em concordata ou ocorrer dissolução da sociedade. 
10.1.2. Sem justa causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dos serviços. 
10.1.3. Infringir qualquer cláusula desta Ata e/ou da Lei Federal nº 8.666/93. 
10.1.4. Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas desta Ata, especificações ou prazos. 
10.1.5. Recusar a redução do preço ao nível dos praticados no mercado, conforme Decreto Municipal nº 
176/2007. 
 
10.2. O cancelamento do Registro de Preços poderá ainda ocorrer quando houver: 
 
10.2.1. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 
execução do objeto contratado. 
10.2.2. Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução do Contrato. 
10.2.3. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Prefeitura. 
10.2.4. 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 
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. 
 
10.3. 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. 
 
10.4. 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. 
 
10.5. 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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 

 
11.1. A recusa da licitante vencedora em retirar e devolver devidamente assinada a Ata de Registro de 
Preços importará na aplicação de multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor constante da 
proposta, nos itens que forem objeto de registro. A recusa se configura a partir do 5º (quinto) dia da data da 
notificação para retirada e devolução devidamente assinada.  
 
11.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor do fornecimento e cancelamento da Ata de Registro de Preços, 
sem prejuízo da devolução dos produtos/materiais, caso este não atenda o disposto no edital, sem prejuízo 
das demais penalidades previstas em regulamento. 
 
11.3. 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 ao cancelamento da Ata de Registro de Preços. 
 
11.4. 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. 
 
11.5. As sanções são independentes. A aplicação de uma não exclui a das outras. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E ANTICORRUPÇÃO 
 
12.1 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 TERCEIRA – DO FORO 
 

13.1. 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 QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
14.1. 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 ao Contratado 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. 
 
14.2. A via do instrumento destinada ao Detentor da Ata de Registro de Preços, 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. 

 
14.3. 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 
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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. 
 
14.4. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, 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. 
 
14.5. 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 
14/2021. 

14.6. 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. EDSON ANTONIO CANZI, qualificado preambularmente,  representando a Detentora da Ata e 
testemunhas. 

Francisco Beltrão, 25 de fevereiro de 2021. 
 
 
 

CLEBER FONTANA 
          CPF Nº 020.762.969-21 

 CANZI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA  

PREFEITO MUNICIPAL  DETENTORA DA ATA 
EDSON ANTONIO CANZI 

CONTRATANTE  Sócio administrador 

   
 
TESTEMUNHAS:  
 

ANTONIO CARLOS BONETTI  JOSE CLAUDIMAR BORGES 
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  Proc. Administrativo 2- 3.542/2022

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

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

Data: 09/02/2022 às 16:57:57

 

Segue Parecer Jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_0164_2022_Formalizar_contrato_decorrente_da_Ata_Canzi_deferimento.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 09/02/2022 16:58:21 1Doc CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE CPF 035.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 65E6-6256-2D60-C847 
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PARECER JURÍDICO N.º 0164/2022 
 
 
PROCESSO N.º :  3542/2022 
REQUERENTE :  SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS  
INTERESSADAS : CANZI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 
ASSUNTO : FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO DECORRENTE DE ATA 

 
 
1 RETROSPECTO 
 

Trata-se de requerimento formulado pela Secretaria Municipal de Viação e Obras, 
em que pretende a formalização de contrato decorrente da Ata de Registro de Preços n.º 
131/2021 (Pregão Eletrônico n.º 014/2021), firmada com a pessoa jurídica acima nominada, 
que tem por objeto o fornecimento de concreto estrutural dosado e locação de bomba. 

 
O procedimento veio acompanhado Certidões Negativas, Cópia da ARP e 

concordância da empresa. 
 

É o relatório. 
 

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

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

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

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

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

III - validade do registro não superior a um ano.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Benjamin Zymler, 15.06.2010).  

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

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

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

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

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

 
Ademais, para que seja aproveitado o saldo remanescente do quantitativo 

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

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

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

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

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

 
“A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão gerenciador do 
registro de preços, será formalizada pelo órgão interessado, por intermédio de instrumento 

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

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

de a Administração, nas contratações com base em atas de registro de preços, “formular o 
instrumento de contrato quando os valores envolvidos se encaixarem nas hipóteses de concorrência e 
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de tomada de preços, na forma estabelecida no art. 11 do Decreto federal nº 3.931/2001, c/c o art. 62 da 

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

relação ao preço registrado para os serviços, com a concordância da empresa e conforme o 
prazo solicitado pela Administração, faz-se necessária a formalização de instrumento 
contratual para a manutenção dos serviços pelo período requerido de 12 (doze) meses 
solicitado, sob a justificativa de manutenção do fornecimento de concreto estrutural dosado e 
locação de bomba para utilização pelo Município.  

 
3 CONCLUSÃO 

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

instrumento contratual pertinente ao saldo quantitativo dos objetos registrados na Ata de 
Registro de Preços n.º 131/2021 (Pregão Eletrônico n.º 014/2021), firmada com a pessoa 
jurídica anteriormente nominada, prevendo-se o prazo de 12 (doze) meses de vigência e 
execução. 

 
Encaminhem-se os autos ao Prefeito Municipal para que previamente autorize a 

formalização contratual, nos termos do art. 61, caput,1 da Lei n.º 8.666/1993; 
 
Dê-se ciência ao Controle Interno, por força do art. 83, § 2º, da Lei Orgânica 

Municipal.2 
 
É o parecer, submetido à honrosa apreciação de Vossa Senhoria. 
 
Francisco Beltrão/PR, 09 de fevereiro de 2022. 
 
 
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 

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

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

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

2 “Art. 83. (...) § 2º. O controle interno buscará manter a regularidade na realização da receita e da 
despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execução orçamentária e os resultados alcançados, 
bem como a perfeita execução dos contratos de que seja parte o Município.” 
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  Proc. Administrativo 3- 3.542/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

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

Data: 09/02/2022 às 17:05:48

 

Segue despacho 073 2022 para assinatura pelo Prefeito Municipal

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_073_2022.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 10/02/2022 10:15:35 1Doc CLEBER FONTANA CPF 020.XXX.XXX-21

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 051B-9FD6-5D65-1046 
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DESPACHO N.º 073/2022 

 
 

PROCESSO N.º :  3.542/2022 
REQUERENTE :  SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS 
LICITAÇÃO : ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 131/2021 – PREGÃO N.º 14/2021 
OBJETO :  REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO E LOCAÇÃO DE BOMBA PARA 

SUPRIR A DEMANDA NOS DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE 
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE PRAZO  
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formulação de termo aditivo de prazo à 
Ata de Registro de Preços n.º 131/2021, referente ao REGISTRO DE PREÇOS para contra-
tação de empresa especializada para 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, certidões e parecer jurídico. 
 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 064/2022, dentro das possibilidades legais esta-
belecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo de pra-
zo por 12 (doze) meses de execução e vigência. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 09 de fevereiro de 2022. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 
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  Proc. Administrativo 4- 3.542/2022

De: Bianca N. - SMA-LC-ALT

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

Data: 12/04/2022 às 16:20:01

 

Gerado o contrato nº 134/2022 e publicação de extrato no AMP.

_

Bianca Zanini Niclote 

Auxiliar administrativo

Anexos:

CONT_134_CANZI_ENGENHARIA_E_CONSTR_LTDA.pdf

publicado_amp_contrato_134_canzi.pdf
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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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CAPITULO VI 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
  
Art. 25. As infrações de qualquer dispositivo deste decreto, ou 
qualquer lei ou ato legal serão devidamente punidos na forma deste 
decreto, sem que isso impeça ainda a aplicação de demais penalidades 
legais, podendo inclusive responder civil ou criminalmente pelos 
danos que a infração possa ocasionar. 
  
Art. 26. Em todos os casos de ausência de expositores previamente 
comunicada à Comissão da Feira, esta pode autorizar a ocupação 
temporária do lugar na feira. 
  
Art. 27. Será permitida a entrada de veículos nas vias para operações 
de carga e descarga, devendo o veículo desocupar calçadão central até 
meia hora antes da abertura do evento e ficando liberada a entrada de 
veículo somente após o término do evento. 
  
Parágrafo único. Durante o horário de funcionamento da feira, é 
expressamente proibido a circulação de quaisquer viaturas dentro do 
recinto da mesma, com exceção de viaturas de emergência e socorro. 
  
Art. 28. Os expositores são responsáveis por todo encargo tributário, 
trabalhista, previdenciário, civil ou qualquer outro encargo ou despesa 
que incidir em decorrência de sua atividade e/ou exposição. 
  
Artigo 29. Serão disponibilizados espaços para expositores visitantes 
(temporários) destinados a produtos que estejam em falta na feira, 
como forma de atender a demanda dos consumidores, melhorar a 
diversidade de produtos e incluir novos produtores por período de 
experiência. 
  
Art. 30. Os casos omissos neste decreto serão resolvidos pela 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico. 
  
Art. 31. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 7 de fevereiro de 2022. 
  
CLEBER FONTANA 
Prefeito Municipal 
  

Publicado por: 
Julio Barreto Maia Junior 

Código Identificador:0AD02FF3 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
AVISO DE REVOGAÇÃO 

 
AVISO DE REVOGAÇÃO 
  
EDITAL Nº 01/2022 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 
  
OBJETO: Contratação de empresa para execução de revestimento 
asfáltico com C.B.U.Q. sobre pavimentação poliédrica, em área total 
de 12.896,12 m², incluindo a sinalização horizontal/vertical e 
drenagem pluvial, em 04 (quatro) trechos de Ruas no Bairro Jardim 
Seminário, na cidade de Francisco Beltrão – PR. 
  
O Município de Francisco Beltrão-PR, torna público que fica 
revogada a Tomada de Preços nº 01/2022, considerando a necessidade 
de ajuste de projeto para alteração da área a ser pavimentada, 
conforme memorando nº 1.612/2022, de 16/02/2022. 
  
Francisco Beltrão, 16 de fevereiro de 2022. 
  
CLEBER FONTANA 
Prefeito Municipal 
  

Publicado por: 
Bianca Zanini Niclote 

Código Identificador:0CA0A464 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2022 – UASG 987565 
  
A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão-PR, avisa aos 
interessados que fará realizar no dia 07 de março de 2022, às 14:00 
horas, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo REGISTRO DE PREÇOS para ÓLEO DIESEL COMUM, 
ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, GASOLINA 
ADITIVADA e ETANOL, para veículos e máquinas da frota da 
Municipalidade. 
  
Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 14:00 
horas do dia 07 de março de 2022, no endereço eletrônico: 
www.gov.br/compras/pt-br. 
  
Edital na íntegra: à disposição dos interessados no Departamento de 
Compras, Licitações e Contratos, na Rua Octaviano Teixeira dos 
Santos, 1000 e no site www.franciscobeltrao.pr.gov.br – licitações, 
ou através do site: www.gov.br/compras/pt-br. Informações 
complementares através dos telefones (46)3520-2107 e 3520-2103. 
  
Francisco Beltrão, 17 de fevereiro de 2022. 
  
SAMANTHA PÉCOITS 
Pregoeira 
  

Publicado por: 
Bianca Zanini Niclote 

Código Identificador:1B108257 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO 

 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO 
A Comissão Permanente de Licitações, designada através da Portaria 
nº 215/2021, de 15 de maio de 2021, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público resultado do 
Processo de Dispensa de Licitação. 
  
MODALIDADE: PROCESSO DE DISPENSA Nº 19/2022 
OBJETO: Contratação da prestação de serviços na coleta de resíduos 
sólidos secos, recicláveis e reutilizáveis, gerados no perímetro urbano 
do Município, das entidades credenciadas através do Chamamento 
Público nº 19/2021, de 05 de outubro de 2021, considerando a 
rescisão do contrato nº 983/2021 firmado com a Associação de 
Catadores de Materiais Recicláveis da Cidade Norte de Francisco 
Beltrão, conforme processo Administrativo nº 2818/2022. 
  
CONTRATADO: MARRECAS COOPERATIVA DE 
RECICLADOS - MARCOP 
CNPJ Nº: 29.707.375/0001-78 
VALOR TOTAL: R$ 127.008,27 (cento e vinte e sete mil, oito reais 
e vinte e sete centavos). 
Francisco Beltrão/PR, 17 de fevereiro de 2022 
  
ALEX BRUNO CHIES 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
  
DANIELA RAITZ 
Membro da Comissão Permanente de Licitações 

Publicado por: 
Bianca Zanini Niclote 

Código Identificador:7752AD69 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
EXTRATO DE CONTRATO 

 
O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
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8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de 
Contrato: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa CANZI 
ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA . 
ESPÉCIE: Contrato nº 134/2022 - Pregão nº 14/2021. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO de empresa especializada para 
fornecimento de concreto estrutural dosado e locação de bomba para 
suprir a demanda nos diversos setores da Municipalidade. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 1.621.414,44 (um milhão, seiscentos e vinte e 
um mil, quatrocentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 dias após a emissão da nota 
fiscal. 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
  
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 

  
Francisco Beltrão, 17 de fevereiro de 2022. 
  
ANTONIO CARLOS BONETTI 
Secretário Municipal da Administração 

Publicado por: 
Bianca Zanini Niclote 

Código Identificador:17EF6AA0 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
  
A Pregoeira designada através da Portaria nº 047/2022 de 06 de 
janeiro de 2022, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação 
complementar, torna público o resultado da Licitação: 
  
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022 – Processo nº 
38/2022. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição 
de material médico hospitalar para suprimento das unidades básicas de 
saúde, centro de saúde cidade norte e unidade de pronto atendimento 
24 horas – UPA e Serviço de Atenção Domiciliar - SAD. Itens 
desertos do pregão 146/2021. 
  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MENOR 
PREÇO ÚNITÁRIO POR GRUPO DE ITENS e MENOR PREÇO 
POR ITEM ÚNITÁRIO 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto 
Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019; decreto Municipal nº 
251 de 20 de maio de 2020; Lei Complementar n.º 123/2006 e suas 
alterações e legislação complementar. 
  
EMPRESA VENCEDORA – MENOR PREÇO POR ITEM 
UNITÁRIO 
1 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 
EIRELI. CNPJ nº 80.392.566/0001-45. Itens 004 R$ 25,00; 005 R$ 
26,00; 006 R$ 30,00. 
2 – ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 
CNPJ nº 12.014.370/0001-67. Item 018 R$ 0,84. 
3 – ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 
CNPJ nº 00.802.002/0001-02. Itens 023 R$ 3,93; 029 R$ 0,30; 045 
R$ 4,45; 053 R$ 0,65; 055 R$ 81,00. 
4 – AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA – ME. CNPJ nº 
82.291.311/0001-11. Itens 009 R$ 83,00; 010 R$ 83,00; 011 R$ 
83,00; 012 R$ 0,35. 
5 – BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO. CNPJ nº 
12.918.336/0003-89. Item 048 R$ 33,00. 
6 – CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PRODUTOS. CNPJ nº 93.480.192/0001-61. Itens 024 R$ 3,20; 027 
R$ 2,30. 

7 – GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. CNPJ 
nº 10.596.721/0001-60. Itens 001 R$ 0,09; 013 R$ 15,64; 014 R$ 
113,98; 015 R$ 37,97. 
8 -IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A. CNPJ nº 
33.255.787/0001-91. Itens 020 R$ 249,30. 
9 – MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES. CNPJ nº 33.375.370/0001-62. Item 044 R$ 
82,00. 
10 – MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. 
CNPJ nº 25.463.374/0001-74. Itens 026 R$ 3,56; 037 R$ 210,00; 038 
R$ 210,00; 047 R$ 0,28. 
11 – MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E 
MATERIAIS. CNPJ nº 36.757.380/0001-50. Item 002 R$ 0,09. 
12 – MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA. CNPJ nº 41.464.907/0001-99. Item 019 R$ 27,00. 
13 – MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI. CNPJ nº 
28.199.997/0001-70. Item 022 R$ 1,38. 
14 – MZZ – COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE 
LTDA. CNPJ nº 24.384.602/0001-58. Itens 028 R$ 13,24; 033 R$ 
0,28. 
15 – PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. CNPJ nº 
02.816.696/0001-54. Item 021 R$ 367,00. 
16 – STARKLINICAL DO BRASIL. CNPJ nº 29.125.166/0001-16. 
Item 008 R$ 950,00. 
17 – TORRE FORTE DISTRIBUIDORA ATACADO E VAREJO 
LTDA. CNPJ nº 05.247.406/0001-97. Item 040 R$ 103,46. 
18 – VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS. CNPJ nº 
32.635.445/0001-34. Itens 007 R$ 3,00; 041 R$ 14,17; 042 R$ 14,17; 
043 R$ 14,17; 049 R$ 0,90; 051 R$ 1,28; 052 R$ 1,50; 054 R$ 1,44. 
ITENS FRUSTRADOS/DESERTOS: 003; 016; 017; 025; 030; 031; 
032; 034; 035; 036; 039; 046; 050. 
VALOR TOTAL R$ 478.958,90 (quatrocentos e setenta e oito mil, 
novecentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos). 
  
Francisco Beltrão, 17 de fevereiro de 2022. 
  
SAMANTHA PECOITS 
Pregoeira 
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PORTARIA N.° 002/2022, de 17 de fevereiro de 2022. 
  

EMENTA: NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO DE 
GENERAL CARNEIRO - PR 

  
Antonio Joarilso Lins Rodrigues, Vereador Presidente da Câmara 
Municipal de General Carneiro, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais: 
  
RESOLVE: 
  
Art. 1º Nomear a Comissão de Licitação da Câmara Municipal de 
General Carneiro, para o exercício 2022, com a seguinte composição: 
  
PRESIDENTE: ANA PAULA ANGELI; 
MEMBRO: ALEXSANDER MARTENDAL; 
MEMBRO: ANA PAULA BENDLIN HEIL. 
  
Art. 2° Esta PORTARIA entra em vigor no dia 17/02/2022, 
revogadas as disposições em contrário. 
Plenário Sebastião Branco Costa, Câmara Municipal de General 
Carneiro, Estado do Paraná, 17 de fevereiro de 2022. 
  
Registre-se e Publique-se.  
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