
Proc. Administrativo 23.438/2022

De: Geovana T. - SMAG

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

Data: 08/08/2022 às 11:26:33

Setores envolvidos:

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

Aditivo de Prazo e valores do Contrato nº. 617/2021

 

 Solicitamos o aditivo de prazo por mais 12 (doze meses) e valores do contrato nº. 617/2021. O equilíbrio dos valores
foi realizado na nova tabela em anexo, através do IPCA (11,89%). Cabe ressaltar que havia sido tramitado novo
termo de referência para esse objeto, porém, considerando que a médias dos orçamentos apresentados por 4
empresas ficaram muito acima do referido contrato, e considerando o critério de vantajosidade a Municipalidade,
decidiu-se pelo aditivo do contrato anterior.

_

Geovana Indiamara Siliprandi Tres 

Agente Administrativo

Anexos:

Certidao_federal.pdf

certidao_trabalhista.pdf

Concordancia_da_empresa_no_aditamento.pdf

Consulta_Regularidade_do_Empregador.pdf

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

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

 
Nome: ALBERTON ESCAVACOES E TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 15.754.689/0001-17 

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

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

1.

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

2.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:54:08 do dia 05/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/02/2023.
Código de controle da certidão: 5DF1.BABB.638B.458C
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: ALBERTON ESCAVACOES E TERRAPLANAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.754.689/0001-17

Certidão nº: 24951838/2022

Expedição: 05/08/2022, às 11:07:20

Validade: 01/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que ALBERTON ESCAVACOES E TERRAPLANAGEM LTDA (MATRIZ E

FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 15.754.689/0001-17, NÃO CONSTA

como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

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

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

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

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

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

disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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05/08/22, 11:12 Consulta Regularidade do Empregador

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

 
 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.754.689/0001-17
Razão Social: ALBERTON ESCAVAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA ME
Endereço: RUA PRINCIPAL SN / LINHA LAMBEDOR / VERE / PR / 85585-000

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:27/07/2022 a 25/08/2022 

Certificação Número: 2022072704371168654601

Informação obtida em 05/08/2022 11:12:46

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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Lote Item Código  
 

Descrição  Unidade Quantidade Preço 
unitário R$ 

Preço total 
R$ 

001 2 77503 Assessoria e assistência técnica rural de até 6 
horas/mês/propriedade,  prestada na 
bovinocultura de leite e de corte, suinocultura, 
ovinocultura, avicultura (100 propriedades) 
conforme descritivo: Anexo I-A 
Técnicos: No mínimo 1 veterinário + 1 
engenheiro agrônomo  com experiência 
comprovada na área ou habilitação, além de 
comprovação de vinculo societário ou 
empregatício ou de prestação de serviços com 
a empresa. 

Hora 4.500,00 49,72 223.740,00 

001 3 77504 Assessoria e assistência técnica rural de até 6 
horas/mês/propriedade  na horticultura e 
fruticultura, (100 propriedades) conforme 
descritivo: Anexo I–B 
Técnicos: No mínimo 2 engenheiros 
agrônomos +2 técnicos agrícolas com 
experiência comprovada na área ou 
habilitação, além de comprovação de vinculo 
societário ou empregatício ou de prestação de 
serviços com a empresa 

Hora 4.500,00 49,72 223.740,00 

001 4 77505 Assessoria e assistência técnica rural de até 6 
horas/mês/propriedade   na piscicultura: (50 
propriedades) conforme descritivo: Anexo I–C 
Técnicos: No mínimo 1 engenheiro de pesca + 
1 técnico agrícola com experiência 
comprovada na área ou habilitação, além de 
comprovação de vinculo societário ou 
empregatício ou de prestação de serviços com 
a empresa. 

Hora 2.000,00 72,72 145.440,00 

001 5 77506 Assessoria e assistência técnica rural de até 6 
horas/mês/propriedade   nas atividades 
agrícolas: (100 propriedades) conforme 
descritivo: Anexo I–D 
Técnicos: No mínimo 1 engenheiro agrônomo 
+1 técnico agrícola com experiência 
comprovada na área ou habilitação, além de 
comprovação de vinculo societário ou 
empregatício ou de prestação de serviços com 
a empresa. 

Hora 3.500,00 83,11 290.885,00 

001 6 77507 Assessoria e assistência técnica rural de até 6 
horas/mês/propriedade   na apicultura: (50 
propriedades) conforme descritivo: Anexo I–E 
 
Técnicos: No mínimo 1 engenheiro agrônomo 
+1 técnico agrícola com experiência 
comprovada na área ou habilitação, além de 
comprovação de vinculo societário ou 
empregatício ou de prestação de serviços com 
a empresa. 
 
  

Hora 1.500,00 72,34 108.510,00 

 
R$ 992.315,00 (novecentos e noventa e dois mil, trezentos e quinze reais). 
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  Proc. Administrativo 1- 23.438/2022

De: Raissa W. - SMA-LC-ALT

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

Data: 09/08/2022 às 11:04:06

 

Bom dia!

Segue pedido de aditivo para análise e parecer jurídico.

Obrigada

_

Raissa Katherine Weierbacher 

Agente Administrativo
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  Proc. Administrativo 2- 23.438/2022

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 16/08/2022 às 15:48:58

 

Segue parecer jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_1138_2022_Proc_23438_Aditivo_de_Prazo_e_Reajuste_servicos_continuos_Alberton_PRODER_Deferimento.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 16/08/2022 15:49:23 1Doc CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE CPF 035.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 63EE-09E7-6896-A99F 
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PARECER JURÍDICO N.º 1138/2022 

 
 
PROCESSO N.º :  23438/2022 
REQUERENTE :  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
INTERESSADA : ALBERTON ESCAVAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 
ASSUNTO : TERMO ADITIVO – PRAZO E REAJUSTE 

 
 
1 RELATÓRIO 

 
Trata-se de requerimento formulado pela Secretaria Municipal de Agricultura, em 

que pretende o aditivo de prazo de 12 meses e reajuste inflacionário em 11,89% dos valores 
do Contrato de Prestação de Serviços n.º 617/2021 (Pregão n.º 106/2021), firmado com a 
pessoa jurídica acima nominada, que tem por objeto a prestação de serviços de assessoria e 
assistência técnica rural, em atenção à Lei Municipal nº 4.800/2021 que instituiu o PRODER. 

 
Juntou concordância da empresa, tabela com valores atualizados e Certidões Nega-

tivas. 
  

É o relatório. 
 
2 FUNDAMENTAÇÃO 
 
2.1 DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
 

O contrato sob exame é de prestação continuada, cujo núcleo central do seu objeto 
consiste numa obrigação de fazer, podendo ter seu prazo prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, mediante aditamento, consoante o disposto no art. 
57, inc. II, da Lei nº 8.666/931. 

 
Referido contrato administrativo é cumprido sem descontinuidade, de forma diária, 

e cuja interrupção ensejaria potenciais prejuízos ou transtornos ao Município. Por tais moti-
vos se prolonga no tempo, caracterizando-se pela prática de atos reiterados num período 
longo. 

 
Aqui o prazo é condição essencial, pois inexiste um objeto específico a ser prestado 

ou entregue, mas uma sucessão de atos ininterruptos que não se exaurem, restando à Admi-
nistração Pública, observado o prazo máximo de 60 meses, especificar quanto tempo o servi-
ço objeto do contrato será prestado pela mesma empresa, sem realizar-se novo procedimento 
licitatório. 

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

orçamentários, exceto quanto aos relativos: (...) II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão 

ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas 

para a administração, limitada a sessenta meses; 
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Ademais, deve-se obedecer a certas formalidades, como a previsão no ato convoca-

tório quanto à possibilidade de prorrogação do contrato, a justificativa prévia e por escrito da 
necessidade de se prorrogar e, por fim, a autorização, também por escrito, da autoridade 
competente que atua no processo administrativo. 
 

Segundo a melhor jurisprudência2, os serviços continuados possuem como princi-
pais características: 

• visam atender necessidades permanentes da Administração; 
• são instrumentais, auxiliares ou acessórios, ou seja, constituem atividade de apoio, a 

fim de que a Administração possa cumprir sua missão institucional; 
• o produto esperado não se exaure em período predeterminado;  
• pressupõem vigência da contratação por mais de um exercício financeiro; 
• constituem obrigações de fazer. 

Quanto aos serviços de assessorias e assistência técnica rural, verifica-se que esses 
são pagos de forma mensal como a maioria dos serviços contínuos. O Professor Carlos Pinto 
Coelho Motta3 traz uma definição de serviços contínuos, que são, em tese, aqueles que não 
possam ser interrompidos; fazem-se sucessivamente, sem solução de continuidade, até sem 
exaurimento ou conclusão do objetivo. A exemplo temos: limpeza, conservação, manutenção, 
vigilância, segurança, transporte de valores, cargas ou passageiros. 

 
Conclui-se que o serviço de assessoria e assistência técnica pode ser enquadrado na 

categoria de serviços a serem executados de forma contínua, visto que é um serviço essencial 
para as atividades rurais e para atendimento de programa instituído por lei, admitindo-se 
que a contratação seja prorrogada por iguais e sucessivos períodos com limitação de 60 (ses-
senta) meses. 

 
As sucessivas prorrogações que poderão ocorrer para o mesmo contrato estão res-

tringidas ao período máximo de 05 (cinco) anos, restando claro que após, caso  não seja ne-
cessário prorrogar excepcionalmente conforme disposto no § 4º do art. 57, deve-se realizar 
novo procedimento licitatório com vistas a melhores preços e condições.  

 
Assim, o período máximo que um contrato pode obter, contando com a prorroga-

ção, é de 60 meses. Ou seja, este prazo é contado incluindo o prazo previsto no contrato e o 
prazo das prorrogações posteriores. Da análise dos autos, verifica-se que não houve aditivos 
ao caso, mostrando-se regular a dilação pretendida. 

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

20/07/2022 ao passo que o requerimento de aditivo foi protocolado apenas em 08/08/2022, 
operando-se a intempestividade do direito de repactuar. 

 

                                                 
2 Acórdão nº. 1.136/2002 – TCU – Plenário. 
3 In: Eficácia nas Licitações e Contratos. Editora Del Rey: 2011.  
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No entanto, tendo em vista que a interrupção desses serviços acarretaria em inúme-
ros transtornos à Administração Municipal e à população e considerando que se trata da 
necessidade de continuidade de um programa público, evidencia-se a necessidade de aplica-
ção dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao caso de modo a garantir o cum-
primento do interesse público com a efetivação da derradeira prorrogação pretendida. 
 
2.2 DO REAJUSTE INFLACIONÁRIO 
 

O requerimento sob análise contempla pedido da contratada de aumento dos 
valores contratados em razão do reajuste inflacionário conforme o IPCA (Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo), considerando a variação entre os meses de julho de 2021 a julho de 
2022. 

 
O conceito de reajuste de preços está intimamente ligado à indexação inflacionária, 

ou seja, é instituto de revisão de valores contratuais corroídos pelos efeitos da inflação.  
 
Este instituto é aplicado aos contratos em geral, inclusive aos administrativos, 

mediante a prévia definição e pactuação de índices que visam recuperar o valor 
originalmente avençado na contratação, reduzidos pelos efeitos inflacionários no decorrer da 
vigência do ajuste.  

 
Explicando melhor a definição acima, é salutar trazer à baila a conceituação de 

Lucas Rocha Furtado4:  
 
“O reajuste de preços está relacionado a variações de custos de produção que, por serem 

previsíveis, poderão estar devidamente indicados no contrato. Normalmente, são utilizados 

como critérios para promover o reajuste do valor do contrato índices que medem a inflação, 

como o índice nacional de preços ao consumidor – INPC, índices setoriais, ou índices de 

variação salarial. As cláusulas que prevêem o reajuste de preços têm o único objetivo de 

atualizar os valores do contrato em face de situações previsíveis (expectativa de inflação, 

variação de salários etc.). A bem da verdade, o reajuste de preços deve ser visto como meio de 

reposição de perdas geradas pela inflação”. (g.n.)  
 
O reajuste de preços deve ser utilizado, portanto, para reposições das perdas 

monetárias geradas pelos efeitos da inflação, sendo que sua aplicação e critério de reajuste 
(índices) devem estar, necessariamente, previstos nos instrumentos convocatório e 
contratual, nos termos dos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei 8.666/93, literis:  

 
“Art. 40. O edital conterá (…) 
XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida 

a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da 

proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada 

parcela; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)  

                                                 
 
4 FURTADO, Lucas Rocha. Curso de licitações e contratos administrativos. op., cit., p. 619-620. 
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Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: (…) 
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do 

reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento 

das obrigações e a do efetivo pagamento;”  
 
Ainda quanto à necessidade de previsibilidade em instrumentos convocatórios e 

contratuais, para a aplicação do instituto do reajuste de preços, assim responde o professor 
Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, em consulta formulada ao seu site5:  

 

“Sim, é obrigatório constar nos editais de licitação o índice de reajuste, mesmo nos casos em 

que o contrato de execução das obras e serviços tenha previsão de se encerrar antes de 12 

meses. Trouxe duas decisões no sentido da obrigatoriedade de constar nos editais de licitação 

o índice de reajuste: a) Acórdão 78/2001 – Plenário: Levantamento de Auditoria. DNER. 

Obra na BR 101/RS – trecho Osório-São José do Norte. Pedido de reexame de acórdão que 

aplicou multa ao responsável em razão do descumprimento de determinação do TCU, no 

sentido de indicar, expressamente no texto de todos os editais de licitação e contratos, os 

índices a serem utilizados no reajustamento de preços. Argumentação do recorrente da 

ausência de oportunidade para apresentação de suas justificativas acerca do dito 

descumprimento. Aplicação de multa com supressão da fase de audiência do interessado, 

segundo o MP/TCU. Provimento parcial. Insubsistência do acórdão. Encaminhamento dos 

autos ao Relator. b) Acórdão 1369/2003 – Plenário: Levantamento de Auditoria. 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT. Obras de restauração de 

rodovias federais no Estado do Maranhão. Utilização de recursos orçamentários para o 

pagamento de despesas de natureza diversa. Falta de definição precisa das condições de 

reajuste nos contratos. Licitação com restrição ao caráter competitivo. Impropriedades no 

edital. Imprecisão na sistemática de medição dos serviços. Audiência do responsável. 

Determinação. Ciência ao Congresso Nacional. Considere ainda que, em todo e qualquer 

contrato, pode incidir a regra do art. 57, § 1º, devendo, pois, a Administração acautelar-se e 

fazer a previsão. Lembro ainda que, após o advento do Decreto nº 2.271/1997, os contratos de 

serviço devem ter previsão de repactuação anual e não de reajuste”. (g.n.) 
 
Com base nos fundamentos acima expostos, mostra-se juridicamente possível a 

atualização dos valores pactuados no Contrato de Prestação de Serviços n.º 617/2021, o qual 
possui previsão de reajuste em sua Cláusula Terceira, Parágrafo Décimo, observado o índice 
IPCA, sendo apurado o percentual de 11,89% a incidir sobre o valor unitário objeto de 
aditivo contratual. 
 
3 CONCLUSÃO 

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

de vigência em 12 meses e de reajuste inflacionário de 11,89% sobre os valores do Contrato 
de Prestação de Serviços n.º 617/2021 (Pregão n.º 106/2021), firmado com a empresa ALBER-
TON ESCAVAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. De consequência, recomenda-se:  

                                                 
5 http://www.jacoby.pro.br/novo/faq.php?id=47&idf=1 
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(A) encaminhamento à autoridade competente, no caso, o Prefeito Municipal, para 

que previamente autorize o aditamento, nos termos do art. 57, § 2º,6 da Lei n.º 8.666/1993; 
 
(B) encaminhamento ao Controle Interno para ciência, nos termos do art. 83, § 2º,7 da 

Lei Orgânica Municipal; 
 
(C) o Departamento de Compras, Licitações e Contratos deverá elaborar o aditivo 

imediatamente, com a devida motivação, respeitando-se o prazo de 12 (doze) meses pleitea-
do, até porque é vedada a prorrogação por prazo indeterminado (art. 57, § 3º, da Lei n.º 
8.666/1993), bem como observando-se o percentual apurado a ser aplicado quanto ao reajuste 
inflacionário. 

 
É o parecer, submetido à honrosa apreciação de Vossa Senhoria. 
 
Francisco Beltrão/PR, 16 de agosto de 2022.  
 
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 
       DECRETOS 040/2015 – 013/2017 

           OAB/PR 41.048 

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

autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.” 
7 “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- 23.438/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

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

Data: 18/08/2022 às 06:39:00

 

prazo proder

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_609_2022_proder.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 18/08/2022 11:59:32 1Doc MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: B09A-E39A-D4AA-0A4F 

1Doc:          14/19



 
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Página 1 de 1 
CNPJ: 77.816.510/0001-66 - Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n.º 1.000 - CEP 85.601-030 - Fone: (46) 3520-2121 

E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 

 
 

 
DESPACHO N.º 609/2022 

 
 

PROCESSO N.º :  23.438/2022 
REQUERENTE :  SECRETARIA DE AGRICULTURA 
LICITAÇÃO : CONTRATO N.º 617/2021 – PREGÃO N.º 106/2021 
OBJETO : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL, EM ATEN-

ÇÃO À LEI MUNICIPAL Nº 4.800/2021 QUE INSTITUIU O PRODER 
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE PRAZO E REAJUSTE 
 

 
O requerimento protocolado busca a formulação de termo aditivo de prazo e 

reajuste ao Contrato Administrativo n.º 617/2021, referente à prestação de serviços de as-
sessoria e assistência técnica rural, em atenção à Lei Municipal nº 4.800/2021 que instituiu 
o PRODER.  

  
Constam do processo administrativo a solicitação da Secretaria, fotocópia do 

contrato administrativo, documentos pertinentes, certidões, além do parecer jurídico. 
 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 1.138/2022, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo para o 
fim de prorrogar o prazo em 12 (doze) meses e INDEFIRO o pedido de reajuste. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 17 de agosto de 2022. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 
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  Proc. Administrativo 4- 23.438/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para: SMAG - Secretaria Municipal de Agricultura  - A/C Geovana T.

Data: 25/08/2022 às 16:28:18

 

BOA TARDE

SEGUE EM ANEXO º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 617/2021
PREGAO Nº 106/2021, PARA FINS DE ARQUIVAMENTO.

OBRIGADO.

_

Maria Catarina Pereira Lima  
agente administrativo

Anexos:

ADITIVO_N_1_PRAZO_CONT_617_ALBERTON_ESCAVACOES_E_TERRAPLANAGEM_LTDA.pdf

PUBLICACAO_ADITIVO_N_1_PRAZO_CONT_617_2021_ALBERTON_ESCAVACOES_E_TERRAPLANAGEM_LTDA.pdf
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1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 617/2021 
PREGAO Nº 106/2021 

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

ALBERTON ESCAVAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. 
 
CONTRATANTE: Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, pessoa jurídica, de Direito Público 

Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, inscrito no CNPJ sob o nº 77.816.510/0001-
66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, portador do CPF Nº 
020.762.969-21.  

 
CONTRATADA: ALBERTON ESCAVAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 

15.754.689/0001-17, com sede na Rua PRINCIPAL, SN, CEP 85585000, Bairro LAMBEDOR, na cidade de 
VERÊ-PR.         

 
OBJETO: Prestação de serviços de assessoria e assistência técnica rural, para atender a necessidade 

do Município, em cumprimento à Lei Municipal nº 4.800 de 20 de abril de 2021, que institui o PRODER – 
Programa de Desenvolvimento Rural.                

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

Departamento Jurídico opinou pelo deferimento da prorrogação do prazo pelo período de 12(doze) meses, 
conforme o contido no Processo Administrativo nº 23.438/2022. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo da prestação de serviços por mais 12(doze) meses, ou 

seja: até 19 de julho de 2023, para execução dos serviços abaixo: 
    
Lote Item Código  

 
Descrição  Unidade Quantidade Preço unitário 

R$ 
Preço total 

R$ 

001 2 77503 Assessoria e assistência técnica rural de até 6 
horas/mês/propriedade,  prestada na bovinocultura de 
leite e de corte, suinocultura, ovinocultura, avicultura 
(100 propriedades) conforme descritivo: Anexo I-A 
Técnicos: No mínimo 1 veterinário + 1 engenheiro 
agrônomo  com experiência comprovada na área ou 
habilitação, além de comprovação de vinculo societário 
ou empregatício ou de prestação de serviços com a 
empresa. 

Hora 4.500,00 44,44 199.980,00 

001 3 77504 Assessoria e assistência técnica rural de até 6 
horas/mês/propriedade  na horticultura e fruticultura, 
(100 propriedades) conforme descritivo: Anexo I–B 
Técnicos: No mínimo 2 engenheiros agrônomos +2 
técnicos agrícolas com experiência comprovada na 
área ou habilitação, além de comprovação de vinculo 
societário ou empregatício ou de prestação de serviços 
com a empresa 

Hora 4.500,00 44,44 199.980,00 

001 4 77505 Assessoria e assistência técnica rural de até 6 
horas/mês/propriedade   na piscicultura: (50 
propriedades) conforme descritivo: Anexo I–C 
Técnicos: No mínimo 1 engenheiro de pesca + 1 
técnico agrícola com experiência comprovada na área 
ou habilitação, além de comprovação de vinculo 
societário ou empregatício ou de prestação de serviços 
com a empresa. 

Hora 2.000,00 65,00 130.000,00 

001 5 77506 Assessoria e assistência técnica rural de até 6 
horas/mês/propriedade   nas atividades agrícolas: (100 
propriedades) conforme descritivo: Anexo I–D 

Hora 3.500,00 74,28 259.980,00 
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Técnicos: No mínimo 1 engenheiro agrônomo +1 
técnico agrícola com experiência comprovada na área 
ou habilitação, além de comprovação de vinculo 
societário ou empregatício ou de prestação de serviços 
com a empresa. 

001 6 77507 Assessoria e assistência técnica rural de até 6 
horas/mês/propriedade   na apicultura: (50 
propriedades) conforme descritivo: Anexo I–E 
 
Técnicos: No mínimo 1 engenheiro agrônomo +1 
técnico agrícola com experiência comprovada na área 
ou habilitação, além de comprovação de vinculo 
societário ou empregatício ou de prestação de serviços 
com a empresa. 
  

Hora 1.500,00 64,66 96.990,00 

VALOR TOTAL 886.930,00 

             
CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do 

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

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

seus efeitos legais e jurídicos. 
Francisco Beltrão, 23 de agosto de 2022. 

 
 

CLEBER FONTANA 

CPF Nº 020.762.969-21 ALBERTON ESCAVAÇÕES E 
TERRAPLANAGEM LTDA 

PREFEITO MUNICIPAL                              CONTRATADA 

CONTRATANTE                                   WAGNER ALBERTON 

                                   CPF 050.364.339-47 
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO ADITIVO 

 
A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público Termo Aditivo: 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa 
ALBERTON ESCAVAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 617/2021 – Pregão nº 
106/2021. 
OBJETO: Prestação de serviços, de assessoria e assistência técnica 
rural, para atender a necessidade do Município, em cumprimento à Lei 
Municipal nº 4.800 de 20 de abril de 2021 que institui o PRODER – 
Programa de Desenvolvimento Rural. 
  
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria 
Municipal de Agricultura, o Departamento Jurídico opinou pelo 
deferimento da prorrogação do prazo pelo período de 12(doze) meses, 
conforme o contido no Processo Administrativo nº 23.438/2022. 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo da prestação de 
serviços por mais 12(doze) meses, ou seja: até 19 de julho de 2023. 
CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e 
condições as demais cláusulas do contrato aditado, ficando este Termo 
fazendo parte integrante e complementar do contrato original, a fim de 
que juntos produzam um só efeito. 
  
Francisco Beltrão, 23 de agosto de 2022. 
  

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:B4E93D6E 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO DE RESCISÃO 

 
TERMO DE RESCISÃO 
Ata de Registro de Preços nº 836/2021 
Pregão Eletrônico nº 139/2021 
  
O MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrita no CNPJ/MF n.º 77.816.510/0001-66, 
com sede administrativa localizada na Rua Octaviano Teixeira dos 
Santos, n.º 1000, Centro, CEP 85.601-030, cidade e Comarca de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, portador do CPF nº 
020.762.969-21, doravante denominada de CONTRATANTE; e, 
ROTIV PARTICIPACOES SOCIETARIAS EIRELI, sediada na 
AVENIDA ANTONIO DE PAIVA CANTELMO, 570 AP1401 Q131 
L13 - CEP: 85601270 - BAIRRO: CENTRO, na cidade de Francisco 
Beltrão/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 37.058.144/0001-09, doravante 
designada CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio 
administrador Sr. VITOR CARLOS BANDEIRA LEAL, portador do 
RG nº 97058768 e do CPF nº 051.089.809-22 , têm justo e firmado o 
presente Termo de Rescisão Amigável da Ata de Registro de 
Preços nº 836/2021, que o fazem com fundamento nos art. 79, inc. II 
e § 1º, da Lei n.º 8.666/93, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente termo tem por objeto a rescisão da Ata de Registro de 
Preços nº 836/2021, celebrada em 08 de outubro de 2021, Pregão 
Eletrônico nº139/2021, que tem por objeto eventual aquisição de 
graxas e aditivos para manutenção de frota conforme necessidade da 
Administração Municipal, conforme edital e proposta. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESCISÃO 
A Administração resolve, nos termos do art. 79, inc. II e § 1º, da Lei 
nº 8.666/93, pela rescisão da Ata de Registro de Preços nº 836/2021, 
conforme o contido no Processo Administrativo nº 5.977/2022. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA QUITAÇÃO 
As partes se dão por mutuamente quitadas e satisfeitas, o que o fazem 
de forma irretratável e irrevogável, declarando sua expressa renúncia a 
qualquer forma de reclamação ou pleito decorrente da referida ata, 
seja extrajudicial ou judicialmente, sem prejuízo da apuração e 
aplicação de eventuais penalidades legais e contratuais cabíveis. 
CLÁUSULA QUARTA – DO FORO 

Para dirimir as questões oriundas do presente Instrumento, elegem o 
foro da Comarca de Francisco Beltrão, Estado do Paraná. 
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente Instrumento, 
em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para que surtam seus 
jurídicos e legais efeitos. 
  
Francisco Beltrão, 24 de agosto de 2022. 
  

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:8C7BBCF7 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 

 
A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público rerratificação de 
extrato de Termo de Ajuste de Contas e Reconhecimento de Dívida: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e o senhor 
TERCILIO AUGUSTO SPILLER. 
O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E 
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA tem por objeto a liquidação do 
valor devido pelo Município de Francisco Beltrão, causadas pela 
Administração Municipal no que concerne aos reparos e serviços 
refeitos no imóvel após a desocupação pelo Poupa Tempo, bem como 
relativo à locação do período de fevereiro a maio de 2022 junto ao 
proprietário TERCÍLIO AUGUSTO SPILLER, referente ao Contrato 
de Locação n.º 308/2017 (Dispensa n.º 49/2017), providenciando-se o 
pagamento devido no valor total de R$ 6.189,24 (seis mil cento e 
oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), conforme contido no 
processo nº 5737/2022, de 01 de junho de 2022. 
O reconhecimento da dívida no valor de R$ 6.189,24 (seis mil cento e 
oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), conforme estabelecido 
na cláusula primeira do presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 
E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, importa em total quitação da 
parcela devida “SOB O REGIME DE INDENIZAÇÃO OU 
RESSARCIMENTO”. Portanto, o empenho deverá seguir a orientação 
jurídica, na seguinte classificação 05.002.23.122.2301.2-011 – Manter 
atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Tecnológico. Conta: 1190 Fonte de Recursos: 000 – Ordinários Livres 
- Natureza da Despesa: 3.3.90.93.99.01 – Indenização/Ressarcimento 
Valor: R$ 6.189,24 (seis mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e 
quatro centavos), em conformidade com o Despacho nº 547/2022 do 
Prefeito Municipal. 
  
Francisco Beltrão, 26 de julho de 2022.  

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:D3444E98 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO 

 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
  
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2022 
OBJETO: Contratação de serviços geotécnicos/geológicos, para 
subsidiar a elaboração de projetos técnicos de engenharia de obras e 
infraestrutura, incluindo serviços de sondagem, ensaios, laudos, 
memoriais descritivos, anotação de responsabilidade técnica - ART, 
especificações técnicas e demais documentos necessários, para as 
obras novas e para reformas que serão executadas pela 
Municipalidade. 
  
A Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria 
Municipal nº 223/2022 de 12/05/2022 com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público Resultado de 
julgamento de Propostas e Habilitação da TOMADA DE PREÇOS nº 
12/2022, sob regime de empreitada global do tipo menor preço por 
lote: 
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