
Protocolo 9.137/2022

De: ROVANI MACHADO CONSTRUTORA LTDA

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

Data: 06/09/2022 às 14:15:29

Setores (CC):

SMA-LC-ALT

Setores envolvidos:

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

Aditivo de Prorrogação de Contrato

Entrada*: 

Site

 

Olá, boa tarde, tudo bem?

Em anexo, requisição de aditivo de prazo.

Construção de um barracão de 363M², na comunidade Rio Tuna.

Att.

Rovani Machado Construtora LTDA.

Anexos:

Aditivo_de_Prazo_2_.pdf
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ROVANI MACHADO CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ 36.483.813/0001-27    
Rodovia PR-281, S/N, Linha Água Branca – Zona Rural - Fone: (46) 99936-5990 

E-mail: concretiza.eng@outlook.com 
Realeza – PR   -   85770-000    

 

REQUERIMENTO DE ADITIVO DE PRAZO 

 

À Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão – PR 

 

Prezados Senhores(as), a empresa Rovani Machado Construtora LTDA, inscrita no 

CNPJ sob nº 36.483.813/0001-27, vencedora da Tomada de Preços nº 08/2021, Contrato nº 

585/2021 de Objeto Construção de um Barracão com área de 363,00 M², sobre o Lote Nº 04, 

da Gleba Nº 20-FB, destinado a estacionamento de máquinas agrícolas, na Comunidade de 

Rio Tuna, no Município de Francisco Beltrão-PR, encaminha a requisição de aditivo de prazo 

devido as justificativas a seguir: 

 

 Durante a execução do objeto, no mês de maio, houve um alto volume de 

chuvas, e, devido ao local ser de difícil acesso, se faz necessário pelo menos 

dois dias de sol para ser possível acessá-lo, tanto que, na descarga dos blocos 

para a confecção do barracão, a carreta acabou atolando no solo e a empresa 

teve que pagar um trator para retirá-lo do local. 

 Nos meses subsequentes houve alguns problemas referentes a adequação da 

mão de obra, em que a mesma não tinha tanta experiência em levantamento de 

blocos, mesmo com treinamento, foi um tempo a mais do que o previsto para a 

execução, sendo que, algumas partes tiveram que ser reconstruídas devido ao 

serviço não estar nos padrões exigidos. 

 Nessas últimas semanas, a Municipalidade executou serviços de pavimentação 

com cascalho na frente da obra, o que melhorou muito o acesso, reiterando que 

a mão de obra foi totalmente readequada para melhor qualidade possível. Agora, 

os serviços estão podendo ser executados em um ritmo ótimo e acelerado. As 

paredes estão previstas para acabarem em poucos dias. 

 

Diante do presente justificativo, gostaríamos de pedir um tempo extra de 30 (trinta) 

dias para a total conclusão do objeto licitado e emissão dos documentos relativos à obra. 
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ROVANI MACHADO CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ 36.483.813/0001-27    
Rodovia PR-281, S/N, Linha Água Branca – Zona Rural - Fone: (46) 99936-5990 

E-mail: concretiza.eng@outlook.com 
Realeza – PR   -   85770-000    

 

Reiteramos que, apesar das adversidades, a empresa está comprometida a executar 

todas as atividades remanescente na obra.  

 

Por ser verdade, firmo o presente ofício. 

 

Realeza, 06 de setembro de 2022. 

 

 

__________________________________ 

Rovani Machado Construtora LTDA  

CNPJ nº 36.483.813/0001-27 
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  Protocolo 1- 9.137/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

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

Data: 06/09/2022 às 14:49:32

 

BOA TARDE

EM ANEXO ADITIVO PARA ANALISE E PARECER JURIDICO.

OBRIGADA.

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo
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  Protocolo 2- 9.137/2022

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: SMVO-ET - Engenharia e Topografia  - A/C Andressa N.

Data: 13/09/2022 às 14:26:11

 

A empresa pretende a prorrogação do prazo de execução e vigência em 30 (trinta) dias ao contrato,
devido ao alto volume de chuvas que ocorreram no mês de maio, além dos problemas referentes a
adequação de mão de obra.

No entanto, para que esta Procuradoria Jurídica possa efetuar a análise e elaboração de parecer
quanto à viabilidade legal da alteração contratual pretendida, é necessário o encaminhamento ao fiscal
da execução da obra para apresentar parecer técnico e apontar o atual estado da obra, além confirmar
os motivos e o prazo necessário para a prorrogação contratual.

Após, retornem a esta Procuradoria Jurídica para os devidos fins.

Att

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral
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  Protocolo 3- 9.137/2022

De: Andressa N. - SMVO-ET

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

Data: 15/09/2022 às 15:36:47

 

Segue parecer técnico referente a solicitação de dilatação de prazo supracitada.

Encaminha-se para a procuradoria jurídica municipal para análise e parecer.

Att,

_

Andressa Thaís Nesi 

Eng. Civil Crea-PR: 171.433/D

Anexos:

Protocolo_9137_2022_Solicitacao_de_Prazo_Rovani_Machado_Construtora.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Andressa Thaís Nesi 15/09/2022 15:36:59 1Doc ANDRESSA THAÍS NESI CPF 055.XXX.XXX-97

Rafael Dal Zotto 15/09/2022 15:37:42 1Doc RAFAEL DAL ZOTTO CPF 052.XXX.XXX-35

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 9021-9596-6E32-63E4 
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                        MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
Estado do Paraná 

 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030 
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 

PARECER TÉCNICO 
 
Protocolo nº: 9.137 de 06 de setembro de 2022 
Obra: EXECUÇÃO DE BARRACÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS - RIO TUNA 
Requerente: ROVANI MACHADO CONSTRUTORA LTDA 

Destino: Procuradoria Jurídica do Município 

Origem: SMVO - Secretaria Municipal de Viação e Obras - Engenharia 

Licitação: Tomada de Preços n° 08/2021 
Contrato: PMFB nº 585/2021 
Assunto: Dilatação do prazo de execução 

 
Solicita-se a prorrogação do prazo de Execução de Barracão de máquinas agrícolas da 

comunidade de Rio Tuna, do contrato de empreitada supracitado, a fim de finalizar a execução dos 

serviços contratados, fazendo-se para tanto as seguintes considerações: 

   
- Conforme protocolo supracitado, a empresa executora Rovani Machado Construtora LTDA requer 

a dilatação do prazo por mais 30 dias a contar da data de 18/09/2022; 

 

- De acordo com o termo aditivo de prazo n° 1, o prazo de execução se encerra no dia 18/09/2022; 

- O prazo de vigência se encerra no dia 02/11/2022; 

 

- Em vistoria na obra no dia 14/09/2022 verificou-se que a mesma encontra-se com 

aproximadamente 66 % executada; 

 

- Contudo, conforme relatado pela empresa no protocolo supracitado “houve alguns problemas 
referentes à adequação da mão de obra, em que a mesma não tinha tanta experiência em 

levantamento de blocos, mesmo com treinamento, foi um tempo a mais do que o previsto para a 

execução, sendo que, algumas partes tiveram que ser reconstruídas devido ao serviço não estar nos 

padrões exigidos”. Ainda, relata dificuldades ocasionadas pelo alto volume de chuvas no período.  

 

- Sabe-se que o processo executivo é de inteira responsabilidade da CONTRATADA, não sendo o 

município solidário ao processo. Contudo, é de responsabilidade do contratante presar pelo objeto 

contratado entregue de acordo com a qualidade e as boas técnicas da construção civil.  

 

- Não é desconhecido do município que a CONTRATADA nas últimas duas semanas, tem se 

dedicado a melhorar a qualidade da obra, bem como tem demonstrado evolução da execução com 

ritmo satisfatório, como pode ser observado nas fotos abaixo. 
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                        MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
Estado do Paraná 

 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030 
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 

 
Foto 01 - (05/09/2022) 

 

 
Foto 02 - (14/09/2022) 

 

Desse modo, no intuito do contratante em resolver tal pendência de forma amigável, de 

modo a evitar o desgaste e impactos ao Contratante, bem como a população lindeira, os quais 

poderiam ser ocasionados por meio de um novo processo de contratação, bem como, em observação 

a satisfatória evolução da obra atualmente, pode-se corroborar com a dilatação do prazo. 
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                        MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
Estado do Paraná 

 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030 
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 

Face às considerações acima relacionadas, na qualidade de engenheira projetista e fiscais da 

obra, recomenda-se a prorrogação do prazo de execução do contrato de empreitada por mais trinta 
dias, ou seja, até o dia 18/10/2022, o qual se considera adequado e razoável para a conclusão da 

obra e trâmites de medição e documentações finais. 

 

 
  Encaminha-se à apreciação e consideração da Procuradoria Jurídica do Município. 

 

Francisco Beltrão, 15 de setembro de 2022. 

 

 

 

Andressa Thaís Nesi 
Engº Civil – CREA/PR 171.433-D 

 

 

 

                       Rafael Dal Zotto 
                            Engº Civil – CREA/PR 179.118-D 
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  Protocolo 4- 9.137/2022

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 19/09/2022 às 09:58:39

 

Segue parecer jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_1287_2022_Prot_9137_Aditivo_de_Prazo_de_Execucao_barracao_Rio_Tuna_Rovani_Machado_Deferimento.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 19/09/2022 09:59:22 1Doc CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE CPF 035.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: EB51-547F-0302-238D 
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
Estado do Paraná 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030 
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 

1 

PARECER JURÍDICO N.º 1287/2022 
 
 
PROTOCOLO Nº :  9137/2022 
REQUERENTE :  ROVANI MACHADO CONSTRUTORA LTDA 
INTERESSADA :  SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS 
ASSUNTO :   TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
 
  
1 RETROSPECTO 

 
Trata-se de pedido formulado pela empresa ROVANI MACHADO CONSTRUTORA 

LTDA em que pretende seja efetuado termo aditivo ao Contrato de Empreitada n.º 585/2021 
(Tomada de Preços nº. 08/2021), que tem por objeto a construção de um barracão com área de 
363,00m² para estacionamento de máquinas agrícolas, na Comunidade de Rio Tuna, para o fim de 
prorrogar o prazo de execução em 30 (trinta) dias. 
 

O processo veio acompanhado de Parecer Técnico da fiscal da obra, cópia do contrato e 
Certidões Negativas. 

  
É o relatório. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO 

 
O art. 57, § 1º, da Lei n.º 8.666/93 autoriza a alteração dos contratos administrativos nos 

casos em que, não havendo culpa do executor no atraso do cronograma da obra, a prorrogação visa 
garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença: 

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

créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: (...) 

§ 1º.  Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, 

mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-

financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 

fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no 

interesse da Administração; 

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta 

Lei; 

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração 

em documento contemporâneo à sua ocorrência; 

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos 

previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem 

prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 

 
De acordo com as informações confirmadas pela fiscal técnica da obra, o caso amolda-se às 

hipóteses contempladas no inciso II do § 1º do art. 57, da Lei n.º 8.666/1993, devido à ocorrência de 
significativas precipitações pluviométricas, assim como houve a necessidade de treinamento da 
mão de obra para levantamento de blocos conforme padrões exigidos para a obra. 
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
Estado do Paraná 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030 
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2 

 
Nesse sentido, verifica-se que os atrasos na execução da obra, em sua maioria, não foram 

ocasionados por culpa da empesa contratada, sendo que a fiscal da obra recomendou tecnicamente 
pela prorrogação do prazo de execução conforme solicitação da empresa para viabilizar a conclusão 
dos serviços mediante novo cronograma, sendo que a obra encontra-se com evolução de 66%. 

 
Neste ponto, verifica-se que o prazo de execução finda em 18/09/2022 e o prazo de vigência 

encerra em 02/11/2022 e, de acordo com a legislação vigente, entende-se que os prazos de execução 
e de vigência devem caminhar juntos, sendo obrigatório apenas que devem ser providenciadas as 
prorrogações dentro da vigência do contrato, o que foi atendido no presente caso, pois o 
requerimento de aditivo foi solicitado em 06/09/2022, operando-se a tempestividade para a 
redefinição dos prazos. 

 
Portanto, mostra-se adequada a dilação apontada pela área técnica para que seja 

prorrogado o prazo de execução até 18/10/2022. 
 
3 CONCLUSÃO 

 
ANTE O EXPOSTO, opina esta Procuradoria Jurídica Municipal pelo DEFERIMENTO do 

pedido de termo aditivo ao Contrato de Empreitada n.º 585/2021 (Tomada de Preços nº. 08/2021), 
firmado com a empresa ROVANI MACHADO CONSTRUTORA LTDA, para o fim de prorrogar o 
prazo de execução até 18/10/2022. De Consequência, recomenda-se:  

 
(A) encaminhamento à autoridade competente, no caso o Prefeito Municipal, para que 

previamente autorize o aditamento, nos termos do art. 57, § 2º,1 da Lei n.º 8.666/1993; 
 
(B) encaminhamento ao Controle Interno para ciência, nos termos do art. 83, § 2º,2 da Lei 

Orgânica Municipal; 
 
(C) o Departamento de Licitações e Contratos deverá elaborar o aditivo imediatamente 

com a devida motivação, observando-se o prazo de execução e de vigência apontados pela área 
técnica, até porque é vedada a prorrogação por prazo indeterminado (art. 57, § 3º, da LLC). 

 
É o parecer, submetido à elevada apreciação de Vossa Senhora. 
 
Francisco Beltrão/PR, 19 de setembro de 2022. 

 
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 
      DECRETOS 040/2015 - 013/2017 

          OAB/PR 41.048 

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

autoridade competente para celebrar o contrato.” 
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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  Protocolo 5- 9.137/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

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

Data: 19/09/2022 às 10:09:46

 

prazo 30 dias construção barracão rio tuna

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_692_2022.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 19/09/2022 10:44:19 1Doc MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: F422-63F0-486B-EB34 
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DESPACHO N.º 692/2022 

 
 

PROCESSO N.º :  9.137/2022 
REQUERENTE :  ROVANI MACHADO CONSTRUTORA LTDA 
LICITAÇÃO : CONTRATO N.º 585/2021 – TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2021 
OBJETO :  CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO COM ÁREA DE 363,00M² PARA ESTACIONAMENTO 

DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, NA COMUNIDADE DE RIO TUNA 
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE PRAZO  
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formulação de termo aditivo de prazo ao 
Contrato n.º 585/2021, referente à construção de um barracão com área de 363,00m² para 
estacionamento de máquinas agrícolas, na Comunidade de Rio Tuna. 

 
Constam do processo administrativo a solicitação da Contratada, fotocópia do 

contrato, certidões, manifestação fiscal, cronograma e parecer jurídico. 
 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 1.287/2022, 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 de execução até 18/10/2022. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 19 de setembro de 2022. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 
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  Protocolo 6- 9.137/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

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

Data: 20/09/2022 às 09:51:21

 

BOM DIA

EM ANEXO 3º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 585/2021 TOMADA DE PREÇOS Nº
008/2021, PARA FINS DE ARQUIVAMENTO.

OBRIGADA.

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo

Anexos:

ADITIVO_N_3_PRAZO_CONT_585_ROVANI_MACHADO_CONSTRUTORA_.pdf

PUBLICACAO_CONT_585_2021_87893_2022_09_19_.pdf
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CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 1 
 

3º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 585/2021 
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 

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

ROVANI MACHADO CONSTRUTORA LTDA., na forma abaixo: 
 
CONTRATANTE: Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, pessoa jurídica, de Direito Público 

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

  
CONTRATADA: ROVANI MACHADO CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 

36.483.813/0001-27, com sede na Rodovia PR-281(trajeto entre Realeza e Santa Izabel do Oeste), s/n, 
Bairro Água Branca, CEP 85770-000, na cidade de REALEZA/PR. 

 
OBJETO: Construção de um barracão com área de 363,00m2, sobre o lote nº 04, da Gleba nº 20-FB, 

destinado a estacionamento de máquinas agrícolas, na Comunidade de Rio Tuna, no Município de Francisco 
Beltrão – PR. 

 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Jurídico opinou pelo 

deferimento de prorrogação de prazo de execução do contrato, conforme o contido no Processo Administrativo 
nº 9.137/2022. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo de execução até a data de 18 de outubro de 2022. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas contrato, 

ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar da 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, 19 de setembro de 2022 
 

 
CLEBER FONTANA ROVANI MACHADO CONSTRUTORA LTDA –

CPF Nº 020.762.969-21 CONTRATADA 

PREFEITO MUNICIPAL 
ADRIANA MARIA ROVANI 

 MACHADO DA SILVA 
CONTRATANTE CPF 643.816.929-34 
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO DE EXTRATO 

 
O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de 
Contrato: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa R3 
TECNOLOGIA LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato nº 944/2022 - referente a Processo dispensa nº 
123/2022. 
OBJETO: Contratação para aquisição de uma impressora matricial 
FX 890 II, para utilização na emissão de blocos de notas fiscais do 
produtor rural. 
PRAZO: 90 (noventa) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias da 
apresentação de nota fiscal atestada. 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
  
DOTAÇÕES 

Conta da 
despesa 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa Grupo da 
fonte 

7240 09.001.20.606.2001.2061 0 4.4.90.52.35.00 Do Exercício 

  
Francisco Beltrão, 19 de setembro de 2022. 
  
ANTONIO CARLOS BONETTI 
Secretário Municipal da Administração 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:056A1A40 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO DE EXTRATO 

 
O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de 
Contrato: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa L S 
RIBEIRO LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato nº 945/2022 - referente a Processo 
inexigibilidade nº 82/2022. 
OBJETO: Prestação de serviços de médico generalista, para 
atendimento nas Unidades de Estratégia de Saúde da Família, com 
carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 6 (seis) meses, de 
acordo com Chamamento Público nº 02/2022. 
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 90.743,70 (noventa mil, setecentos e quarenta 
e três reais e setenta centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 10 (dez) dias, no mês 
subsequente ao período de apuração dos serviços. 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa LIMA 
GOMES MEDICINA E SAUDE LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato nº 946/2022 - referente a Processo 
inexigibilidade nº 82/2022. 
OBJETO: Prestação de serviços de médico generalista, para 
atendimento nas Unidades de Estratégia de Saúde da Família, com 
carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 6 (seis) meses, de 
acordo com Chamamento Público nº 02/2022. 
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 90.743,70 (noventa mil, setecentos e quarenta 
e três reais e setenta centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 10 (dez) dias, no mês 
subsequente ao período de apuração dos serviços. 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
  
DOTAÇÕES 

Conta da 
despesa 

Funcional programática 
Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa 
Grupo da 
fonte 

5510 08.006.10.301.1001.2046 0 3.3.90.34.00.00 Do Exercício 

6110 08.006.10.302.1001.2051 494 3.3.90.34.00.00 Do Exercício 

5690 08.006.10.301.1001.2047 494 3.3.90.34.00.00 Do Exercício 

5520 08.006.10.301.1001.2046 494 3.3.90.34.00.00 Do Exercício 

5990 08.006.10.302.1001.2050 494 3.3.90.34.00.00 Do Exercício 

  
Francisco Beltrão, 19 de setembro de 2022. 
  
ANTONIO CARLOS BONETTI 
Secretário Municipal da Administração 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:8E9D9CC8 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO ADITIVO 

 
Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, tornam público extrato de Termo 
Aditivo: 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa NANDIS 
TRANSPORTES DE GASES ATMOSFERICOS LTDA EPP. 
ESPÉCIE: Contrato de Fornecimento de Mercadorias 514/2022 
Dispensa 073/2022. 
OBJETO: Fornecimento de recargas de oxigênio medicinal, em 
cilindros de 1, 7 e 10m³ para fornecimento aos usuários de 
oxigenoterapia domiciliar e utilização na UPA 24 Horas e Centro de 
Saúde Cidade Norte, 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria 
Municipal de Saúde o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento 
de prorrogação de prazo de vigência do contrato por 30 (trinta) dias. 
ou seja, até dia 05 de outubro de 2022 conforme o contido no 
Processo Administrativo nº 27.401/2022. 
ADITIVO: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por 30 
(trinta) dias, ou seja até o dia 05 de outubro de 2022. 
  
Francisco Beltrão, 06 de setembro de 2022. 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:D0E7443D 
 

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 extrato de termo 
aditivo: 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa 
MATERNA INSTITUTO MATERNO-FETAL E INFANTIL LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 774/2021 –
INEXIGIBILIDADE nº 076/2021. 
OBJETO: Prestação de serviços na realização e Exames em 
Diagnóstico em Cardiologia, para atendimento a crianças e adultos, de 
acordo com o Chamamento Público nº 010/2021. 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria 
Municipal de Saúde, o Departamento Jurídico opinou pelo 
deferimento de prorrogação de prazo do contrato, conforme o contido 
no Processo Administrativo nº 27.476/2022. 
ADITIVO: Fica prorrogado o período de 12 (doze) meses, ou seja, até 
o dia 27 de setembro de 2023, conforme abaixo especificado:  
  
Item Código Descrição Preço total R$ 

1 78229 

Prestação de serviços na realização e Exames em Diagnóstico em 
Cardiologia, para atendimento a crianças e adolescentes, pelo período 
de 12 (doze) meses, de acordo com o Chamamento Público nº 
10/2021, itens 07 e 10. 

120.000,00 

  
Francisco Beltrão, 19 de setembro de 2022. 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:F2BF411D 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO ADITIVO 
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A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Termo 
Aditivo: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa ROVANI 
MACHADO CONSTRUTORA LTDA, ESPÉCIE: Contrato de 
Empreitada nº 585/2021 – Tomada de preços nº 008/2021. 
OBJETO: Construção de um barracão com área de 363,00m2, sobre o 
lote nº 04, da Gleba nº 20-FB, destinado a estacionamento de 
máquinas agrícolas, na Comunidade de Rio Tuna, no Município de 
Francisco Beltrão – PR. 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela empresa, o 
Departamento Jurídico opinou pelo deferimento de prorrogação de 
prazo do contrato, conforme o contido no Processo Administrativo nº 
9.137/2022. 
Fica prorrogado o prazo execução do contrato até a data de 18 de 
outubro de 2022. 
  
Francisco Beltrão, 19 de setembro de 2022.  

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:7852B853 
 

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 extrato de Termo 
Aditivo: 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - 
SENAC. 
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 832/2018 – Dispensa 
nº 99/2018. 
OBJETO: Prestação de serviços para ministrar cursos para os usuários 
dos programas PAEFI, PAIF e SCFV, com o objetivo de oferecer 
estabilidade econômica e qualidade de vida. 
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social, o Departamento Jurídico opinou pelo 
deferimento de prorrogação de prazo do contrato, conforme o contido 
no Processo Administrativo nº 26.850/2022. 
Fica prorrogado o prazo do contrato por mais 03(três) meses, ou seja, 
até dia 27 de dezembro de 2022. 
  
Francisco Beltrão, 19 de setembro de 2022. 
  

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:28297EF1 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO 

 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
  
O Pregoeiro designado 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 154/2022 – Processo 
nº 728/2022. 
  
OBJETO: Prestação de serviços para execução dos boxes da estrutura 
do mercado municipal em gradil metálico do tipo “otis”, fixada em 
estrutura metálica, incluindo o fornecimento da mão de obra 
especializada, todo o material e demais insumos necessários, de 
acordo com o detalhamento especificado no projeto e no memorial 
descritivo. 
  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL POR ITEM. 
  

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 – tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR 
ITEM. 
  
1 – LUCIR COLPANI. CNPJ nº 14.072.205/0001-97. Item 01 R$ 
166.100,00 
  
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R$ 166.100,00 (cento e sessenta e 
seis mil e cem reais). 
  
Francisco Beltrão, 19 de setembro de 2022. 
  
SAMANTHA PECOITS  
Pregoeira 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:7D3E7985 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇÃO 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 extrato de Termo 
de Ajuste de Contas e Reconhecimento de Dívida: 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a senhora 
AMANDA LINHARES CAIRES 
O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E 
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA tem por objeto a liquidação do 
valor devido pelo Município de Francisco Beltrão, causados pela 
Administração Municipal no que concerne a prestação de serviços de 
plantão médico para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento 
– UPA 24 horas, nos dias 06, 07, 08 e 17 de maio de 2022, 
providenciando-se o pagamento devido no valor total de R$ 4.481,76 
(quatro mil e quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e seis 
centavos). 
O reconhecimento da dívida importa em total quitação da parcela 
devida “SOB O REGIME DE INDENIZAÇÃO OU 
RESSARCIMENTO”. 
Dotação orçamentária: 08.005.10.301.1001.2-046 – Rede Municipal 
de Saúde; Conta: 5590; Fonte de Recursos: 303 – Saúde – receitas 
vinculadas (E.C. 29/00-15%); Natureza da Despesa: 3.3.90.93.99.01 – 
Indenização/Ressarcimento; valor: R$ 4.481,76 (quatro mil e 
quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos), em 
conformidade com o Despacho nº 549/2022 do Prefeito Municipal. 
  
Francisco Beltrão, 16 de setembro de 2022.  

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:B200C9A7 
 

DRH 
EXTRATO 7 CONTRATO PSS SETEMBRO 2022 

 
Município de Francisco Beltrão Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno devidamente inscrito no CNPJ/MF sob nº 778165010001/66, 
representado pelo Prefeito Municipal, torna público Extrato de 
Contrato Individual de Trabalho por prazo determinado para 
atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público, com fundamento no artigo 37, inciso IX da Constituição 
Federal, da Lei Municipal nº. 4.054/2013 e alterações. 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão-PR e RAQUEL ANHAIA 
SIQUEIRA 
Contrato nº 427/2022. Contratado para o cargo: Professor da Rede 
Municipal/Cmei. 
Período do contrato: 20/09/2022 a 19/09/2023. EDITAL: 353/2021. 
Carga horária: 40 horas. Salário: R$ 3.845,63 Data do ato: 19 de 
setembro de 2022 

1Doc:          18/18


