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Proc. Administrativo 2.627/2022

De:

Carla S. - SMS-ADM

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos - A/C Bianca N.
Data: 01/02/2022 às 17:28:54
Setores envolvidos:
GP, GP-AJ, SMA-PGM, SMS-ADM, SMA-LC-ALT

ADITIVO CONTRATO PREVER - SERVIÇOS DE LIMPEZA
Vimos através do presente solicitar aditivo de meta e prazo de 90 (noventa) dias ao contrato
nº 609/2021, dispensa nº 73/2021, em nome de Prever Sistemas de Monitoramento e Terceirização
de Serviços Ltda., a partir do vencimento em 11/01/2022.
Justifico o atraso no pedido do aditivo, como segue:
- Considerando o momento turbulento que estamos enfrentando novamente com a disseminação
dos casos de COVID da nova variante, onde a contaminação tornou-se fora de controle. No
momento temos duas servidoras em atestado, acumulando consequentemente o serviço.
- Considerando a adaptação com o sistema novo de processos, 1 DOC, onde neste momento
estamos nos adaptando ao sistema.
- Considerando que o novo processo licitatório nr. 211/2021 está em fase de análise de planilhas
das empresas convocadas, onde levará ainda algum tempo para finalizar.
- Considerando que não podemos deixar de pagar contrato cujo objeto é mão-de-obra, pagamento
de salários.
- Entendemos que o impacto do atraso no aditivo de prazo por alguns dias é considerável
irrelevante comparado ao impacto de suspender as terceirizadas que atuam diretamente na
limpeza e conservação das unidades de saúde, justo agora nesse momento de intensificação
nas coletas e circulação do vírus da Covid-19.
Desde já agradeço a compreensão.
Atenciosamente
_
Carla Rosângela Buratto Schroeder
Diretora Dpto. Administrativo
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Anexos:
cndt_Prever.pdf
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Concordancia_Prever.pdf
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: PREVER SISTEMAS DE MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.976.921/0001-08
Certidão nº: 4130684/2022
Expedição: 01/02/2022, às 17:03:51
Validade: 30/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que PREVER SISTEMAS DE MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO DE
SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) , inscrito(a) no CNPJ sob o nº
05.976.921/0001-08 , 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
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e nciários, 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.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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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: PREVER SISTEMAS DE MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ: 05.976.921/0001-08
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:
1. 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
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:02:41 do dia 09/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/02/2022.
Código de controle da certidão: 62F2.4F9C.E099.1A73
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Contrato de Prestação de Serviços nº 609/2021, que entre si celebram de um lado o município de
FRANCISCO BELTRÃO e de outro lado a empresa PREVER SISTEMAS DE MONITORAMENTO E
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS 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,
PREVER SISTEMAS DE MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ
sob o nº 05.976.921/0001-08, com sede na RUA GUILHERME DA MOTA CORREIA, 4131 JARDIM
SHANGRI-LA A, CEP: 86070460, na cidade de LONDRINA/PR, doravante designada CONTRATADA,
representada neste ato pelo senhor SAMUEL RIBEIRO DA SILVA, inscrito no CNPJ sob o nº
036.534.519-90 e portador de RG nº 7.554.945-8-SSP-PR, estando as partes sujeitas as normas da Lei
8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente contrato em decorrência da dispensa de
licitação nº 73/2021, mediante as seguintes cláusulas e condições.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto do presente termo é a prestação de serviços de fornecimento de mão de obra para limpeza geral e
conservação das Unidades de Saúde do Município, pelo período de 06 (seis) meses, de acordo com as
especificações abaixo:
Item
1

Código

Descrição

Preço total R$

77591

Contratação de empresa para execução dos serviços de limpeza geral e conservação,
nas Unidades de Saúde do Município, incluindo mão de obra, encargos e tributos
pertinentes, sendo:
Carga horária: 40 (quarenta) horas semanais.

DESCRIÇÃO

QUANT.

QUANT.
DE
FUNCIONÁRIOS

Contratação de empresa
para execução dos serviços
de
limpeza
geral
e
conservação, nas Unidades
de Saúde do Município,
incluindo
mão-de-obra,
encargos
e
tributos
pertinentes,
sendo:
Carga horária: 40 (quarenta)
horas semanais.

06 MESES

37,00

VALOR
UNITÁRIO
MENSAL
R$
2.999,70

665.933,40

VALOR TOTAL
MENSAL
R$

VALOR TOTAL PARA
06 MESES
R$

110.988,90

665.933,40

PARÁGRAFO ÚNICO - A execução deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato, assim como a
dispensa de licitação nº 073/2021, observadas as especificações da proposta da CONTRATADA anexa ao
processo.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e a CONTRATADA concorda em receber
é de R$ 665.933,40 (seiscentos e sessenta e cinco mil, novecentos e trinta e três reais e quarenta
centavos).
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.

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
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados através de transferência eletrônica para a conta bancária da
CONTRATADA indicada pela mesma, em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota
fiscal, que deverá ser acompanhada de:
a) Certidão Negativa de Débito do INSS;
b) Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
c) Certidão Conjunta de Regularidade com a Fazenda Federal (Quitação de Tributos Contribuições Federais
e Dívida Ativa da União da Fazenda Federal);
d) Certidão Negativa de Tributos Estaduais e Municipais, emitida pelos respectivos órgãos;
e) Cópias da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), relativa ao mês
anterior da prestação de serviço constante na fatura, exceto no último mês do contrato e/ou Contrato,
quando o mês de referência deverá ser o da prestação dos serviços;
f) Cópia da Guia da Previdência Social (GPS), com autenticação mecânica ou acompanhada do
comprovante de recolhimento bancário ou do comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela
internet, no valor apurado na GFIP e do pagamento de todos os encargos trabalhistas (salários, gratificação
natalina, férias, entre outros se for o caso), sob pena de não atestação da fatura;
g) Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF), com autenticação mecânica ou acompanhada do
comprovante de recolhimento bancário ou do comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela
internet, no valor apurado na GFIP.
h) Cópia do comprovante de pagamento da remuneração de cada funcionário (depósito bancário) e da folha
de pagamento.
i) Cópia dos comprovantes de pagamento dos benefícios devidos aos funcionários referentes ao mês da
prestação dos serviços (vale transporte, vale refeição, entre outros).
j) Cópia do registro do ponto biométrico de cada funcionário.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Como condição de pagamento, no primeiro mês da prestação dos serviços,
além do especificado no item acima, a CONTRATADA deverá apresentar a seguinte documentação:
a) Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho,
números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com
indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços;
b) Comprovação do registro dos empregados admitidos para execução dos serviços, no E-SOCIAL, e;
c) Exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestarão os serviços.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Como condição de pagamento, no último mês da prestação dos serviços, além
do especificado no item acima, a CONTRATADA deverá apresentar a seguinte documentação:
a) Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente
homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;
b) Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais;
c) Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado
dispensado; e
d) Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.
PARÁGRAFO TERCEIRO – 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.
PARÁGRAFO QUARTO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE,
em 01(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.
PARÁGRAFO QUINTO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das
responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independentemente de sua natureza, nem implicará
na aprovação definitiva do recebimento dos serviços.
PARÁGRAFO SEXTO – Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná
CONTRATANTE, o pagamento será sustado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por
parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.
PARÁGRAFO SÉTIMO – As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no
endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.
PARÁGRAFO OITAVO – Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.
PARÁGRAFO NONO – A Administração Municipal não está obrigada a contratar todo quantitativo de
serviços/materiais constantes neste contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO – Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a dispensa de
licitação nº 73/2021 e consequente contrato, são provenientes dos recursos vinculados à saúde EC 29/00.
Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação:
DOTAÇÕES
Conta da
despesa
5731
5740
6190
5540

Funcional programática
08.006.10.301.1001.2059
08.006.10.301.1001.2059
08.006.10.302.1001.2064
08.006.10.301.1001.2058

Fonte de
recurso
303
494
494
0

Natureza da despesa

Grupo da fonte

3.3.90.34.00.00
3.3.90.34.00.00
3.3.90.34.00.00
3.3.90.34.00.00

Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota
Fiscal/Fatura, as certidões comprovando a sua situação regular perante à Seguridade Social e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. A CONTRATADA deverá ainda, manter durante toda a vigência do
contrato as condições de habilitação especificadas no edital (Fazendas: Federal, Estadual e Municipal e
Justiça do Trabalho).
CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA, PRAZOS E FORMA DE ENTREGA/ EXECUÇÃO DO OBJETO
Os serviços objeto deste termo deverão ser executados, parceladamente, de acordo com as solicitações
da Secretaria Municipal de Saúde e para destinos a serem definidos pelas mesmas, sendo estes Unidades
de Saúde do Município.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os serviços deverão ser prestados dentro da rotina e dos parâmetros
estabelecidos, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação
aplicável.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O CONTRATANTE não pagará hora extra ou adicional noturno.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A execução dos serviços será iniciada imediatamente após assinatura do
contrato administrativo, tendo duração de 180(cento e oitenta) dias.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBSERVAÇÕES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Quanto ao pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura; Certidão
de Regularidade do FGTS; Certidão Negativa de Débitos do INSS; Relação de funcionários utilizados na
execução dos serviços contratados acompanhada da comprovação do registro funcional de acordo com as
Leis Trabalhistas; Declaração de cada funcionário que executou ou executa o serviço, declarado o
recebimento dos salários em dia, as condições de trabalho suficiente e as contribuições previdenciárias
prestadas de acordo com a legislação vigente, com firma reconhecida.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá entregar ao fiscal do contrato, no prazo máximo de 30
(trinta) dias, fichas individuais de identificação dos empregados que prestarão serviços, contendo fotografia,
nome completo, data de nascimento, filiação, número da Cédula de Identidade, CPF e dados bancários.
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá apresentar os comprovantes de entrega de benefícios
suplementares (vale-transporte, vale alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou
de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de
qualquer empregado.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA deverá apresentar os comprovantes de realização de
eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato.
PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA deverá fornecer 01 (um) jogo de uniforme completo, sem ônus
para seus empregados, a cada período de vigência do contrato. Sendo que as cores serão definidas pelo
Município de Francisco Beltrão, com identificação da empresa CONTRATADA e com identificação de “A
serviço da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão”.
PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA deverá exigir de seus empregados que vierem a prestar
serviços, que trabalhem sempre uniformizados, portando crachá de identificação, fixado em local bem
visível, apresentando-se sempre limpos e asseados, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção
Individual - EPI, quando for o caso, devendo ser substituído aquele(a) que não cumprir essa exigência.
PARÁGRAFO SEXTO - A CONTRATADA deverá manter a disciplina dos seus empregados nos locais dos
serviços.
PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA deverá instruir seus empregados quanto à necessidade de
acatar as Normas Internas da Administração.
PARÁGRAFO OITAVO - A CONTRATADA deverá promover a execução do objeto dentro dos parâmetros e
rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações
aceitas pela boa técnica.
PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA deverá exigir de seus empregados que vierem a prestar serviços,
que trabalhem sempre uniformizados, portando crachá de identificação, fixado em local bem visível,
apresentando-se sempre limpos e asseados, devendo ser substituído aquele(a) que não cumprir essa
exigência.
PARÁGRAFO DÉCIMO - A CONTRATADA deverá retirar ou substituir, em até 24 (vinte e quatro) horas por
iniciativa própria, dando ciência ao fiscal, ou após a notificação do CONTRATANTE, qualquer empregado
que demonstre conduta nociva ou incompatível com aquela esperada pelo CONTRATANTE e/ou
incapacidade técnica para executar os serviços, sendo vedado o seu retorno para cobertura de faltas,
licenças, dispensas, suspensão ou férias de outros empregados.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá exercer controle sobre assiduidade e
pontualidade de seus empregados, responsabilizando-se pela reposição, quando necessário, do empregado
impedido por qualquer motivo, de forma a evitar decréscimo no quantitativo de pessoal alocado para
execução dos serviços, obrigando-se a dar continuidade aos mesmos, através de esquema de emergência,
na ocorrência de greve das categorias profissionais e/ou do transporte coletivo.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá emitir e encaminhar ao fiscal do contrato a
fatura correspondente aos serviços executados, bem como a documentação complementar exigida para
pagamento.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - A CONTRATADA deverá fazer cumprir todas as Normas
Regulamentadoras relativas à Segurança e Medicina do Trabalho. Fornecer, treinar e tornar obrigatório o
uso de equipamentos de segurança para seus empregados.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - A CONTRATADA arcará com os eventuais custos de manutenção de
veículos cujo dano tenha sido comprovadamente causado por imperícia ou mal-uso por parte do
empregado.
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - A CONTRATADA deverá assumir todas as responsabilidades e tomar as
medidas necessárias ao atendimento de seus empregados acidentados ou com mal súbito.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - A CONTRATADA deverá planejar a execução dos serviços de forma que
não comprometam o bom andamento da rotina de funcionamento do CONTRATANTE.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - A CONTRATADA deverá observar a conduta adequada de seus
empregados na utilização dos materiais, equipamentos, instalações objetivando a correta execução dos
serviços.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por todo e qualquer dano
causado, inclusive a terceiros, pela execução inadequada dos serviços.
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - A CONTRATADA deverá arcar com os danos causados por seus
empregados às dependências, móveis e utensílios do CONTRATANTE.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO - A CONTRATADA deverá responder integralmente pelos danos causados, direta
ou indiretamente, ao patrimônio do Município em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou
prepostos, não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização ou do
acompanhamento realizado pelo CONTRATANTE.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá assumir todos os encargos de possível
demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à prestação dos serviços.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá responder, em relação aos seus
empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como: salários, seguros de acidentes,
tributos, indenizações, auxílios refeição, auxílios-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e
exigidas pelo Governo, assumindo a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, bem como pelos encargos fiscais e comerciais,
obrigando-se a saldá-los na época própria.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO - A CONTRATADA deverá manter número de funcionários por função
de acordo com o previsto no contrato administrativo.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUARTO - O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção
das condições de habilitação pela CONTRATADA deverá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das
demais sanções, sendo vedada a retenção de pagamento se a CONTRATADA não incorrer em qualquer
inexecução do serviço ou não o tiver prestado a contento.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUINTO - A CONTRATADA responsabiliza-se e assume o compromisso de que
todos os prestadores de serviços estarão devidamente uniformizados, com camisas e calças
confeccionadas em brim ou tecidos apropriado, em modelos e cores a serem previamente aprovados pela
fiscalização da Prefeitura, bem como utilizando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), bem como
vestimentas adequadas em dias de chuva.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBSERVAÇÕES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE deverá exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor (es)
especialmente designado (s), anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições
no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e
condições estabelecidas neste termo, no Edital e seus anexos.
PARÁGRAFO QUARTO - Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como:
a) exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente ao
preposto ou responsável por ela indicado, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento
direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário.
b) direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na empresa CONTRATADA.
c) promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a utilização
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função
específica para a qual o trabalhador foi contratado; e
d) considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do próprio órgão ou
entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagem.
PARÁGRAFO QUINTO - Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado
na prestação dos serviços no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, após a extinção ou
rescisão do contrato.
PARÁGRAFO SEXTO - Observar e aplicar as legislações indicadas neste Termo, bem como as regras aqui
estabelecidas.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Todo o material utilizado para execução dos serviços, exceto o uniforme e EPI,
ficará ao encargo do CONTRATANTE.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREPOSTO
A CONTRATADA deverá apresentar preposto, aceito pelo Município de Francisco Beltrão, durante o
período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente, bem como para manter contato
com o Gestor do Contrato, devendo ser entregue a Secretaria Municipal de Administração – Controle
Interno, documento constando: nome, nº do CPF, nº do documento de identidade, endereço eletrônico
(e-mail), número de telefone móvel, que deverá ficar disponível durante todo o período da jornada de
trabalho, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na designação do preposto é vedada a indicação dos próprios empregados
responsáveis pela prestação dos serviços junto ao Município de Francisco Beltrão, para o desempenho de
tal função.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Em caso de necessidade de substituição de Preposto, a CONTRATADA deverá
informar o CONTRATANTE previamente.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA deverá instruir seu preposto quanto à necessidade de
atender prontamente a quaisquer solicitações do Município de Francisco Beltrão, do Gestor do Contrato ou
de seu substituto, acatando imediatamente as determinações, instruções e orientações destes, inclusive
quanto ao cumprimento das Normas Internas, devendo, ainda, tomar todas as providências pertinentes para
que sejam corrigidas quaisquer falhas detectadas na execução dos serviços contratados.
PARÁGRAFO QUARTO - São atribuições do preposto, entre outras:
I - Comandar, coordenar e controlar a execução dos serviços contratados, nas dependências da Prefeitura
Municipal de Francisco Beltrão;
II - Acompanhar e fiscalizar os trabalhos realizados pelos empregados da CONTRATADA;
III - Promover o controle da assiduidade e pontualidade dos empregados da CONTRATADA, de acordo com
as normas da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão;
IV - Cumprir e fazer cumprir todas as determinações, instruções e orientações emanadas das autoridades
da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão e do Gestor do Contrato;
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V - Elaborar, acompanhar e controlar escalas de férias, evitando situações de prejuízo aos serviços
contratados;
VI - Reportar-se formalmente ao Gestor do Contrato para dirimir quaisquer dúvidas a respeito da execução
dos serviços;
VII - Relatar formalmente ao Gestor do Contrato, pronta e imediatamente, toda e qualquer irregularidade
observada;
VIII - Encaminhar ao Gestor do Contrato todas as Notas Fiscais/Faturas dos serviços prestados, bem como
esclarecer quaisquer dúvidas sobre a questão;
IX - Administrar todo e qualquer assunto relativo aos empregados da CONTRATADA, respondendo a
Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão por todos os atos e fatos gerados ou provocados por eles.
CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Constitui direito do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da
CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado;
b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao fornecimento;
c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) executar o objeto, de acordo com as especificações da Dispensa de Licitação nº73;2021 e da Cláusula
Primeira deste instrumento;
b) responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional, incluindo mão de
obra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas necessárias para o fornecimento do
objeto do Contrato;
c) responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da
inobservância da legislação em vigor;
d) atender aos encargos trabalhistas;
e) assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por
seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer
reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;
f) reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar necessário;
g) manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado,
ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser
confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis;
h) manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas na Dispensa de Licitação nº
73/2021 durante a vigência do Contrato.
CLÁUSULA NONA – DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA
A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste
contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da lei nº
8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:
a) Advertência;
b) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor
correspondente à parte inadimplida;
c) O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos,
a partir do 1º dia útil subseqüente ao término do prazo ajustado;
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula
contratual, exceto prazo de entrega;
e) Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor
da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis.
f) A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou
judicial.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões
contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - 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 PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que
esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará à
CONTRATADA, apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e
suas alterações posteriores, na Lei nº 8.078, de 11.09.1990 – Código de Defesa do Consumidor, no Código
Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outros referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS
A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita por meio de
protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICIDADE
Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais do Município
de Francisco Beltrão-Pr., pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
Os licitantes devem observar e a CONTRATADA deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
PARÁGRAFO ÚNICO - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
licitação ou de execução de contrato;
c) “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis
artificiais e não-competitivos;
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do
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contrato.
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a
apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o
exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:
a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da
CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como
sofrerá as penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei 8.666/93.
b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as
obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária,
comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses
encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.
c) O presente Contrato Administrativo será encaminhado 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.
d) A via deste instrumento destinada ao Contratado, 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.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PARTES INTEGRANTES
As condições estabelecidas na Dispensa de Licitação nº 073/2021 e na proposta apresentada pela
CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.
PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer
modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas
pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO
Os serviços objeto deste contrato estarão sujeitos à mais ampla, irrestrita e rigorosa fiscalização, a qualquer
hora, em todas as áreas abrangidas pelos mesmos, obrigando-se a empresa a prestar os esclarecimentos
necessários que lhe forem solicitados.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fiscalização deste termo será efetuada pelo Secretário Municipal de Saúde,
Senhor MANOEL BREZOLIN, inscrito no CPF/MF sob o nº 279.066.200-20 portador do RG nº 7.731.242-0.
A fiscalização dos serviços será efetuada pela servidora da Secretaria Municipal de Saúde, CARLA
ROSANGELA BURATTO SCHROEDER, inscrita no CPF/MF sob o nº 880.763.269-15, telefone (46)
3520-2311.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A fiscalização de prestação de serviços será exercida para o acompanhamento
e à sua fiscalização competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução e de tudo dará ciência
a empresa, podendo sustar, recusar, mandar refazer ou fazer quaisquer serviços que estejam em
desacordo com o Contrato, tais como:

a)

Verificar junto à CONTRATADA e seu preposto se estão tomando todas as providências
necessárias para o bom andamento dos serviços;
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b)

Emitir pareceres em todos os atos da empresa CONTRATADA relativos à execução do contrato de
Preços e/ou contrato, em especial na aplicação de sanções, alterações, prorrogações e rescisão do
Contrato;
c)
Acompanhar a distribuição dos serviços dos motoristas, verificando se os mesmos estão sendo
utilizados de forma racional e econômica;
d)
Verificar se os colaboradores estão devidamente uniformizados para a execução das tarefas,
sempre de forma respeitosa;
e)
Solicitar substituições (coberturas) quando julgar necessárias;
f)
Os fiscais deverão designar, por escrito, servidor para auxiliar na fiscalização dos locais atendidos
em sua Secretaria de atuação pelos serviços objeto da presente contratação.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de serviços
inadequados ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da
administração e de seus agentes e prepostos.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA SUCESSÃO E DO FORO
As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de
igual teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores,
ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Francisco
Beltrão, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão
disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e
outras em direito permitidas neste referido foro.
Francisco Beltrão, 16 de julho de 2021.
CLEBER FONTANA
CPF Nº 020.762.969-21
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

PREVER SISTEMAS DE MONITORAMENTO
E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CONTRATADA
SAMUEL RIBEIRO DA SILVA
CPF/MF 036.534.519-90

TESTEMUNHAS:
ANTONIO CARLOS BONETTI

MANOEL BREZOLIN
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

05.976.921/0001-08
Inscrição:
Razão Social:M STEFANI KING PREVER VIG PATRIMONIAL E TERC DE SERVICO
R DINAMARCA 255 / IGAPO / LONDRINA / PR / 86046-150
Endereço:

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:31/01/2022 a 01/03/2022
Certificação Número: 2022013101330024548428
Informação obtida em 01/02/2022 17:05:49
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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Proc. Administrativo 1- 2.627/2022
De:

Bianca N. - SMA-LC-ALT

Para: SMA-PGM - Procuradoria Geral do Municipio - A/C Camila B.
Data: 02/02/2022 às 13:54:37

Boa tarde!
Segue pedido de aditivo ao Cont. 609/21, Dispensa nº 73/21, para elaboração de parecer jurídico.
Urgente: Contrato venceu em 11/01/2021
Atenciosamente.
_

Bianca Zanini Niclote
Auxiliar administrativo
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Proc. Administrativo 2- 2.627/2022
De:

Camila B. - SMA-PGM

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica - A/C Lucas F.
Data: 03/02/2022 às 16:23:59

Segue Parecer Jurídico para análise e decisão do Prefeito.
Att
_

Camila Slongo Pegoraro Bönte
Procuradora Geral

Anexos:
Parecer_n_0114_2022_Prorrogacao_de_prazo_vencido_servicos_continuos_Prever_Deferimento.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:
Assinante

Data

Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön...

03/02/2022 16:24:37

1Doc

CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE CPF 035.XXX.XXX...
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná
PARECER JURÍDICO N.º 0114/2022

PROCESSO Nº
REQUERENTE
INTERESSADA
ASSUNTO

:
:
:
:

2627/2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREVER SISTEMAS DE MONITORAMENTO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
TERMO ADITIVO – PRAZO

1 RELATÓRIO
Trata-se de pedido formulado pela Secretaria Municipal de Saúde, de prorrogação
de prazo em 90 (noventa) dias ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 609/2021 decorrente
da Dispensa nº. 73/2021, firmado com a empresa acima nominada, que tem por objeto a
prestação de serviços de fornecimento de mão de obra para limpeza geral e conservação das
Unidades de Saúde do Município.
Anexou cópia do Contrato, concordância da Contratada e Certidões Negativas.
É o relatório.
2 FUNDAMENTAÇÃO
O objeto do contrato sob exame é de prestação continuada, cujo núcleo central consiste numa obrigação de fazer, que poderia ter seu prazo prorrogado por iguais e sucessivos
períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, mediante aditamento, consoante o disposto no art.
57, 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 motivos se prolonga no tempo, caracterizado 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 Administração Pública, observado o prazo máximo de 60 meses, especificar quanto tempo o serviço objeto do contrato será prestado pela mesma empresa, sem realizar-se novo certame.
Segundo a melhor jurisprudência2, os serviços continuados possuem como principais características:
•

visam atender necessidades permanentes da Administração;

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;
1

2

Acórdão nº. 1.136/2002 – TCU – Plenário.
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•
•
•
•

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.

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 limpeza e conservação das unidades de saúde pode ser
enquadrado na categoria de serviços a serem executados de forma contínua, visto que é um
serviço essencial para a consecução das finalidades públicas e sua interrupção traria consideráveis transtornos à municipalidade.
Ocorre que a presente contratação decorreu de uma Dispensa Emergencial com previsão do prazo de vigência de 180 (cento e oitenta) dias, sendo que, em atenção ao limite
temporal estabelecido no art. 24, inc. IV, da Lei nº. 8.666/93, não se vislumbra a possibilidade
de sua prorrogação.
No entanto, excepcionalmente, verifica-se a necessidade de prorrogação do prazo
em mais 90 (noventa) dias, sob a justificativa da não interrupção dos serviços contínuos e
essenciais de limpeza e conservação das unidades de saúde, sobretudo neste momento de
intensificação dos atendimentos decorrentes das novas variantes da pandemia de Covid-19,
assim como visa-se a continuidade dos serviços tão logo seja concluído o processo licitatório
em andamento PE nº. 211/2021, que encontra-se em fase de análise de planilhas de custos das
empresas habilitadas.
Ademais, quanto ao prazo de vigência do contrato, verifica-se que o seu término
ocorreu em 11/01/2022 ao passo que o requerimento de aditivo foi protocolado apenas em
01/02/2022, operando-se a intempestividade do direito de repactuar.
Não se pode olvidar que o contrato tem por objeto a cessão de mão de obra, sendo
que os valores repassados à empresa contratada destinam-se essencialmente ao pagamento
de salários de trabalhadores, razão pela não se mostra viável que a empresa arque com este
ônus até que seja efetuado o reconhecimento de dívida correspondente pelo Município de
modo que a prorrogação pretendida apresenta menor impacto à situação em apreço.
Entretanto, tendo em vista que a interrupção desses serviços acarretaria em inúmeros transtornos à Administração Municipal e à população e considerando as justificativas
apresentadas pela Secretaria interessada, evidencia-se a necessidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao caso de modo a garantir o cumprimento do
interesse público com a efetivação da derradeira prorrogação pretendida.
3

In: Eficácia nas Licitações e Contratos. Editora Del Rey: 2011.
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A formalidade exacerbada vai de encontro ao interesse público quando é possível
atingir o resultado correto mediante a consideração das demais informações existentes, o que
abrange o presente caso, diante da inadequação de se impor consequências de severidade
incompatível com a irrelevância de defeitos. Também não se deve conceber que toda e
qualquer divergência entre o texto da Lei ou do contrato conduz à inviabilidade do ato.
A unidade da Constituição Federal implica o diálogo de princípios e regras
constitucionais entre si. Em caso de colisão, deve prevalecer, de acordo com os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, aquele valor agregado à norma que melhor reflete, no
caso concreto, os objetivos traçados pelo povo brasileiro, quando da elaboração da Carta de
1988, os quais se encontram explicitados no art. 3º, da Constituição Federal.4
Os chamados princípios “(...) da proibição de excesso, que em última análise, objetiva
aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas
por parte da Administração Pública, em lesão aos direitos fundamentais.”5
Salvo melhor juízo, os princípios em aparente antinomia na espécie são a legalidade e
isonomia x economicidade e eficiência.
Celso Antônio BANDERIA DE MELLO escreve: “O princípio da legalidade, no Brasil,
significa que a Administração nada pode fazer senão o que a lei determinar.” 6
Em idêntico sentido, Maria Sylvia Zanella DI PIETRO7:
É aqui que melhor se enquadra aquela idéia (sic) de que, na relação administrativa, a vontade
da Administração Pública é a que decorre da lei. (...) A Administração Pública só pode fazer
o que a lei permite; no âmbito das relações entre particulares, o princípio aplicável é o da autonomia da vontade, que lhes permite fazer tudo o que a lei não proíbe.
A isonomia impõe que “(...) é vedado à Administração escolher um particular sem
observância de um procedimento seletivo adequado e prévio, em que sejam estabelecidas exigências
proporcionadas à natureza do objeto a ser executado.”8
Já a economicidade e a eficiência exigem que o “(...) Estado desembolse o mínimo e obtenha o máximo e o melhor. Em princípio, a economicidade se retrata no menor preço pago pelo Estado
ou no maior lance por ele recebido, conforme a natureza da contratação.”9
4 “Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma
sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.”
5 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 33 ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 93.
6 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de direito administrativo. 19 ed. São Paulo: Malheiros,
2009. p. 93.
7 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 20 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 58 e 59.
8 JUSTEN FILHO, Marçal. Op. cit., p. 60.
9 Ibidem, p. 62.
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Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade acarretam a impossibilidade de
imposição de consequências de severidade não qualificável, em um juízo lógico, como a necessária consecução do fim.10
Desse modo, não se pode tirar outra conclusão senão a de que mera divergência de
prazos, sabendo do informe correto em documento anterior ao Cronograma FísicoFinanceiro, não vai interferir em nada no resultado do certame, não sendo possível e cabível
que o excesso de formalismo e a burocracia sejam colocados acima de princípios como o da
proporcionalidade e a razoabilidade, invocando os ensinamentos do jurista administrativo
Marçal Justen Filho, já citados anteriormente.
Não se trata aqui de defender que as regras previstas em Lei não devem ser seguidas, mas há que se diferenciar as situações que permitem a constatação da problemática e a
verificações de comandos menos relevantes ao caso concreto e que poderiam prejudicar o
atingimento do bem/interesse maior.
3 CONCLUSÃO
ANTE O EXPOSTO, opina-se pelo DEFERIMENTO do pedido de prorrogação do prazo
por 90 (noventa) dias do Contrato de Prestação de Serviços n.º 609/2021 (Dispensa nº.
73/2021), firmado com a empresa PREVER SISTEMAS DE MONITORAMENTO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 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,11 da Lei n.º 8.666/1993;
(B) encaminhamento ao Controle Interno para ciência, nos termos do art. 83, § 2º,12
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 90 (noventa) dias pleiteado, até porque é vedada a prorrogação por prazo indeterminado (art. 57, § 3º, da LCL).
É o parecer, submetido à honrosa apreciação de Vossa Senhoria.
Francisco Beltrão/PR, 03 de fevereiro de 2022.

CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE
DECRETOS 040/2015 – 013/2017
OAB/PR 41.048
10

Ibidem, p. 784.

“Art. 57. (...) § 2º. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada
pela autoridade competente para celebrar o contrato.”
12 “Art. 83. (...) § 2º. O controle interno buscará manter a regularidade na realização da receita e da despesa,
acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execução orçamentária e os resultados alcançados, bem como a
perfeita execução dos contratos de que seja parte o Município.”
11

Página 4 de 4
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

1Doc:

22/28

170
Proc. Administrativo 3- 2.627/2022
De:

Lucas F. - GP-AJ

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos - A/C Bianca N.
Data: 04/02/2022 às 07:48:50

Segue despacho 036/2022 para assinatura pelo Prefeito Municipal
_

Lucas Felberg
Assessor Jurídico

Anexos:
despacho_036_2022.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:
Assinante

Data

Assinatura

Cleber Fontana

04/02/2022 09:26:02

1Doc

CLEBER FONTANA CPF 020.XXX.XXX-21

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 3F55-C3C3-AD57-051E
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DESPACHO N.º 036/2022

PROCESSO N.º
REQUERENTE
LICITAÇÃO
OBJETO

:
:
:
:

2.627/2022

ASSUNTO

RAL E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
: REQUERIMENTO DE ADITIVO DE PRAZO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATO N.º 609/2021 – DISPENSA N.º 073/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA GE-

O requerimento protocolado busca a formulação de termo aditivo de prazo ao
Contrato n.º 609/2021, referente à prestação de serviços de fornecimento de mão de obra
para limpeza geral e conservação das Unidades de Saúde do Município.
Constam do processo administrativo a solicitação da Secretaria, fotocópia do
contrato, certidões e parecer jurídico.
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento
formulado e o teor do parecer jurídico n.º 0114/2022, dentro das possibilidades legais estabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo de
prazo por 90 (noventa) dias.
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada
aposição de assinatura digitalizada no termo.
Comunique-se a parte interessada.
Francisco Beltrão, 04 de fevereiro de 2022.

Cleber Fontana
Prefeito Municipal
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Proc. Administrativo 4- 2.627/2022
De:

Bianca N. - SMA-LC-ALT

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos - A/C Bianca N.
Data: 04/04/2022 às 13:52:58

segue termo aditivo e publicação no diário da AMP
_

Bianca Zanini Niclote
Auxiliar administrativo

Anexos:
ADITIVO_N_2_PRAZO_E_META_CONT_609_PREVER_SISTEMAS_DE_MONITORAMENTO_assinado.pdf
public_amp_aditivo_n_2_cont_609_prever.pdf
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CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:E55B711E
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 8.666/93 e
legislação complementar, torna público extrato de Contrato:
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa ELIANE STANG HUNING & CIA LTDA.
ESPÉCIE: Contrato nº 92/2022 - referente a Pregão nº 37/2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO para aquisição de ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S 10, GASOLINA COMUM E ETANOL, para veículos
oficiais da frota municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias.
VALOR TOTAL: R$ 2.927.046,82 (dois milhões, novecentos e vinte e sete mil e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 dias após a emissão da nota fiscal.
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
DOTAÇÕES
Conta da despesa
200
700
2490
7660
9250
1110
3540
5120
7120
360
3270
3900
5470
7750
9080
2491
8710
9750
9430
7910
8540
8460
4810
9970

Funcional programática
02.001.04.122.0401.2003
04.002.04.123.0403.2006
06.005.08.244.0801.2026
11.001.15.452.1501.2063
12.002.18.542.1801.2076
05.002.23.122.2301.2011
07.002.12.365.1201.2033
08.006.10.122.1001.2044
09.001.20.606.2001.2061
03.002.04.122.0404.2004
07.002.12.361.1201.2032
07.002.12.366.1201.2035
08.006.10.301.1001.2046
11.001.15.452.1501.2064
12.002.18.542.1801.2074
06.005.08.244.0801.2026
11.004.26.782.2002.2071
13.003.15.125.1502.2080
13.001.04.121.0402.2077
11.001.15.452.1501.2065
11.004.26.782.2002.1012
11.003.06.182.1503.2070
07.005.13.392.1301.2042
14.001.27.812.2701.2081

Fonte de recurso
0
510
0
511
0
0
104
0
0
0
104
104
494
507
511
934
0
13
0
0
0
515
0
0

Natureza da despesa
3.3.90.30.01.01
3.3.90.30.01.01
3.3.90.30.01.02
3.3.90.30.01.03
3.3.90.30.01.01
3.3.90.30.01.01
3.3.90.30.01.02
3.3.90.30.01.03
3.3.90.30.01.03
3.3.90.30.01.01
3.3.90.30.01.02
3.3.90.30.01.02
3.3.90.30.01.03
3.3.90.30.01.03
3.3.90.30.01.03
3.3.90.30.01.02
3.3.90.30.01.03
3.3.90.30.01.02
3.3.90.30.01.02
3.3.90.30.01.03
3.3.90.30.01.03
3.3.90.30.01.03
3.3.90.30.01.03
3.3.90.30.01.02

Grupo da fonte
Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício

Francisco Beltrão, 01 de fevereiro de 2022
ANTONIO CARLOS BONETTI
Secretário Municipal da Administração
Publicado por:
Bianca Zanini Niclote
Código Identificador:AFE3A4B4
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO ADITIVO
A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e
legislação complementar, torna público extrato de Termo Aditivo:
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa PREVER SISTEMAS DE MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO DE
SERVICOS LTDA
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 609/2021 – Dispensa de Licitação nº 73/2021.
OBJETO: Prestação de serviços de fornecimento de mão de obra para limpeza geral e conservação das Unidades de Saúde do Município.
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Saúde, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento de prorrogação
de prazo ao contrato, conforme o contido no Processo Administrativo nº 2627/2022.
Fica prorrogado o período de vigência do contrato por mais 90 (noventa) dias, ou seja, até o dia 11 de abril de 2022, conforme abaixo especificado:
Item

1

Código

Descrição

Unidade

77591

Contratação de empresa para execução dos serviços
de limpeza geral e conservação, nas Unidades de
Saúde do Município, incluindo mão de obra, Mês
encargos e tributos pertinentes, sendo: Carga horária:
40 (quarenta) horas semanais.

Quantidade de meses

Quantidade
Funcionários

3

39

de Valor unitário por
Valor total mensal R$
funcionário R$

2.999,70

116.988,30

Valor total
contrato R$

acrescido

ao

350.964,90

Francisco Beltrão, 11 de janeiro de 2022.
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Publicado por:
Bianca Zanini Niclote
Código Identificador:08322B09
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO ADITIVO
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 Termo Aditivo:
PARTES: Município de Francisco Beltrão – PR e a empresa C P V N CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 25/2021 – Inexigibilidade de Licitação nº 04/2021.
OBJETO: Serviço de assistência ambulatorial para atendimento de procedimentos fisioterapêuticos referidos no Sistema de Gerenciamento da
Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órtese, Prótese e Materiais Especiais do SUS – SIGTAP em vigência, de acordo com seus atributos.
ADITIVO: 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 1580/2022.
Fica prorrogado o período de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, ou seja, até o dia 26 de janeiro de 2023, conforme abaixo especificado:
Item
1

Código
03.01.01.004-8

2

03.02.05.001-9

3

03.02.05.002-7

4

03.02.07.003-6

5

03.02.06.002-2

6
7
8

03.02.04.002-1
03.02.01.001-7
03.02.01.002-5

Descrição do serviço
Consulta clínica de profissionais de saúde (exceto médico) de nível superior na atenção especializada.
Atendimento fisioterapêutico, visando o preparo para a cirurgia ou recuperação após processos cirúrgicos de
complicações respiratórias, motoras, circulatórias e ortopédicas.
Atendimento fisioterapêutico nas disfunções musculoesqueléticas de caráter ortopédico (exceto pré e pós
operatório).
Atendimento fisioterapêutico em paciente com sequelas por queimaduras (médio e grande queimado).
Atendimento fisioterapêutico em pacientes com distúrbio neuro-cinético-funcionais com complicações
sistêmicas.
Atendimento fisioterapêutico em paciente com transtorno respiratório.
Atendimento fisioterapêutico em paciente no pré e pós operatório de cirurgias uroginecológicas.
Atendimento fisioterapêutico em paciente com disfunções uroginecológicas.

Valor unitário R$
6,30
6,35
4,67
4,67
6,35
4,67
6,35
4,67

Fica acrescido ao contrato o valor total de R$ 457.000,00 (quatrocentos e cinquenta e sete mil reais)
PARTES: Município de Francisco Beltrão – PR e a empresa CLINICA REABILITAR LTDA
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 26/2021 – Inexigibilidade de Licitação nº 04/2021.
OBJETO: Serviço de assistência ambulatorial para atendimento de procedimentos fisioterapêuticos referidos no Sistema de Gerenciamento da
Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órtese, Prótese e Materiais Especiais do SUS – SIGTAP em vigência, de acordo com seus atributos.
ADITIVO: 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 1580/2022.
Fica prorrogado o período de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, ou seja, até o dia 26 de janeiro de 2023, conforme abaixo especificado:
Item
1

Código
03.01.01.004-8

2

03.02.05.001-9

3

03.02.05.002-7

4

03.02.07.003-6

5

03.02.06.002-2

6
7
8

03.02.04.002-1
03.02.01.001-7
03.02.01.002-5

Descrição do serviço
Consulta clínica de profissionais de saúde (exceto médico) de nível superior na atenção especializada.
Atendimento fisioterapêutico, visando o preparo para a cirurgia ou recuperação após processos cirúrgicos de
complicações respiratórias, motoras, circulatórias e ortopédicas.
Atendimento fisioterapêutico nas disfunções musculoesqueléticas de caráter ortopédico (exceto pré e pós
operatório).
Atendimento fisioterapêutico em paciente com sequelas por queimaduras (médio e grande queimado).
Atendimento fisioterapêutico em pacientes com distúrbio neuro-cinético-funcionais com complicações
sistêmicas.
Atendimento fisioterapêutico em paciente com transtorno respiratório.
Atendimento fisioterapêutico em paciente no pré e pós operatório de cirurgias uroginecológicas.
Atendimento fisioterapêutico em paciente com disfunções uroginecológicas.

Valor unitário R$
6,30
6,35
4,67
4,67
6,35
4,67
6,35
4,67

Fica acrescido ao contrato o valor total de R$ 457.000,00 (quatrocentos e cinquenta e sete mil reais)
Francisco Beltrão, 26 de janeiro de 2022.
Publicado por:
Bianca Zanini Niclote
Código Identificador:F15528E3
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo: Dispensa de Licitação nº 09/2022
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento de demandas das Unidades Básicas de Saúde, Unidade de Pronto Atendimento 24 horas UPA e Centro de Saúde Cidade Norte.
Em cumprimento ao disposto no Art. 26 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado do processo em epígrafe:
FORNECEDOR: DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI
CNPJ: 34.093.466/0001-09
Item
nº

Código

1

7803

2

7689

3

79488

Especificação

Quantidade

CLORPROMAZINA, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL,
500
AMPOLA 5 ML
DICLOFENACO, SAL SÓDICO, 25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL
3.980
AMPOLA 3 ML
MULTIVITAMINAS, VITS:
6.000

Unidade

Valor Unitário R$

Valor Total R$

AMP

3,80

1.900,00

AMP

3,50

13.930,00

AMP

8,99

53.940,00

1Doc:

www.diariomunicipal.com.br/amp
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