
Protocolo 8.182/2022

De: RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI ME

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

Data: 11/08/2022 às 10:39:03

Setores (CC):

SMA-LC-ALT

Setores envolvidos:

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

Aditivo de Reajuste / Reequilíbrio de Contrato

Entrada*: 

Site

 

A Empresa RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI - EIRELI, CNPJ 10.353.532/0001-66, vem através deste, solicitar a Vossa
Senhoria um reequilíbrio financeiro referente ao ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 854/2021, em virtude do
aumento do preço do diesel, e alguns componentes da matéria prima utilizados na montagem dos padrões, o diesel é
utilizado no caminhão para movimentação na hora da montagem dos padrões, no transporte até local da colocação e
para a própria instalação do padrão.

Solicitamos um reajuste no valor de R$ 60,00, passando de R$ 1.196,00 para R$ 1.256,00.

Gratos de vossa compreensão.

P.Deferimento
Ampére, 11 de agosto de 2022.
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  Protocolo 1- 8.182/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social  - A/C Rejane E.

Data: 11/08/2022 às 13:32:37

 

BOA TARDE

SEGUE PARA ANALISE E PARECER DA SECRETARIA

OBRIGADA.

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo
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  Protocolo 2- 8.182/2022

De: Emmanuel F. - SMAS

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

Data: 11/08/2022 às 14:15:24

 

Segue parecer.

_

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

Anexos:

12_PARECER_REEQUILIBRIO_ECONOMICO_FINANCEIRO_PADROES_DE_ENERGIA_RAFAEL_ZABOT.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Nádia Teresinha Bonatto 16/08/2022 15:09:48 1Doc NÁDIA TERESINHA BONATTO CPF 787.XXX.XXX-00

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: C8D4-5155-EE0A-CE19 
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Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030 
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrão.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.pr.gov.br 

 

PARECER 
 

 

       Francisco Beltrão, 11 de agosto de 2022. 

 

Protocolo: 8.182/2022 

Destino: Departamento de Compras, Licitações e Contratos 

Origem: Secretaria Mun. de Assistência Social 

Assunto: Reequilíbrio Econômico Financeiro  

 

Trata-se de um pedido formulado pela empresa RAFAEL ZABOT 

KORLIKOSKI - EIRELI, inscrita sob o CNPJ Nº 10.353.532/0001-66, protocolado 

em 11 de agosto de 2022, em face da Ata de Registro de Preços nº 854/2021 (Pregão 

Eletrônico nº 158/2021), no qual pretende o reequilíbrio econômico-financeiro no preço 

registrado do item 01 (padrão completo para entrada de energia elétrica). 

Dessa forma, em análise a pesquisas de preços, observa-se: 

 

a) O valor deste referido produto, obtido através da plataforma Banco de Preços 

é de R$ 1.500,00. 

b) O valor deste item registrado através do Pregão Eletrônico nº 112/2022, 

realizado pelo Município de Francisco Beltrão em 04/06 é de R$ 1.489,00. 

c) O valor obtido alcançado através de pesquisa de preços em fornecedores da 

região é de R$ 1.527,08. 

 

Diante do exposto, em análise às cotações, o montante solicitado pelo fornecedor 

a ser reequilibrado (R$ 1.256,00) está de acordo com a média praticada no mercado, 

sendo assim, o parecer desta secretaria é FAVORÁVEL para o deferimento da 

solicitação.  

 

Sendo o que se apresenta para o momento. 
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  Protocolo (Nota interna 11/08/2022 14:15) 8.182/2022

De: Emmanuel F. - SMAS

Para:  -  

Data: 11/08/2022 às 14:15:54

 

Cotações pertencentes ao parecer acima. 

_

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

Anexos:

ATA_612_TSM_TECNOLOGIA_E_SISTEMAS_DE_MONITORAMENTO_2_.pdf

Cotacao_Banco_de_Precos_2_.pdf

Cotacao_Muller_Materiais_Eletricos_2_.pdf
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MUN

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licit

 

ATA DE REGIS

PREGÃO 

REGISTRO DE PREÇOS pa
padrões completos para en

Município, incluindo mate

 

VIGÊNCIA
 

 

 

 

 

 

DETENTOR DA ATA: 
 

TSM TECNOLOGIA E SIS
CNPJ nº: 01.992.757/0001
TELEFONE: (41) 3354 12
E-MAIL: licitacao@tsmmo
R UBALDINO DO AMARA
Gloria 

Curitiba/PR 

 

UNICÍPIO DE FRANCISCO BEL

Estado do Paraná 
 

00 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

icitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2

EGISTRO DE PREÇOS Nº 612/202
 

 

 

 

 

 

GÃO ELETRÔNICO Nº 112/2022 

 

 

 

 

 

 

OS para futura e eventual fornecimento e in
ra entrada de energia elétrica para prédios
 material, mão de obra e serviço de caminh

  

  

 

 

 

 

 

ÊNCIA: 08/07/2022 A 07/07/2023 

 E SISTEMAS DE MONITORAMENTO L
7/0001-71 

54 1282 

smmonitoramento.com.br 

MARAL, 374 - CEP: 80060195 - BAIRRO

 
 

ELTRÃO 

2103  Página 1 

12/2022 

o e instalação de 
édios públicos no 
minhão munck

NTO LTDA 

IRRO: Alto da 
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MUN

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licit

 

MUNICIPIO
SECRETA

ATA DE 
PREGÃO ELETR

  
Aos oito dias de julho de 2022, o Mu
66, com sede na cidade de Francisco
1000 - centro, doravante denominad
FONTANA,  inscrito no CPF/MF sob 
e suas alterações e do Decreto Mun
no Pregão Eletrônico nº 112/2022, p
publicada no Diário Oficial do Munic
PREÇOS da empresa classificada em
e aquelas enunciadas nas cláusulas q
 
TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS
AMARAL, 374- CEP: 80060195 - BA
sob o nº 01.992.757/0001-71, dora
sócio administrador Sr. EDISON L
679.397.249-91. 

CL

1.1. A presente Ata tem por objeto
instalação de padrões completos pa
incluindo material, mão de obra e se
Preços, conforme necessidade da A
parte integrante deste instrumento. 
 
1.2. Descrição:  
 
Lote Item Código 

 
Descrição  

001 1 45513 Padrão completo par
entrada aérea e saíd
incluindo a instalação,
obra e o recolhim
Responsabilidade Téc

001 2 45514 Padrão completo par
entrada aérea e saída
incluindo a instalação,
obra e o recolhim
Responsabilidade Téc

001 3 45515 Padrão completo par
entrada aérea e saíd
incluindo a instalação,
obra e o recolhim
Responsabilidade Téc

001 4 45516 Padrão completo par
entrada aérea e saída
incluindo a instalação,
obra e o recolhim
Responsabilidade Téc

001 5 45517 Padrão completo par
entrada aérea e saíd
incluindo a instalação,
obra e o recolhim
Responsabilidade Téc

001 6 45518 Padrão completo par
entrada aérea e saída
incluindo a instalação,
obra e o recolhim

UNICÍPIO DE FRANCISCO BEL

Estado do Paraná 
 

00 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

icitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2

 
IPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PARANÁ 
ETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

A DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 612/2022 
ELETRÔNICO Nº 112/2022 - Processo nº 504/20
  

, o Município de Francisco, inscrito no CNPJ/MF sob 
ncisco Beltrão, Estado do Paraná, na Rua Octaviano 
minado Prefeitura, representado pelo seu Prefeito M
 sob o nº 020.762.969-21, nos termos do art. 15 da L
 Municipal nº 176/2007, em face da classificação da 
022, por deliberação da Comissão de Licitação, devid
Município de Francisco Beltrão em 06/07/2022, res
da em primeiro lugar, observadas as condições do Ed
ulas que se seguem. 

EMAS DE MONITORAMENTO LTDA, sediada na
BAIRRO: Alto da Gloria, na cidade de Curitiba/P

 doravante designada CONTRATADA, neste ato re
SON LUIZ CASAS PINTO, portador do RG nº 3.74

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
bjeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e ev

tos para entrada de energia elétrica para prédios p
a e serviço de caminhão munck, durante a vigência d
 da Administração Municipal;conforme edital e propos

 

Unidade Q

o para entrada de energia elétrica, com 
e saída aérea, trifásico de 100 ampéres, 
lação, o fornecimento do material, da mão de 
colhimento da ART – Anotação de 
e Técnica.  

UN 

o para entrada de energia elétrica, com 
saída subterrânea, trifásico de 100 ampéres, 
lação, o fornecimento do material, da mão de 
colhimento da ART – Anotação de 
e Técnica.  

UN 

o para entrada de energia elétrica, com 
e saída aérea, trifásico de 200 ampéres, 
lação, o fornecimento do material, da mão de 
colhimento da ART – Anotação de 
e Técnica.  

UN 

o para entrada de energia elétrica, com 
saída subterrânea, trifásico de 200 ampéres, 
lação, o fornecimento do material, da mão de 
colhimento da ART – Anotação de 
e Técnica  

UN 

o para entrada de energia elétrica, com 
e saída aérea, trifásico de 150 ampéres, 
lação, o fornecimento do material, da mão de 
colhimento da ART – Anotação de 
e Técnica.  

UN 

o para entrada de energia elétrica, com 
saída subterrânea, trifásico de 150 ampéres, 
lação, o fornecimento do material, da mão de 
colhimento da ART – Anotação de 

UN 

ELTRÃO 

2103  Página 2 

 

/2022 

 sob o nº 77.816.510/0001-
iano Teixeira dos Santos nº 

eito Municipal, Sr. CLEBER 
5 da Lei Federal nº 8.666/93 
ão da proposta apresentada 
 devidamente homologada e 
2, resolve REGISTRAR OS 
do Edital que rege o Pregão 

da na R UBALDINO DO 
itiba/PR, inscrita no CNPJ 
ato representada por seu 
3.745.890-2 e do CPF nº 

 e eventual fornecimento e 
dios públicos no Município, 
ncia da Ata de Registro de 

proposta que ficam fazendo 

Quantidade Preço unitário 
R$ 

5,00 2.690,00 

7,00 2.500,00 

7,00 6.500,00 

5,00 6.000,00 

5,00 5.200,00 

7,00 5.000,00 

1Doc:  Protocolo 8.182/2022  |  Anexo: ATA_612_TSM_TECNOLOGIA_E_SISTEMAS_DE_MONITORAMENTO_2_.pdf (8/12)        7/34



MUN

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licit

 

Responsabilidade Téc

001 7 45519 Serviço de caminhão 
padrão para entrada 
perímetro urbano do M

001 8 53837 Padrão completo par
entrada aérea e Padrã
incluindo a instalação,
obra e o recolh
Responsabilidade Téc

001 9 53838 Padrão completo par
entrada aérea e e saíd
incluindo a instalação,
obra e o recolh
Responsabilidade Téc

001 10 53839 Padrão completo par
entrada aérea e saí
incluindo a instalação,
obra e o recolhim
Responsabilidade Téc

001 11 53840 Padrão completo par
entrada aérea e e 
ampéres, incluindo a i
da mão de obra e o 
Responsabilidade Téc

001 12 76104 Padrão completo par
entrada aérea e saíd
incluindo a instalação,
obra e o recolhim
Responsabilidade Téc

001 13 76105 Padrão completo par
entrada aérea e sa
ampéres, incluindo a i
da mão de obra e o 
Responsabilidade Téc

 
Valor total da Ata R$ 243.406,75 (
cinco centavos). 

1.3. Este instrumento de registro de p
CONTRATADA, ficando-lhe facultada
preferência do beneficiário do registro
15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas

 CLÁUSULA SEGU

2.1. A presente Ata terá validade por 
 
2.2. O prazo de validade da ata de re
prorrogações, conforme o inciso IIIdo 
 
2.3. É vedado efetuar acréscimos n
acréscimo de que trata o § 1º do art.
 

CLÁUSULA TERCEIRA 

 
3.1. Os padrões de energia deve
entrega/instalação dentro do perím
solicitações da Municipalidade. 
 
3.2. A CONTRATADA deverá atende
máximo de 15 (quinze) dias úteis, co
 

UNICÍPIO DE FRANCISCO BEL

Estado do Paraná 
 

00 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

icitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2

e Técnica.  

inhão Munck (para quando a instalação do 
trada de energia elétrica ocorrer fora do 
 do Município). 

KM 

o para entrada de energia elétrica, com 
Padrão saída aérea, bifásico de 50 ampéres, 
lação, o fornecimento do material, da mão de 
recolhimento da ART Anotação de 
e Técnica.  

UN 

o para entrada de energia elétrica, com 
e saída subterrânea, bifásico de 50 ampéres, 
lação, o fornecimento do material, da mão de 
recolhimento da ART Anotação de 
e Técnica.  

UN 

o para entrada de energia elétrica, com 
e saída aérea, trifásico de 50 ampéres, 
lação, o fornecimento do material, da mão de 
colhimento da ART – Anotação de 
e Técnica.  

UN 

o para entrada de energia elétrica, com 
e e saída subterrânea, trifásico de 50 
do a instalação, o fornecimento do material, 
 e o recolhimento da ART – Anotação de 
e Técnica.  

UN 

o para entrada de energia elétrica, com 
 saída aérea, monofásico de 50 ampéres, 

lação, o fornecimento do material, da mão de 
colhimento da ART – Anotação de 
e Técnica.  

UN 

o para entrada de energia elétrica, com 
e saída subterrânea, monofásico de 50 
do a instalação, o fornecimento do material, 
 e o recolhimento da ART – Anotação de 
e Técnica.  

UN 

,75 (duzentos e quarenta e três mil, quatrocentos e 

o de preços não obriga a Administração a firmar as con
ultada a utilização de outros meios, assegurados, nest
gistro em igualdade de condições, nos termos do pará
 suas alterações. 

 
SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PRE

 
e por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 

 de registro de preços não será superior a doze mese
do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 

mos nos quantitativos fixados pela ata de registro d
o art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

EIRA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDI
RECEBIMENTO/EXECUÇÃO 

deverão ser entregues e instalados, parceladam
perímetro urbano e/ou rural de Francisco Beltrão

tender as solicitações da Secretaria Municipal de Ad
contados do momento do recebimentoda nota de e

ELTRÃO 
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4.000,00 3,60 

7,00 1.490,00 

8,00 1.489,00 

7,00 1.834,57 

8,00 1.650,12 

5,00 1.390,00 

5,00 1.244,36 

tos e seis reais e setenta e 

as contratações com a 
, nesta hipótese, a 
o parágrafo quarto, artigo 

 PREÇOS 

 meses, incluídas eventuais 

istro de preços, inclusive o 

ONDIÇÕES DE 

ladamente, sem ônus de 
eltrão, de acordo com as 

de Administração, no prazo 
ta de empenho. 
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MUN

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licit

 

3.2.1. O prazo de que trata o item 3.2
pelo convocado durante o transcu
Administração. 
 
3.3. As entregas se darão de forma 
partir da data de assinatura desta Ata
 

CLÁUSULA QU
 
4.1. Fornecer até a data prevista para
relativa aos serviços que serão execu

 
4.2.Fornecer todo o material aplica
especificações exigidas pela ABNT e
 
4.3. A cobrança por quilômetro roda
quando a instalação do padrão pa
Município. Para instalação dentro do
preço estabelecido pelo fornecimento

 
4.4. Cumprir a legislação e as normas
seus empregados trabalhem com 
CONTRATADA as despesas com o fo
 
4.5. O equipamento de proteção ind
identificação da CONTRATADA. 
 
4.6. Orientar seus operadores quan
uniformizados e devidamente identific
a executar, para se apresentarem den

 
4.7. Utilizar produtos e material de pr
toda a responsabilidade pelo transpo
dos serviços, sob pena de reaplicação
 
4.8. Em qualquer hipótese, não 
descumprimento da Lei nº 6.514 de 
NRs 01 a 28 e, em especial, as NRs 0
 
4.9. Não será eximida de qualquer 
trabalhadores 
 
4.10. Os produtos deverão ser ent
condições de funcionamento e de a
 
4.11. Não serão aceitas trocas de m
Caso ocorra algum problema no fo
adjudicada, deve–se encaminhar soli
de Preços. 

 
CLÁUSULA

5.1. Verificar minuciosamente, no pra
especificações constantes do Edital e
 
5.2. Comunicar à CONTRATADA, po
objeto fornecido, para que seja substi
 

UNICÍPIO DE FRANCISCO BEL

Estado do Paraná 
 

00 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

icitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2

em 3.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual perí
anscurso do prazo e desde que ocorra motivo j

orma parcelada (sem ônus de entrega), pelo período 
ta Ata de Registro de Preços. 

A QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a para início dos serviços, ART – Anotação de respo
executados. 

aplicado na execução que deverá ser de boa qua
NT e deverão ter a ficha técnica aprovada pela CO

 rodado pela utilização do caminhão munck, soment
o para entrada de energia elétrica ocorrer fora do
tro do perímetro urbano, o custo do caminhão munc

ento do padrão. 

ormas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, 
com equipamentos de proteção individual (EPI), 

o fornecimento desses equipamentos. 

individual fornecido ao empregado deverá, obrig

 quanto à técnica e forma de execução de todos o
entificados através do uso de crachás e de forma con
m dentro dos padrões de eficiência e segurança recom

 de primeira qualidade necessário à boa execução do
ansporte, carga e descarga, bem como pela devida a
licação sem ônus para o Município o no prazo solicitad

não se eximirá da total responsabilidade quan
4 de 22/12/77 – Portaria nº 3.214, de 08/06/78, Norm
 NRs 04, 05, 06, 10, 18 e 35, na sua versão mais recen

lquer responsabilidade quanto à segurança individu

r entregues novos, completos, com acessórios p
e de atendimento às necessidades do município. 

 de marcas dos produtos após a assinatura da Ata d
no fornecimento da indústria e ou distribuidora pa
r solicitação prévia para avaliação do Fiscal e do Ges

ULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATA
 

no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos p
dital e da proposta, para fins de aceitação e recebimen

, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregula
substituído, reparado ou corrigido. 

ELTRÃO 
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l período, quando solicitado 
tivo justificado aceito pela 

ríodo de 12(doze) meses, a 

TADA 

responsabilidade Técnica, 

 qualidade e obedecer às 
la COPEL. 

mente poderá ser efetuada 
ra do perímetro urbano do 
munck já deverá integrar o 

alho, diligenciando para que 
EPI), ficando a cargo da 

 obrigatoriamente, conter a 

dos os serviços, mantê-los 
a condizente com o serviço 

 recomendáveis. 

ão dos serviços, assumindo 
vida aplicação na execução 
licitado. 

quanto à negligência ou 
, Normas Regulamentares – 
 recente. 

dividual e coletiva de seus 

ios pertinentes em plenas 
 

 Ata de Registro de Preços. 
ra para entregar a marca 
o Gestor da Ata de Registro 

RATANTE 

idos provisoriamente com as 
bimento definitivo. 

regularidades verificadas no 
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MUN

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licit

 

5.3. Acompanhar e fiscalizar o 
comissão/servidor especialmente des
 
5.4. Efetuar o pagamento à CONTRA
forma estabelecidos no Edital e seus 
 
5.5. A Administração não responder
terceiros, ainda que vinculados à exe
causado a terceiros em decorrênci
subordinados. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OB

6.1. As boas práticas de otimização d
alguns pressupostos e exigências, qu
racional do consumo de energia e águ
deverá: 
a) Colaborar com as medidas de
deve(m) atuar como facilitador(es) da
b) Dar preferência à aquisição e
consumo de água e que apresentem 
c) Evitar ao máximo o uso de ex
d) Repassar a seus empregado
Água 
e) Fornecer aos empregados o
execução dos serviços. 
f) Dar preferência a descarga e 
g) Proporcionar treinamento p
especial sobre redução de consumo
sólidos, observadas as normas ambie
h) Proibir quaisquer atos de pre
estado civil na seleção de colaborado
i) Conduzir suas ações em c
observando também a legislação amb
dos trabalhadores e envolvidos na pre
j) Destinar de forma ambientalm
pela empresa na prestação dos serviç
lâmpadas fluorescentes e frascos 
eletroeletrônicos que estejam em des
k) É proibido incinerar qualquer 
l) Não é permitida a emissão de
m) Priorizar a aquisição de bens
biodegradável. 
n) Priorizar o aproveitamento d
possibilitem a captação, transporte, a
o) Colaborar para a não gera
reciclagem, o tratamento dos resíduos
 
6.2.A CONTRATADA deverá observa
sustentabilidade, como:  
a) Dar preferência a envio de
documentos; 
b) Em caso de necessidade de
função “duplex” (frente e verso), bem 
c) Capacitar seus empregados, 
resíduos domiciliares, áreas de “bota 
bem como em áreas não licenciadas.
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r o cumprimento das obrigações da CONTR
te designado. 

NTRATADA no valor correspondente ao fornecimento
 seus anexos. 

onderá por quaisquer compromissos assumidos pela
 à execução do presente Termo de Contrato, bem co
rrência de ato da CONTRATADA, de seus empre

S OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A
SUSTENTABILIDADE 

 
ção de recursos, redução de desperdícios e menor po
as, que deverão ser observados pela CONTRATADA
 e água, adotando medidas para evitar o desperdício e

das de redução de consumo e uso racional da água, 
s) das mudanças de comportamento. 
ição e uso de equipamentos e complementos que pro
ntem eficiência energética e redução de consumo. 
 de extensões elétricas. 
gados todas as orientações referentes à redução do 

dos os equipamentos de segurança que se fizerem

rga e torneira com controle de vazão, evitando o desp
nto periódico aos empregados sobre práticas de 
sumo de energia elétrica, de consumo de água e d
ambientais vigentes. 
de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religiosas
oradores no quadro da empresa. 
em conformidade com os requisitos legais e reg
o ambiental para a prevenção de adversidades ao me
na prestação dos serviços, como exige a Lei nº 9.985/
ientalmente adequada todos os materiais e/ou insumo
 serviços, inclusive os potencialmente poluidores, tais 
scos de aerossóis, pneumáticos inservíveis, prod

m desuso e sujeitos à disposição final, considerados lix
lquer resíduo gerado. 
ão de ruídos de alta intensidade. 
 bens que sejam constituídos por material renovável

nto da água da chuva, agregando ao sistema hidr
rte, armazenamento e seu aproveitamento; 

 geração de resíduos e, secundariamente, a redu
síduos sólidos e a disposição final ambientalmente ade

servar no que couber, durante a execução contratual, 

io de documentos na forma digital, a fim de red

de de envio de documentos aoCONTRATANTE, usa
, bem como de papel confeccionado com madeira de o
ados, orientando que os resíduos não poderão ser di
 “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áre
iadas. 
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NTRATADA, através de 

mento do objeto, no prazo e 

s pela CONTRATADA com 
m como por qualquer dano 

empregados, prepostos ou 

AS A CRITÉRIOS DE 

or poluição se pautam em 
ADA, que deverá fazer uso 
dício e a CONTRATADA 

gua, cujo(s) encarregado(s) 

ue promovam a redução do 

o do consumo de energia e 

izerem necessários, para a 

 desperdício de água. 
s de sustentabilidade, em 
a e destinação de resíduos 

iosas, orientação sexual ou 

e regulamentos aplicáveis, 
ao meio ambiente e à saúde 
.985/00. 
sumos que forem utilizados 
, tais como, pilhas, baterias, 
 produtos e componentes 
dos lixo tecnológico. 

vável, reciclado, atóxico ou 

a hidráulico elementos que 

 redução, a reutilização, a 
te adequada dos rejeitos. 

atual, critérios e práticas de 

e reduzir a impressão de 

, usar preferencialmente a 
a de origem legal. 
ser dispostos em aterros de 
s e áreas protegidas por Lei, 
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d) Armazenar, transportar e d
específicas. 
 

CLÁ

7.1. Os pagamentos serão efetuados
Fiscal, acompanhada pela ordem de 
pelo Município e acompanhada ain
recebimento definitivo do objeto, 
CONTRATADA indicada pela mesma
7.1.1. O respectivo pagamento somen
decorrentes da contratação, em espe
 
7.2. As notas fiscais deverão ser ent
Octaviano Teixeira dos Santos nº 100
 
7.3. CRITÉRIOS PARA EMISSÃO DA
 
7.3.1. O faturamento deverá ser feito 
emitida: a Prefeitura Municipal de F
7.3.2. Endereço: Rua Octaviano Teixe
PR. 

 
7.3.3. No corpo da Nota Fiscal deve
7.3.3.1. A modalidade e o número da 
7.3.3.2. O número da Ata, número do
7.3.3.3. número do item e descrição d
7.3.3.4. A descrição do produto na
constante da Ata de Registro de Preç
7.3.3.5. valor unitário (conforme a Ata
7.3.3.6. O Banco, número da agência
 
7.4. As notas fiscais que apresentare
dias após a data da sua reapresentaç
 
7.5. Poderá a Prefeitura sustar o
CONTRATADA relativamente a execu
Lei Federal nº 8.666/93. 

 
7.6. Os pagamentos decorrentes do 
próprios do Município, Bloco de Fina
da seguinte dotação orçamentária: 
 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – 
DOTAÇÕES 

Conta da 
despesa 

Funcional programática 

360 03.002.04.122.0404.2004 

3270 07.002.12.361.1201.2032 

1600 06.002.08.243.0801.6016 

240 02.001.04.122.0401.2003 

700 04.002.04.123.0403.2006 

740 04.002.04.123.0403.2006 

3380 07.002.12.361.1201.2032 

9250 12.002.18.542.1801.2076 

200 02.001.04.122.0401.2003 

3610 07.002.12.365.1201.2033 

5470 08.006.10.301.1001.2046 
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r e destinar os resíduos em conformidade com 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO  
 

tuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da 
m de serviços (quando houver), devidamente assinada
a ainda das CND’s do FGTS, TRABALHISTA e 
jeto, através de transferência eletrônica para a
esma. 
somente será efetuado após efetivo cumprimento das 
 especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666

er entregues no setor de compras localizado no paço
nº 1000 – centro. 

O DA NOTA FISCAL: 

r feito através de nota fiscal eletrônica da empresa que
l de Francisco Beltrão, CNPJ sob nº 77.816.510/000
 Teixeira dos Santos, nº 1000, Centro. CEP 85.601-03

l deverá conter: 
ro da Licitação; 
ro do Pedido de Fornecimento (ou ofício) e número do
ição do produto: 
to na Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente, ser pr
 Preços;  
 a Ata de Registro de Preços), forma de apresentação
ência e da conta corrente da CONTRATADA. 

ntarem incorreções serão devolvidas e seu venciment
entação. 

tar o pagamento de qualquer fatura no caso de
 execução do contrato, recaindo sobre a mesma as pe

es do fornecimento do objeto da presente licitação oc
 Financiamento da Proteção Social Básica – SUAS, F

 

 Lei nº 4775/2020 de 22/12/2020 

Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa Gru

 0 3.3.90.30.26.00 Do

 104 3.3.90.30.26.00 Do

 0 3.3.90.30.26.00 Do

 0 3.3.90.39.12.00 Do

 510 3.3.90.30.26.00 Do

 510 3.3.90.39.12.00 Do

 104 3.3.90.39.12.00 Do

 0 3.3.90.30.26.00 Do

 0 3.3.90.30.26.00 Do

 104 3.3.90.39.12.00 Do

 494 3.3.90.30.26.00 Do

ELTRÃO 
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com as normas técnicas 

ir da apresentação da Nota 
sinada pelo fiscal designado 

e FEDERAL e após o 
ara a conta bancária da 

o das obrigações assumidas 
8.666/93. 

 paço municipal sito à Rua 

a que participou da licitação 
0/0001-66; 

030 – Francisco Beltrão-

ero do empenho; 

precedida da descrição 

tação e valor total. 

imento ocorrerá 15 (quinze) 

so de inadimplemento da 
 as penalidades previstas na 

ção ocorrerão por Recursos 
AS, Funrebom, Faixa Azul, 

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 
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7990 11.001.15.452.1501.2065 

9620 13.003.15.125.1502.2079 

440 03.002.04.122.0404.2004 

1160 05.002.23.122.2301.2011 

2490 06.005.08.244.0801.2026 

3540 07.002.12.365.1201.2033 

4140 07.002.12.367.1201.2036 

9430 13.001.04.121.0402.2077 

9970 14.001.27.812.2701.2081 

5670 08.006.10.301.1001.2047 

8460 11.003.06.182.1503.2070 

8770 11.004.26.782.2002.2071 

9280 12.002.18.542.1801.2076 

1730 06.005.08.122.0801.2017 

5130 08.006.10.122.1001.2044 

7680 11.001.15.452.1501.2063 

9470 13.001.04.121.0402.2077 

9750 13.003.15.125.1502.2080 

1110 05.002.23.122.2301.2011 

2541 06.005.08.244.0801.2026 

3720 07.002.12.365.1201.2034 

4070 07.002.12.367.1201.2036 

4850 07.005.13.392.1301.2042 

7190 09.001.20.606.2001.2061 

8440 11.003.06.182.1503.2069 

3800 07.002.12.365.1201.2034 

4370 07.003.12.361.1201.2038 

5180 08.006.10.122.1001.2044 

6100 08.006.10.302.1001.2051 

7910 11.001.15.452.1501.2065 

8710 11.004.26.782.2002.2071 

10060 14.001.27.812.2701.2081 

 
7.6.1. Em exercícios futuros, corres
dotações orçamentárias próprias para
 
7.7. Durante a vigência do Registro de
 
7.8. Somente poderá ocorrer a recom
II, “d” da Lei 8.666/93. 
 
7.9. Não serão liberadas recompos
extraordinária, tampouco fato previsív
 
7.10. Os pedidos de recomposição 
Prefeitura Municipal. 
 
7.11. Somente serão analisados o
documentos comprobatórios para a
8.666/93. 
 
7.12. Os valores recompostos somen
(conforme o caso) e publicação do Te
 

CLÁUSULA OITAVA – DA 

8.1. Caberá ao Sr. EDISON LUIZ CA
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 511 3.3.90.39.12.00 Do

 509 3.3.90.39.12.00 Do

 0 3.3.90.39.12.00 Do

 0 3.3.90.39.12.00 Do

 0 3.3.90.30.26.00 Do

 104 3.3.90.30.26.00 Do

 104 3.3.90.39.12.00 Do

 0 3.3.90.30.26.00 Do

 0 3.3.90.30.26.00 Do

 494 3.3.90.30.26.00 Do

 515 3.3.90.30.26.00 Do

 0 3.3.90.39.12.00 Do

 0 3.3.90.39.12.00 Do

 0 3.3.90.30.26.00 Do

 303 3.3.90.30.26.00 Do

 511 3.3.90.39.12.00 Do

 0 3.3.90.39.12.00 Do

 13 3.3.90.30.26.00 Do

 0 3.3.90.30.26.00 Do

 934 3.3.90.39.12.00 Do

 103 3.3.90.30.26.00 Do

 104 3.3.90.30.26.00 Do

 0 3.3.90.39.12.00 Do

 0 3.3.90.39.12.00 Do

 515 3.3.90.39.12.00 Do

 103 3.3.90.39.12.00 Do

 104 3.3.90.30.26.00 Do

 494 3.3.90.39.12.00 Do

 494 3.3.90.30.26.00 Do

 0 3.3.90.30.26.00 Do

 0 3.3.90.30.26.00 Do

 0 3.3.90.39.12.00 Do

 
correspondentes à vigência do contrato, a despesa
s para atendimento de despesas da mesma natureza.

stro de Preços, os valores registrados não serão reajus

 recomposição de valores nos casos enquadrados no 

mposições decorrentes de inflação, que não config
isível. 

ição de valores deverão ser protocolados junto ao S

os os pedidos de recomposição de valores que 
ra a referida recomposição, conforme disposto no A

omente serão repassados após a assinatura, devoluç
 do Termo de Aditamento. 

DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PR
RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 
IZ CASAS PINTO portador do R.G. nº 3.745.890-2 e in
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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 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

spesa ocorrerá a conta de 
reza. 

 reajustados. 

os no disposto no Artigo 65, 

configurem álea econômica 

o ao Setor de Protocolo da 

 que contenham todos os 
 no Artigo 65, II, “d” da Lei 

volução do Termo assinado 

DE PREÇOS E DA 

2 e inscrito no CPF/MF sob 
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nº 679.397.249-91, representante da 
8.1.1. Garantir o cumprimento das
realização. 
8.1.2. Reportar-se ao fiscal de contr
correção das falhas detectadas. 
 
8.2.A fiscalização e o acompanham
responsabilidade do Servidor Jurand
de verificar a conformidade dele com 
 
8.3. A gestão do presente termo f
ANTONIO CARLOS BONETTI, inscrit
4/PR. 
 
8.4. O responsável técnico pela exec
EDUARDO PINTO, engenheiro eletri
00. 
 

CLÁUSULA NO
 
9.1. Os preços registrados na prese
daqueles praticados no mercado, ou d
 
9.2. Na hipótese do preço inicialmen
praticado no mercado, o fornecedor s
 
9.2.1. Em não sendo reduzido o p
aplicação de penalidades administra
fornecedores classificados para, nas
revogar a ata de registro de preços ou
 
9.3. Na hipótese do preço de mercado
obrigações assumidas, este poderá 
ser protocolado antes do pedido de fo
provocado elevação relevante nos pre
 
9.3.1. Procedente o pedido, o Municí
no valor pleiteado pelo fornecedor, ca
apresentar contraproposta de preço,
econômico-financeiro. 
 
9.3.1.1. Caso não aceite a contrapro
fornecedor será liberado do comprom
 
9.4. Não sendo acatado o pedido de
fornecedor continuará obrigado a cu
Preços, sob pena de cancelamento 
administrativas previstas em lei e no e
 
9.5. Na hipótese do cancelamento 
Município de Francisco Beltrão pode
classificação final. 
 

CLÁUSULA

10.1. A Ata poderá ser cancelada de
judicial ou extrajudicial, sem que a CO
10.1.1. Falir, entrar em concordata ou

UNICÍPIO DE FRANCISCO BEL
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te da CONTRATADA, a responsabilizar-se por:  
 das atividades, de acordo com as diretrizes es

 contrato quando necessário, adotando as providênc

nhamento da entrega dos produtos da Ata de Reg
urandir Corte, cujo CPF nº 553.563.629-00, telefone: 
 com as especificações técnicas dispostas no mesmo.

rmo ficará a cargo do Secretário Municipal de Via
inscrito no CPF/MF sob o nº 340.177.479-49 e portado

 execução dos serviços, indicado pela CONTRATAD
 eletricista, registro no Conselho nº 1720445311, CP

A NONA – DO ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOS

 presente ata poderão ser alterados em decorrência
o, ou de fato que eleve o custo dos bens corresponden

ialmente registrado, por motivo superveniente, tornar
dor será convocado para que promova a redução dos

o o preço, o fornecedor será liberado do comprom
inistrativas, podendo o Município de Francisco Beltrã
a, nas mesmas condições, oferecer igual oportunida
ços ou parte dela. 

ercado tornar-se superior ao registrado, e o fornecedo
derá solicitar revisão dos preços, mediante requerim
o de fornecimento, mediante demonstração de fato su
os preços praticados no mercado. 

unicípio de Francisco Beltrão poderá efetuar a revisã
or, caso este esteja de acordo com os valores pratica
reço, compatível com o vigente no mercado, para a

traproposta de preço apresentada pelo Município de
promisso assumido, sem aplicação de penalidades ad

do de revisão, este será indeferido pelo Município de
 a cumprir os compromissos pelo valor registrado n
ento do registro do preço do fornecedor e de aplic

 e no edital. 

ento do registro do preço do fornecedor, prevista n
 poderá convocar os demais fornecedores subseque

SULA DÉCIMA– DO CANCELAMENTO DA ATA 
 

da de pleno direito total ou parcialmente, independent
CONTRATADA assista o direito a qualquer indeniz

ata ou ocorrer dissolução da sociedade. 

ELTRÃO 
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es estabelecidas para sua 

idências pertinentes para a 

 Registro de Preços serão 
fone: (46)99921-8177, a fim 
esmo. 

e Viação e Obras, Senhor 
ortador do RG nº 2.016.966-

ATADA é o senhor JORGE 
, CPF/MF nº 101.120.259-

EÇOS 

rência de eventual redução 
ondentes. 

tornar-se superior ao preço 
o dos preços. 

mpromisso assumido, sem 
Beltrão convocar os demais 
unidade de negociação, ou 

cedor não puder cumprir as 
uerimento fundamentado, a 

ato superveniente que tenha 

 revisão do preço registrado 
praticados pelo mercado, ou 
ara a garantia do equilíbrio 

pio de Francisco Beltrão, o 
des administrativas. 

io de Francisco Beltrão e o 
ado na Ata de Registro de 
 aplicação das penalidades 

ista no subitem anterior, o 
equentes de acordo com a 

ndentemente de notificação 
denização, se esta: 
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10.1.2. Sem justa causa, e prévia com
10.1.3. Infringir qualquer cláusula des
10.1.4. Não cumprir ou cumprir irregu
10.1.5. Recusar a redução do preço
176/2007. 
10.2. O cancelamento do Registro de
 
10.2.1. Alteração social ou modifica
execução do objeto contratado. 
10.2.2. Caso fortuito ou força maior, r
10.2.3. Por razões de interesse públic
10.2.4. Pelo atraso superior a 90 (no
calamidade pública, grave perturbaçã
de optar pela suspensão do cumprim
que sua decisão deverá ser comunica
 
10.3. A solicitação da CONTRATADA
antecedência mínima de 30 (trinta) di
Ata, caso não aceitas as razões do pe
 
10.4. A comunicação do cancelamen
pessoalmente ou por correspondênci
processo administrativo. 
 
10.5. No caso de ser ignorado, incer
feita por publicação no Diário Oficia
efeitos, cancelado o preço registrado.
 

CLÁUSULA

11.1. Comete infração administrativa,
a) Não assinar o termo de contrato o

do prazo de validade da proposta;
b) Não assinar a ata de registro de pr
c) Apresentar documentação falsa; 
d) Deixar de entregar os documentos
e) Ensejar o retardamento da execuç
f) Não mantiver a proposta; 
g) Cometer fraude fiscal; 
h) Comportar-se de modo inidôneo.
 
11.2. A CONTRATADA, durante a exe
a) Advertência;  
b) Multa;  
c) Suspensão de licitar e impedimento
até dois anos; 
d) Impedimento de licitar e de contrata
cinco anos; 
e) Declaração de inidoneidade para li
os motivos determinantes da punição
que aplicou a penalidade, que será co
pelos prejuízos causados. 
 
11.3. Poderão ser aplicadas as seguin
 

GRAU CORRESPONDÊN
1 3% sobre o valor do
2 5% sobre o valor do
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ia comunicação à Prefeitura, suspender a execução do
la desta Ata e/ou da Lei Federal nº 8.666/93. 
irregularmente as cláusulas desta Ata, especificações 
preço ao nível dos praticados no mercado, conforme

tro de Preços poderá ainda ocorrer quando houver: 

odificação da finalidade ou da estrutura da empre

aior, regularmente comprovada, impeditivo da execuçã
 público devidamente demonstrado e justificado pela P
90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitu
rbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CO
primento de suas obrigações até que seja normalizad
unicada por escrito à Administração Municipal. 

TADA, para cancelamento dos preços registrados dev
nta) dias, facultado à Prefeitura a aplicação das penal
 do pedido. 

lamento do preço registrado, nos casos previstos nes
dência com aviso de recebimento, juntando-se o comp

 incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA
 Oficial da União e pela Internet, considerando-se, 
trado. 

SULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 
 

ativa, nos termos da Lei nº 10.520/2002, o licitante/adj
trato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, qua
osta; 
 de preços, quando cabível; 

 
entos exigidos no certame; 
xecução do objeto; 

neo. 

 a execução da Ata de Registro de Preços, poderá ser

imento de contratar com a Administração Pública Muni

ontratar com o Município e descredenciamento no SIC

ara licitar ou contratar com a Administração Pública, e
nição ou até que seja promovida a reabilitação perante
erá concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir

seguintes multas, conforme a gravidade das infrações

DÊNCIA 
alor do empenho. 
alor do empenho. 

ELTRÃO 
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ção dos serviços. 

ções ou prazos. 
forme Decreto Municipal nº 

mpresa, que prejudique a 

ecução do Contrato. 
ela Prefeitura. 
refeitura, salvo em caso de 

CONTRATADA o direito 
alizada a situação, caso em 

s deverá ser formulada com 
penalidades previstas nesta 

os nesta cláusula, será feita 
 comprovante ao respectivo 

TADA, a comunicação será 
se, assim, para todos os 

 

te/adjudicatário que:  
, quando convocado dentro 

rá ser apenada com: 

 Municipal pelo prazo de 

o SICAF, pelo prazo de até 

lica, enquanto perdurarem 
erante a própria autoridade 
sarcir a CONTRATANTE 

ações: 
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3 7% sobre o valor do
4 10% sobre o valor d
5 10% sobre o valor t

6 
30% sobre o valor d
produto. 

7 20% sobre o valor t
 
11.4. Da classificação das infrações p
 
INFRAÇÃO 
DESCRIÇÃO DA GRAVIDADE OCO
Permitir situação que crie a possibilid
consequências letais, por ocorrência
Suspender ou interromper, salvo mo
fornecimento/entrega dos produtos p
Atrasar a entrega injustificadamente
Entregar produto/serviço em desaco
motivo justificado, por ocorrência. 
Entregar produtos usados, recondici
Entregar produto/serviço com aprese
ocorrência. 
Fornecer informação pérfida de serv
Reutilizar material, peça ou equipam
Der causa à inexecução total do obje
AINDA, DEIXAR DE: 
Zelar pelas instalações do Município
Cumprir determinação formal ou inst
Manter a documentação de habilitaç
Cumprir horário de entrega estabele
por ocorrência. 
Cumprir determinação da FISCALIZA
ocorrência. 
Cumprir quaisquer dos itens do Edita
após reincidência formalmente notifi
Substituir os produtos, às suas custa

 
11.5. A somatória das multas previs
(vinte por cento) sobre o valor total da
 
11.6. No caso de atraso por mais de 
inadimplemento ultrapassarem o perc
Município de Francisco Beltrão/PR re
 
11.7. O valor da multa poderá ser des
Se os valores das faturas forem ins
devida no prazo de 30 (trinta) dias, co
 
11.8. A penalidade de multa pode ser
 
11.9. Esgotados os meios 
CONTRATADAaoCONTRATANTE, e
 
11.10. As sanções administrativas se
se o contraditório e a ampla defesa 
8.666/1993. 
 
11.11. A autoridade competente, n

UNICÍPIO DE FRANCISCO BEL

Estado do Paraná 
 

00 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

icitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2

alor do empenho. 
valor do empenho 
valor total da Ata, mais 5% ao dia sobre o valor do emp
valor do Produto a ser garantido, mais 2% ao dia por a

valor total da Ata. 

ões por gravidade (GRAU): 

E OCORRIDA 
ssibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou 
rência. 
vo motivo de força maior ou caso fortuito, o 
utos por dia e por nota de empenho. 
ente, por empenho e por dia. 

esacordo com as especificações do edital e proposta s
 

ondicionados e ou remanufaturados, por produto. 
apresentação em desconformidade com a descrita no 

e serviço ou substituição de material, por ocorrência. 
uipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO, por ocor
o objeto da Ata. 

icípio no momento da entrega, por ocorrência. 
u instrução complementar do órgão fiscalizador, por o
bilitação atualizada, por item, por ocorrência. 
tabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZ

ALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcioná

o Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de m
 notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorr
 custas, quando protegido pela respectiva garantia. 

previstas nas tabelas acima não poderá ultrapassar 
tal da ata registrada com esse fornecedor. 

is de 30 (trinta) dias, ou de o somatório das multas a
o percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da
PR reconhecer a ocorrência das hipóteses de cancelam

er descontado das faturas devidas à CONTRATADA.
m insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a r

ias, contados da comunicação oficial. 

e ser aplicada cumulativamente com as demais sançõ

ios administrativos para cobrança do v
, este será encaminhado para inscrição em dívida a

vas serão aplicadas em procedimento administrativo a
efesa à CONTRATADA, observando-se o procedime

te, na aplicação das sanções, levará em consider

ELTRÃO 
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o empenho. 
 por atraso sobre o valor do 

GRAU 

5 

3 

2 
osta sem 4 

4 
ta no edital, por 

2 

cia.  2 
r ocorrência. 3 

7 
 
1 

por ocorrência; 1 
1 

CALIZAÇÃO, 
1 

cionários, por 
2 

a de multas, 
r ocorrência. 

2 

 6 

ssar ao percentual de 20% 

ltas aplicadas por atraso ou 
otal da ata, fica facultado ao 
ncelamento da ata. 

. 
a a recolher a importância 

 sanções. 

o valor devido pela 
ívida ativa. 

ativo autônomo, garantindo-
edimento previsto na Lei nº 

nsideração a gravidade da 
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conduta do infrator, o caráter ed
CONTRATANTE, levando em conside
danos causado à Administração, obse
 
11.12. Se, durante o processo de
administrativa tipificada pela Lei nº 12
administração pública nacional, c
responsabilidade da empresa dev
fundamentado, para ciência e decisão
Administrativo de Responsabilização 
 
11.13. A apuração e o julgamento da
Administração Pública nacional nos 
administrativa. 
 
11.14. O processamento do PAR n
específicos para apuração da oco
resultantes de ato lesivo cometido po
 
11.15. Caso o valor da multa não seja
o Município poderá cobrar o valor rem
 
11.16. As penalidades serão obrigato
 

CLÁUSULA DÉCIM
 
12.1 As partes declaram conhecer as
dentre elas, a Lei de Improbidade Adm
seus regulamentos, se comprometem
oferecer, dar ou se comprometer a da
quem quer que seja, tanto por conta p
compensação, vantagens financeiras
que constituam prática ilegal ou de co
financeiro do presente contrato, seja d
garantir, ainda que seus prepostos, ad
 

CLÁUS

13.1. Para as questões decorrente
administrativamente, fica eleito o fo
qualquer outro por mais privilegiado q

CLÁUSULA DÉ

14.1. O presente instrumento será e
endereço de e-mail disponibilizad
CONTRATADA a assinatura do ins
em até 05 (cinco) dias após o seu r
 
14.2 A via deste instrumento destinad
será disponibilizada na mesma plata
após o protocolo da entrega das vias 
 
14.3. A execução do contrato, bem c
e pelos preceitos de direito público,
contratos e as disposições de direito
inciso XII, do art. 55, do mesmo diplom
 

UNICÍPIO DE FRANCISCO BEL

Estado do Paraná 
 

00 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

icitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2

r educativo da pena, a reincidência de transgre
onsideração todos os atos celebrados com oCONTRA
, observando o princípio da proporcionalidade e da raz

o de aplicação de penalidade, houver indícios de
i nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupç
al, cópias do processo administrativo necessár

a deverão ser remetidas à autoridade compete
ecisão sobre a eventual instauração de investigação p
ação – PAR. 

to das demais infrações administrativas não considera
l nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu ri

PAR não interfere no seguimento regular dos proc
 ocorrência de danos e prejuízos à Administraç

do por pessoa jurídica, com ou sem a participação de 

o seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pe
or remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do

rigatoriamente registradas no SICAF. 

ÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E ANTICORRUPÇ

er as normas de prevenção à corrupção previstas na l
e Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Fe
etem que para a execução deste contrato nenhuma d
r a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprom
onta própria quanto por intermédio de outrem, qualque
eiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de

 de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o eq
 seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto dest
tos, administradores e colaboradores ajam da mesma 

LÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
 

rrentes da execução deste instrumento que não p
 o foro da Comarca de Francisco Beltrão, com r

iado que seja. 
 

LA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 

erá encaminhado por via eletrônica, através da plat
bilizado pelo CONTRATADA na fase de habilit
o instrumento providenciando a devolução através 

 seu recebimento. 

stinada  à CONTRATADA, devidamente assinada p
 plataforma, ou para retirada no Paço Municipal a pa
 vias originais prevista no item anterior. 

em como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas
blico, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípio
ireito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666

 diploma legal. 

ELTRÃO 
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ansgressões por parte da 
RATANTE, bem como os 

da razoabilidade. 

ios de prática de infração 
rrupção), como ato lesivo à 
essárias à apuração da 
mpetente, com despacho 
ação preliminar ou Processo 

sideradas como ato lesivo à 
seu rito normal na unidade 

 processos administrativos 
istração Pública Municipal 
o de agente público.  

os pela conduta do licitante, 
419 do Código Civil. 

RUPÇÃO 

s na legislação brasileira, 
ei Federal nº 12.846/2013 e 

uma das partes poderá 
prometer a aceitar, de 
alquer pagamento, doação, 
ie, de modo fraudulento 

ar o equilíbrio econômico 
 deste contrato, devendo 

esma forma. 

não possam ser dirimidas 
com referência expressa a 

INAIS 

plataforma 1DOC, para o 
habilitação, competindo à 
avés da mesma plataforma, 

ada pelo CONTRATANTE, 
l a partir de 05 (cinco) dias 

 pelas cláusulas contratuais 
incípios de teoria geral dos 
8.666/93, combinado com o 
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14.4. Faz parte integrante desta Ata 
edital do Pregão Eletrônico nº 11
Federal nº 8.666/93 e suas alterações
 
14.5. A CONTRATADA deverá mante
obrigações por ele assumidas, toda
112/2022 

14.6. Para constar que foi lavrada
Excelentíssimo Senhor CLEBER FO
Sr. EDISON LUIZ CASAS PINTO,
testemunhas. 

Fr

CLEBER FONTANA 
                 CPF Nº 020.762.969-21 

PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 
 
TESTEMUNHAS:  
 

ANTONIO CARLOS BONETTI
 
 

UNICÍPIO DE FRANCISCO BEL

Estado do Paraná 
 

00 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

icitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2

a Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos o
112/2022 e a proposta da CONTRATADA confo

rações, naquilo que não contrariar as presentes dispos

manter, enquanto vigorar o registro de preços e em c
, todas as condições de habilitação e qualificação e

vrada a presente Ata de Registro de Preços, qu
R FONTANA, Prefeito Municipal do Município de Fra
INTO, qualificado preambularmente, representando

Francisco Beltrão, 8 de julho de 2022. 
 
 
 

 
 TSM TECNOLOGIA E

MONITORAMEN

 CONTRAT
EDISON LUIZ CA

 Sócio admini

  

ETTI  MARCOS RONALD

ELTRÃO 
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odos os seus dispositivos, o 
conforme estabelece a Lei 
isposições. 

 em compatibilidade com as 
ção exigidas no Pregão nº 

os, que vai assinada pelo 
e Francisco Beltrão, e pelo 
tando a CONTRATADA e 

GIA E SISTEMAS DE  
AMENTO LTDA 

TRATADA 
IZ CASAS PINTO 

dministrador 

NALDO KOERICH 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃOPREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO
CNPJ: CNPJ: 77.816.510/0001-6677.816.510/0001-66

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Item 1: padrão de energia completo saída subterrânea, bifásico de 50 amperes.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas FinaisPreço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 1.500,00R$ 1.500,00

Órgão:Órgão: Municipio de Realeza

Objeto:Objeto: Aquisição de PADRÃO DE ENERGIA, em atendimento à todas as SECRETARIAS

MUNICIPAIS da Prefeitura Municipal de Realeza Pr

Data:Data: 25/05/2022 13:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Presencial

SRP:SRP: NÃO

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Relatório gerado no dia 11/08/2022 14:01:34  (IP: 187.60.216.245)Relatório gerado no dia 11/08/2022 14:01:34  (IP: 187.60.216.245)

Média dos Preços Obtidos: R$ 1.500,00Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.500,00

Relatório de Cotação: cotação rápida 18

Pesquisa realizada em 11/08/2022 13:59:35Pesquisa realizada em 11/08/2022 13:59:35

Método Matemático Aplicado: Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços
selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a

definição do valor estimado."

ItemItem 1: padrão de energia completo saída subterrânea, bifásico de 50 amperes.

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

CALCULADOCALCULADO

TOTALTOTAL

  

1 / 4 1 R$ 1.500,00 (un) - R$ 1.500,00 R$ 1.500,00

PreçoPreço

PúblicoPúblico
Órgão PúblicoÓrgão Público IdentificaçãoIdentificação

DataData

LicitaçãoLicitação
PreçoPreço

1 Municipio de Realeza MDR-822022-

Pregão

Presencial

25/05/2022 R$ 1.500,00

Valor UnitárioValor Unitário R$ 1.500,00R$ 1.500,00

Valor Global:Valor Global:   R$ 1.500,00R$ 1.500,00

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 1.500,00 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 1.500,00 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 1.500,00

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade padrão de energia completo saída subterrânea, bifásico de 50 amperes.

Relatório gerado no dia 11/08/2022 14:01:34 (IP: 187.60.216.245)
Código Validação: riugsktp6I1m%2fBD3O0eDghVambNKgfmuNA8uu0FQpI5RP%2fuY%2f9uvPYt4k9HQYOCGLUc1knsMYuE%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=riugsktp6I1m%252fBD3O0eDghVambNKgfmuNA8uu0FQpI5RP%252fuY%252f9uvPYt4k9HQYOCGLUc1knsMYuE%253d 1 / 3
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Descrição:Descrição: PADRÃO DE ENERGIA COMPLETO SAÍDA SUBTERRÂNEA, BIFÁSICO DE 50PADRÃO DE ENERGIA COMPLETO SAÍDA SUBTERRÂNEA, BIFÁSICO DE 50

AMPERES.AMPERES. - PADRÃO DE ENERGIA COMPLETO SAÍDA SUBTERRÂNEA, BIFÁSICO

DE 50 AMPERES.

Identificação:Identificação: MDR-822022-Pregão Presencial

Lote/Item:Lote/Item: 1/3

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: realezapr.equiplano.com.br:7474/tr

ansparencia/licitacoes

Quantidade:Quantidade: 38

Unidade:Unidade: UNID

UF:UF: PR

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

43.882.979/0001-81
* VENCEDOR *

MULTINEGOCIOS JMC LTDA R$ 1.120,00

Marca: Marca: BOCCHI                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

PR Realeza RUA BELEM, 2470 (46) 9972-0733 miniprecoeletromoveis@gmail.com

15.332.845/0001-51 DOUGLAS POSSAN EIRELI R$ 1.500,00

Marca: Marca: ELETRO POSSAN                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

PR Salto do Lontra AV BERTINO WARMLING, 857 (46) 3191-0137 douglaspossan@hotmail.com

37.955.789/0001-44 R.I. ROLL LTDA R$ 1.500,00

Marca: Marca: BP - BOCCHI                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: PADRÃO DE ENERGIA 
Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

Endereço:Endereço:

,

11.002.647/0001-79 CELSO DACHERI - ELETRICA R$ 1.540,00

Marca: Marca: L M INSTALAÇÕES                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone:

PR Ampére R ATENAS, 160 (46) 9923-1663/ (46) 9923-1663

Relatório gerado no dia 11/08/2022 14:01:34 (IP: 187.60.216.245)
Código Validação: riugsktp6I1m%2fBD3O0eDghVambNKgfmuNA8uu0FQpI5RP%2fuY%2f9uvPYt4k9HQYOCGLUc1knsMYuE%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=riugsktp6I1m%252fBD3O0eDghVambNKgfmuNA8uu0FQpI5RP%252fuY%252f9uvPYt4k9HQYOCGLUc1knsMYuE%253d 2 / 3
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LAUDO DA COTAÇÃOLAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas,
Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o
sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - padrão de energia completo saída subterrânea, bifásico de 50 amperes.Item 1 - padrão de energia completo saída subterrânea, bifásico de 50 amperes.

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 25/05/2022, calculado pela
fórmula Mediana das Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADASDESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas FinaisMediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número impar de propostas) ou a média dos preços do meio.

Relatório gerado no dia 11/08/2022 14:01:34 (IP: 187.60.216.245)
Código Validação: riugsktp6I1m%2fBD3O0eDghVambNKgfmuNA8uu0FQpI5RP%2fuY%2f9uvPYt4k9HQYOCGLUc1knsMYuE%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=riugsktp6I1m%252fBD3O0eDghVambNKgfmuNA8uu0FQpI5RP%252fuY%252f9uvPYt4k9HQYOCGLUc1knsMYuE%253d 3 / 3
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  Protocolo 3- 8.182/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

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

Data: 18/08/2022 às 17:25:59

 

BOA TARDE

SEGUE PEDIDO PARA PARECER JURIDICO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo
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  Protocolo 4- 8.182/2022

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 22/08/2022 às 11:28:29

 

Segue parecer jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_1156_2022_Prot_8182_Reequilibrio_Rafael_Zabot_padroes_de_energia_terra_nossa_deferimento.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 22/08/2022 11:28:54 1Doc CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE CPF 035.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 632D-8D81-DBC1-2C96 
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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 JURÍDICO N.º 1156/2022 
 
 
PROCESSO Nº :  8182/2022 
REQUERENTE :  RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI - ME 
INTERESSADA :  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
ASSUNTO :  REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 
 
 
1 RETROSPECTO 

 
Trata-se de pedido formulado pela empresa RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI - ME, em 

face da Ata de Registro de Preços nº 854/2021 (Pregão Eletrônico nº. 158/2021), que tem por objeto 
o fornecimento e instalação de padrões completos, para entrada de energia elétrica, para o “Con-
junto Habitacional Terra Nossa”, no qual pretende o reequilíbrio econômico-financeiro no preço 
registrado em todos os itens da Ata no percentual de 5,01%, passando de R$ 1.196,00 para R$ 
1.256,00. 
 

Alega que ocorreu aumento no custo dos insumos, como o diesel. 
 
Através de Parecer, a Secretaria de Assistência Social demonstrou ser favorável ao pre-

sente pedido. 
 
É o relatório. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO 
 

Para que seja possível o deslinde da questão, impende esclarecer a diferença entre 
reajuste e recomposição de preços. Para tal desiderato, procurar-se-á verificar na doutrina pátria 
o que se tem dito sobre os conceitos, de modo que se possa elucidá-los. 

 
Com o reajuste o que se busca é alterar o valor a ser pago em função de variações de 

valores que determinaram a composição do preço. Mais uma vez reporta-se à doutrina de Celso 
Antônio BANDEIRA DE MELLO: 

 
Como a equação estabelecida entre as partes é uma relação de equivalência entre prestações recíprocas, 
fica entendido que ao custo de uma prestação (x) – que se compõe dos encargos econômicos por ela im-
plicados e a margem de lucro remuneratório ali embutida – correspondem os pagamentos (y) que a 
acobertam. Esta relação de igualdade ideal, convencionada, deve ser mantida. Assim, se os custos dos 
insumos necessários à prestação (x) sofrem elevações constantes – como é rotineiro entre nós –, os pa-
gamentos (y) têm de incrementar-se na mesma proporção, sem o quê a igualdade denominada “equa-
ção econômico-financeira” deixa de existir; decompõe-se.1 
 
No entanto, adverte Marçal JUSTEN FILHO, que “(...) somente se admite reajuste após 

decorridos doze meses, com efeitos para o futuro.” Até é possível reajuste antes de um ano da 

                                                 
1 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Op. cit., p. 597. 
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contratação, desde que decorrido um ano da formulação da proposta (ou da data a que se referir 
o orçamento apresentado com a proposta).2 

 
Sobre a recomposição ou revisão do preço, destacam-se, porque oportunos, os 

ensinamentos de Hely Lopes MEIRELLES sobre o tema: 
 
A revisão do contrato, ou seja, a modificação das condições de sua execução, pode ocorrer por 
interesse da própria Administração ou pela superveniência de fatos novos que tornem ine-
xeqüível o ajuste inicial. A primeira hipótese surge quando o interesse público exige a altera-
ção do projeto ou dos processos técnicos de sua execução, com aumento dos encargos ajus-
tados; a segunda, quando sobrevêm atos do Governo ou fatos materiais imprevistos e im-
previsíveis pelas partes que dificultam ou agravam, de modo excepcional, o prosseguimento 
e a conclusão do objeto do contrato, por obstáculos intransponíveis em condições normais de 
trabalho ou por encarecimento extraordinário das obras e serviços a cargo do particular con-
tratado, que impõem uma recomposição dos preços ajustados, além do reajuste prefixado.3 
 
Celso Antônio BANDEIRA DE MELLO assevera que a recomposição ou revisão de 

preços, tem lugar naqueles casos em que a manutenção do “(...) equilíbrio econômico-financeiro 
não pode ser efetuada ou eficazmente efetuada pelos reajustes, pois trata-se de considerar 
situações novas insuscetíveis de serem por estes corretamente solucionáveis.”4 

 
Em síntese: a) reajuste se refere ao implemento do valor pago acrescido pela variação 

dos preços dos insumos; e b) a recomposição dos preços, um tanto mais ampla, em um de seus 
campos de abrangência, traduz-se na compensação dos prejuízos arcados pela ocorrência de fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis. 

 
A lei autoriza o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos (artigos 

37, inciso XXI, da CRFB/885; e 65, inciso I, letra d, da Lei n.º 8.666/93, com redação dada pela Lei nº 
8.883/946). 

 
Através da revisão de preços o contratado pretende repassar o aumento dos insumos, 

por fatores alheios à sua vontade e supervenientes à contratação, para a Administração Pública, 
de maneira a reequilibrar a equação econômico-financeira. Este é o entendimento, dantes sinali-
zado, de Marçal JUSTEN FILHO: 

                                                 
2 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 12 ed. São Paulo: 

Dialética, 2008. p. 655. 
3 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 33 ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 244. 
4 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio, p. 598. 
5 Art. 37. (...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão 

contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas 
que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

6 Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes 
casos: I - unilateralmente pela Administração: (...) d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre 
os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, 
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual. 
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(...) em muitos casos, a previsão original do prazo necessário à execução do contrato exclui o cabimento 
do reajuste. Mas podem sobrevir eventos que exijam o prolongamento dos prazos contratuais. Em tal 
hipótese, não caberá aplicar o reajuste por ausência de previsão contratual. Mas o particular manterá o 
direito à compensação pelas perdas derivadas da inflação. A solução será promover a revisão de preços, 
que poderá seguir exatamente os mesmos critérios do reajuste.7      

 
Hely Lopes MEIRELLES afirma que a recomposição de preços por fatos supervenientes, 

que antes só se fazia por via judicial, é, modernamente, admitida por aditamento ao contrato, 
“(...) desde que a Administração reconheça e indique a justa causa ensejadora da revisão do ajuste 
inicial”.8 Nesse particular, é louvável a iniciativa da Requerente de tentar, amigavelmente, a 
recomposição de preços perante a Administração.  

 
O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato nada mais é do que a aplicação da cláu-

sula rebus sic stantibus (“enquanto as coisas assim estiverem”), que designa, modernamente, a 
Teoria da Imprevisão. Em princípio, tal teoria, de origem francesa, propunha-se a estabelecer 
uma partilha de prejuízos entre Administração e a contratada. Hodiernamente, o entendimento é 
de que a cláusula serve para reajustar a normalidade dos contratos. Celso Antônio BANDEIRA 
DE MELLO comenta que a cláusula: 

 
(...) converteu-se em fórmula eficiente para garantir integralmente o equilíbrio econômico-financeiro 
avençado ao tempo da constituição do vínculo, vale dizer: instrumento de recomposição do equilíbrio 
estabelecido, o que, no fundo, nada mais representa senão prestigiar o significado real do consensus 
expressado no contrato, pela restauração dos termos da equivalência inicial, ou seja, de sua normalida-
de substancial.9 
 
Todavia, para que o pleito seja deferido, cabe à contratada demonstrar, de forma 

inequívoca, a ocorrência do fato imprevisível ou, se previsível, de consequência incalculável, bem 
assim a demonstração concreta que passou a pagar mais ao fornecer o produto.  

 
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná consolidou-se no sentido 

de que a comprovação desses prejuízos deve ser cabal, com apresentação, em especial, das notas 
fiscais/recibos, além dos demonstrativos que atestem a disparidade entre preços de mercado à 
época da elaboração do cronograma físico financeiro e a data da efetiva contratação de mão de 
obra ou aquisição de insumos.  

 
A título ilustrativo, cita-se decisão proferida pela Quinta Câmara Cível, na Apelação 

Cível n.º 0483929-4, relatoria do Desembargador Luiz Mateus de Lima, j. 14/07/2009, cujos trechos 
da ementa e voto transcrevem-se:  

 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LICITAÇÃO. CELEBRAÇÃO DE CONTRA-
TOS ADMINISTRATIVOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. IMPOSSIBILIDA-
DE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DE PREJUÍZOS. RECURSO CONHECIDO 
E DESPROVIDO. Embora tenha restado demonstrado que houve aumento nos preços dos insumos e 

                                                 
7 JUSTEN FILHO, Marçal. Op. cit., p. 655. 
8 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit., p. 245. 
9 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Op. cit., p. 615. 
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materiais utilizados na execução das obras, bem como que foram utilizados materiais em quantidade 
superior à prevista no certame licitatório, não ficou comprovado que tais fatos abalaram o equilíbrio 
econômico-financeiro dos contratos. (...)10 (g.n.) 
 
No presente caso, alega a Requerente que o aumento do custo do produto ocorreu após 

a contratação com o Município, em decorrência da constante oscilação no mercado de derivados 
do petróleo (diesel) causada pelo aumento dos insumos e a elevação no Dólar diante das conse-
quências da pandemia de Covid-19, o que evidencia um fator extraordinário que lhe causou one-
ração excessiva, já que não se desconhece o frequente aumento dos combustíveis repassado pela 
Petrobras. 
 

A Secretaria de Assistência Social informou que realizou pesquisas com empresas do 
ramo e na internet, recomendando a recomposição do preço solicitado visto que se mostra inferi-
or ao praticado no mercado. Como se pode verificar, houve a constatação da quebra da equação 
econômico financeira, de tal sorte que procede parcialmente o pleito da Requerente de aumento 
no preço dos produtos a que se obrigou a fornecer, reconhecendo-se devido o realinhamento no 
preço dos pneus no percentual levantado pela área técnica. 

 
3 CONCLUSÃO 

 
ANTE O EXPOSTO, com arrimo nos artigos 37, inciso XXI, da Constituição Federal e 65, 

inciso I, letra d, da Lei n.º 8.666/1993, opina-se pelo DEFERIMENTO do reequilíbrio econômico-
financeiro da Ata de Registro de Preços nº 854/2021 (Pregão Eletrônico nº. 158/2021), formulado 
pela empresa RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI - ME, a ser praticado a partir da data do protoco-
lo, passando de R$ 1.196,00 para R$ 1.256,00.  

 
Nos termos do § 2º do art. 57 da Lei n.º 8.666/1993,11 necessário encaminhamento para a 

Autoridade competente (Prefeito), para que previamente autorize o aditamento. 
 
Em caso de concordância do Prefeito Municipal, dê-se ciência ao Controle Interno, por 

força do art. 83, § 2º, da Lei Orgânica Municipal.12  
 
É o parecer, submetido à honrosa apreciação de Vossa Senhoria. 

 
Francisco Beltrão/PR, 22 de agosto de 2022.  
 
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 
       DECRETOS 040/2015 - 013/2017 
                       OAB/PR 41.048 

                                                 
10 Disponível em: <http://www.tj.pr.gov.br/portal/judwin/consultas/jurisprudencia/Ju-risprudencia 

Detalhes.asp?Sequencial=8&TotalAcordaos=30&Historico=1&AcordaoJuris=831141>. Acesso em: 14 set. 2011. 
11 “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.” 
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  Protocolo 5- 8.182/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

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

Data: 23/08/2022 às 06:58:03

 

reequilíbrio padrões de energia terra nossa

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_616_2022_rafael.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 23/08/2022 14:36:54 1Doc MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 0904-7F9B-8495-6CDB 
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DESPACHO N.º 616/2022 
 

 
PROCESSO N.º :  8.182/2022 
REQUERENTE :  RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI ME 
LICITAÇÃO : ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 854/2021 – PREGÃO N.º 158/2021 
OBJETO :  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÕES COMPLETOS, PARA ENTRADA DE ENER-

GIA ELÉTRICA, PARA O “CONJUNTO HABITACIONAL TERRA NOSSA” 
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE REEQUILÍBRIO 
 

 
 

O requerimento protocolado pretende o reequilíbrio de preços na Ata de Re-
gistro de Preços n.º 683/2020, referente ao fornecimento e instalação de padrões completos, 
para entrada de energia elétrica, para o “Conjunto Habitacional Terra Nossa”.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação da Contratada, fotocópia da 

Ata de Registro de Preços, despachos, documentos, certidões e parecer jurídico. 
 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 1.156/2022, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO o pedido de REEQUILÍ-
BRIO na Ata, passando de R$ 1.196,00 para R$ 1.256,00. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 22 de outubro de 2022. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 
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  Protocolo 6- 8.182/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para: Representante: RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI ME

Data: 25/08/2022 às 16:51:22

 

BOA TARDE

SEGUE EM ANEXO 1º TERMO DE ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 854/2021 PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 158 /2021, PARA FINS DE ARQUIVAMENTO.

OBRIGADA.

_

Maria Catarina Pereira Lima  
agente administrativo

Anexos:

ADITIVO_N_1_REEQUILIBIO_ATA_854_2021_RAFAEL_ZABOT_KORLIKOSKI_ME_assinado.pdf

PUBLICACAO_ADITIVO_N_1_REEQUILIBIO_ATA_854_2021_RAFAEL_ZABOT_KORLIKOSKI_ME_.pdf
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1º TERMO DE ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 854/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158 /2021 
 

Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, estado do Paraná e a empresa, 
RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI ME, 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: RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI ME, sediada na AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 993 - 

CEP: 85640000 - BAIRRO: Centro, na cidade de Ampére/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 10.353.532/0001-66, 
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio administrador  Sr. RAFAEL ZABOT 
KORLIKOSKI, portador do CPF nº 052.204.959-17. 

 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura eventual fornecimento e instalação de padrões completos, 

para entrada de energia elétrica, para o “Conjunto Habitacional Terra Nossa”, localizado Bairro Padre Ulrico na 
cidade de Francisco Beltrão – PR , durante a vigência da Ata de Registro de Preços. Conforme necessidade da 
Administração Municipal. 

JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Jurídico opinou pelo 
deferimento de reequilíbrio da ata no item 1 conforme o contido no Processo Administrativo nº 8.182/2022. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica atualizado o valor do item 1, conforme abaixo especificado: 

 
Item Código  

 
Descrição  Unidade Quantidade Preço 

registrado R$ 
Preço 

atualizado R$  

1 74979 Padrão completo para entrada de 
energia elétrica, com entrada aérea e 
saída subterrânea, bifásico de 50 
ampères, incluindo instalação, o 
fornecimento do material, a mão de 
obra e o recolhimento de CRT 
Certificação  de Responsabilidade 
Técnica.  

UN 233 1.196,00 1.256,00 

Valor total a ser acrescido ao contrato                                                                                             R$  13.980,00 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas da Ata de 
Registro de preços, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do 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, 24 de agosto de 2022. 
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CLEBER FONTANA RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI ME 

CPF nº 020.762.969-21 
CONTRATADA 

RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI 
PREFEITO MUNICIPAL Sócio administrador 

CONTRATANTE  
 
 

RAFAEL ZABOT 

KORLIKOSKI:0522049

5917

Assinado de forma digital por 

RAFAEL ZABOT 

KORLIKOSKI:05220495917 

Dados: 2022.08.25 16:04:46 -03'00'
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001 265 76750 Substituição da resistência (material e mão de obra) para destilador de água de bancada - diversas marcas SERV 10,00 244,85 

001 266 82776 Substituição de resistencia trifasica da autoclave hospitalar (material e mão de obra) para Autoclave várias marcas e 
modelos. SERV 15,00 265,65 

002 1 76751 

Serviços de manutenção preventiva, realizando por ocasião das mesmas, operações de limpeza, lubrificação, ajuste, 
inspeção, teste do equipamento, troca de peça gasta pelo uso normal do equipamento, ajuste dos componentes mecânicos, 
elétricos e eletro-eletrônicos, diagnóstico de todos os módulos integrantes de acordo com as normas e procedimentos 
estabelecidos pelo fabricante, elaboração de laudo técnico situacional do equipamento em até 48 horas. 

H 700,00 147,52 

003 1 76752 Serviço de desinstalação de cadeira odontológica. SERV 5,00 183,94 
003 2 76753 Serviço de instalação de cadeira odontológica SERV 5,00 183,94 
003 3 76754 Serviço de instalação de ultrassom pizoelétrico com jato de bicarbonato integrado SERV 15,00 60,64 
003 4 76755 Serviço de desinstalação de ultrassom pizoelétrico com jato de bicarbonato integrado SERV 15,00 60,64 
003 5 76756 Serviço de instalação de aparelho RX de radiografia Piriapical odontológica SERV 10,00 127,38 
003 6 76757 Serviço de desinstalação de RX aparelho de radiografia odontológica SERV 10,00 127,38 
003 7 76758 Serviço de instalação de compressor odontológico SERV 10,00 128,38 
003 8 76759 Serviço de desinstalação de compressor odontológico SERV 10,00 128,38 
003 9 76760 Serviço de desinstalação de bomba á vácuo odontológica SERV 10,00 118,45 
003 10 76761 Serviço de instalação de bomba à vácuo com kit suctor SERV 10,00 118,45 

  
Francisco Beltrão, 24 de agosto de 2022. 
  
SAMANTHA PECOITS 
Sistema de Registro de Preços - SRP 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:D494B5DB 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
EXTRATO DE ATA 

 
SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E 
PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS 
  
O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público: 
1) REGISTRO DE PREÇOS de grama sintética, para utilização em praças, parques, e demais unidades mantidas pela Municipalidade, decorrente do 
Pregão eletrônico nº128/2022 com vigência de 24 de agosto de 2022 a 23 de agosto de 2023 conforme segue: 
ATA SRP Nº 850/2022 
EMPRESA DETENTORA: ART GRAMA REVESTIMENTOS SINTETICOS LTDA 
CNPJ Nº 06.984.883/0001-06 
  
Lote Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor unitário 

R$ 

001 1 82625 

GRAMA SINTÉTICA com as seguintes características mínimas: Tipo de fio sintético: Polietileno (PE) 
em Monofilamento ou fibrilada. Altura dos fios: 12 mm. Quantidade de pontos por m²: 60.000 pontos 
por M². Distância entre carreiras: 4mm e 5mm entre carreiras. Cor predominante: Verde Oliva. 
Tratamento Protetor: Estabilizado e Tratado Anti-UV e Anti-Estático. Composição da Base Primária: 
100% Polipropileno (PP). Composição da Base Reforçada: Polipropileno. Revestimento da Base: Látex 
Especial + Resina Acrílica. Largura do Rolo: 2,00 metros. Sistema de Confecção: Confecção Tufting 
Machine. Flamabilidade: Não alastra o fogo. Instalada. (Medição em metros quadrados).O piso base será 
responsabilidade da CONTRATANTE. 

MULTIGRAMA UN 2.250,00 57,00 

002 1 82626 

GRAMA SINTÉTICA com as seguintes características mínimas: Tipo de fio sintético: Polietileno (PE) 
em Monofilamento ou fibrilada. Altura dos fios: 12 mm. Quantidade de pontos por m²: 60.000 pontos 
por M². Distância entre carreiras: 4mm e 5mm entre carreiras. Cor predominante: Verde Oliva. 
Tratamento Protetor: Estabilizado e Tratado Anti-UV e Anti-Estático. Composição da Base Primária: 
100% Polipropileno (PP). Composição da Base Reforçada: Polipropileno. Revestimento da Base: Látex 
Especial + Resina Acrílica. Largura do Rolo: 2,00 metros. Sistema de Confecção: Confecção Tufting 
Machine. Flamabilidade: Não alastra o fogo. Instalada. (Medição em metros quadrados).O piso base será 
responsabilidade da CONTRATANTE. 

MULTIGRAMA UN 750,00 57,00 

  
Francisco Beltrão, 24 de agosto de 2022. 
  
DANIELA RAITZ ANTONIO CARLOS BONETTI 
Sistema de Registro de Preços - SRP Secretário Municipal de Administração 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:568E98EB 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO ADITIVO 

 
1º TERMO DE ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 854/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158 /2021 
  
Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, estado do Paraná e a empresa, RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI ME, 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: RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI ME, sediada na AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 993 - CEP: 85640000 - BAIRRO: Centro, 
na cidade de Ampére/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 10.353.532/0001-66, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio 
administrador Sr. RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI, portador do CPF nº 052.204.959-17. 
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OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura eventual fornecimento e instalação de padrões completos, para entrada de energia elétrica, para o 
“Conjunto Habitacional Terra Nossa”, localizado Bairro Padre Ulrico na cidade de Francisco Beltrão – PR , durante a vigência da Ata de Registro de 
Preços. Conforme necessidade da Administração Municipal. 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento de reequilíbrio da ata no item 
1 conforme o contido no Processo Administrativo nº 8.182/2022. 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica atualizado o valor do item 1 abaixo especificado: 
Saldo a requisitar: 
  
Item Código  Descrição Unidade Quantidade Preço registrado Preço atualizado 

1 74979 

Padrão completo para entrada de energia elétrica, com entrada aérea e saída 
subterrânea, bifásico de 50 ampères, incluindo instalação, o fornecimento do 
material, a mão de obra e o recolhimento de CRT Certificação de 
Responsabilidade Técnica. 

UN 233 1.196,00 1.256,00 

    Valor total a ser acrescido ao contrato   R$ 13.980,00     

  
CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas da Ata de Registro de preços, ficando este Termo 
fazendo parte integrante e complementar do 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, 24 de agosto de 2022. 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:D594D944 
 

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, tornam público extrato de Termo Aditivo de Contrato: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa MHS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato de Locação nº 511/2013 – Dispensa de Licitação nº 073/2013 
OBJETO: A LOCADORA é proprietária do imóvel composto por casa de 307,00m2, localizada na Rua Minas Gerais, nº 844, sobre o lote nº 
05, da quadra nº 199, quadra 199 – lote 05, matrícula 21.652, destinado a instalação do CAPS AD – Centro de Atenção Psicossocial Álcool e 
Droga. 
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Saúde, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento de prorrogação 
de prazo de vigência do contrato, bem como reajuste do valor pelo índice negociado em 10,7% (dez virgula sete por cento), conforme o contido no 
Processo Administrativo nº 21.454/2022. 
Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até dia 25 de setembro de 2022, conforme abaixo especificado: 
  
Objeto Valor mensal 

R$ Reajuste Valor mensal 
atualizado R$ Unid Qtd Valor total acrescido ao 

contrato R$ 
Locação do Imóvel composto por casa de 307,00m2, localizada na Rua Minas Gerais, nº 844, sobre o lote nº 05, da 
quadra nº 199, quadra 199 - lote 05, matrícula 21.652, destinado à instalação do CAPS AD - Centro de Atenção 
Psicossocial Álcool e Droga. 

4.179,69 10,7% 4.626,91 Mês 2 9.253,82 

  
Francisco Beltrão, 24 de agosto de 2022. 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
EXTRATO DE ATA 

 
SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS 
  
O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público: 
1) REGISTRO DE PREÇOS para confecção de estojos organizadores de medicamentos, para distribuição gratuita aos idosos residentes no 
município de Francisco Beltrão, decorrente do Pregão eletrônico nº130/2022 com vigência de 24 de agosto de 2022 a 23 de agosto de 2023 conforme 
segue: 
ATA SRP Nº 851/2022 
EMPRESA DETENTORA: BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI 
CNPJ Nº 10.414.625/0001-53 
  
Lote Item Código Descrição Marca UN Quant. Valor unitário R$ 

001 1 82639 

ESTOJO PARA MEDICAMENTO - CONFECCIONADO EM POLIÉSTER 600 TRÊS FAIXAS 
IDENTIFICADAS (MANHÃ, TARDE E NOITE) NAS CORES: MANHÃ/AZUL DEL REI; TARDE/BRANCO; 
NOITE/AMARELO OURO; ONDE CADA FAIXA MEDE 5CM DE LARGURA COM ABERTURA EM 
ZÍPER Nº06 NA COR AZUL; UMA ALÇA DE MÃO DE 20CM NA COR AZUL, TAMANHO TOTAL DO 
ESTOJO 23X12X15CM PERSONALIZAÇÃO LOGO DA PREFEITURA - A ARTE PODERÁ SOFRER 
ALTERAÇÕES A COMBINAR. 

BLD UN 6.000,00 13,80 

002 1 82639 

ESTOJO PARA MEDICAMENTO - CONFECCIONADO EM POLIÉSTER 600 TRÊS FAIXAS 
IDENTIFICADAS (MANHÃ, TARDE E NOITE) NAS CORES: MANHÃ/AZUL DEL REI; TARDE/BRANCO; 
NOITE/AMARELO OURO; ONDE CADA FAIXA MEDE 5CM DE LARGURA COM ABERTURA EM 
ZÍPER Nº06 NA COR AZUL; UMA ALÇA DE MÃO DE 20CM NA COR AZUL, TAMANHO TOTAL DO 
ESTOJO 23X12X15CM PERSONALIZAÇÃO LOGO DA PREFEITURA - A ARTE PODERÁ SOFRER 
ALTERAÇÕES A COMBINAR. 

BLD UN 2.000,00 13,80 
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