
Proc. Administrativo 949/2022

De: Eliane Z. - SMDET-PT-SM

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

Data: 17/01/2022 às 15:20:31

Setores envolvidos:

GP, GP-AJ, SMA-PGM, SMDET-PT-SM, SMA-LC-ALT

ALTERAÇÃO DE CURSO

 

 

          Venho através do presente, solicitar a alteração no contrato do Curso de Auxiliar de
Pedreiro, substituindo o mesmo pelo Curso de Aperfeiçoamento em Processos de Soldagem MIG e

Eletrodo Revestido 40 horas. Conteúdos: Conceituação de processo de soldagem; Normas de
segurança; Parametrização e regulagem em geral (MIG/MAG, eletrodo revestido); Soldagem e
preparação em barras de aço sem chanfro soldadas paralelas e angularmente; Soldagem e
preparação de chaparia, tubos redondos ou quadradas de parede fina; Inspeção visual do
cordão de solda. Permanecendo com o mesmo valor (10.000,00).

A substituição será necessária devido a não adesão do público para o curso originalmente
oferecido.

A data de inicio para este curso será 18/01/2022, conforme acordado com a empresa contratada
(SENAI).

_

Eliane Zatti 

Coordenadora Poupa Tempo São Miguel

Anexos:

Certidao_Estadual.pdf

Certidao_Federal.pdf

Certidao_Municipal.pdf

CND_Trabalista.pdf

Consulta_Regularidade_do_Empregador.pdf
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Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 025180243-98

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 03.776.284/0020-63
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR
 

         Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de

Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,

nesta data.

 

         Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de

natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

 

 

Válida até 10/02/2022 - Fornecimento Gratuito
 

 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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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: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
CNPJ: 03.776.284/0001-09 

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

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

1.

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

2.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:33:27 do dia 17/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/07/2022.
Código de controle da certidão: B296.44A3.AB6D.9232
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

 

CERTIDÃO NEGATIVA
N°38835/2021

 

 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAIRAZÃO SOCIAL:
 03.776.284/0020-63CNPJ:

 72265INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

 ALVARÁ:
 AV UNIAO DA VITORIA, 66 - Q 529 L 01 - MINIGUACU CEP: 85605586 Francisco Beltrão - PRENDEREÇO:
 Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente, Treinamento em desenvolvimento profissional eATIVIDADE:

gerencial, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Educação profissional de
nível técnico

 

Certificamos que não existem pendências em nome do contribuinte supramencionado relativas aos tributos administrados pela
Secretaria Municipal da Fazenda. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de Francisco Beltrão cobrar
quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em
relação ao período abrangido por esta certidão.

 

  2 5 / 1 1 / 2 0 2 1D A T A  D E  E M I S S Ã O :
  2 4 / 0 1 / 2 0 2 2D A T A  D E  V A L I D A D E :

  C O N C O R R Ê N C I A  /  L I C I T A Ç Ã OF I N A L I D A D E :
 9ZTMHBUFFHTZZXC8E2Q8CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:

 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na Internet, no endereço www.franciscobeltrao.pr.gov.br

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C e r t i d ã o  e m i t i d a  g r a t u i t a m e n t e  p e l a  i n t e r n e t  e m :   2 5 / 1 1 / 2 0 2 1  -   1 4 : 0 5 : 1 8

Qualquer rasura invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI (MATRIZ E

FILIAIS)

CNPJ: 03.776.284/0020-63

Certidão nº: 1672710/2022

Expedição: 17/01/2022, às 14:54:38

Validade: 15/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 03.776.284/0020-63,

NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

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

anteriores à data da sua expedição.

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

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

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

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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17/01/2022 15:03 Consulta Regularidade do Empregador

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

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 03.776.284/0020-63
Razão Social:SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI
Endereço: RUA UNIAO DA VITORIA 66 / JD MINIGUAÇU / FRANCISCO BELTRAO / PR

/ 85605-040

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/12/2021 a 25/01/2022 
 
Certificação Número: 2021122705231748731670

Informação obtida em 17/01/2022 15:03:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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  Proc. Administrativo 1- 949/2022

De: Bianca N. - SMA-LC-ALT

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

Data: 17/01/2022 às 16:10:35

 

Boa tarde!

Segue pedido de aditivo de Alteração a Dispensa nº105/21 Cont. 870/21 para elaboração de parecer jurídico.

Att.

_

Bianca Zanini Niclote 

Auxiliar administrativo

Anexos:

CONT_870_SERVICO_NACIONAL_DE_APRENDIZAGEM_INDUSTRIAL.pdf
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 

 

 

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

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

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
Contrato de Prestação de Serviços nº 870/2021, que entre si celebram de um lado o município de 
FRANCISCO BELTRÃO e de outro lado a empresa SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
INDUSTRIAL - SENAI. 
 
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, 
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, inscrito no CNPJ sob o nº 
03.776.284/0020-63, com sede na AV UNIAO DA VITORIA, 66, CEP: 85605586, Bairro MINIGUACU, na 
cidade de Francisco Beltrão/PR, doravante designado CONTRATADO, representado neste ato pela senhora 
ROSEVETE MARTA MARCELO TESSER, gerente da Unidade do SENAI de Francisco Beltrão – PR, 
inscrita no CPF sob o nº 575.069.499-20 e portadora de RG nº 4.164.791-4, 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 105/2021, mediante as seguintes cláusulas e condições. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
O objeto do presente termo é a prestação de serviços para ministrar cursos de Montagem de móveis de 
madeira e de Auxiliar de Pedreiro, com carga horária de 80 horas e 20 vagas cada curso, de acordo com as 
especificações abaixo:   
    
Item Código Descrição  Preço total R$ 

1 78444 CURSO DE APERFEIÇOAMENTO - MONTAGEM DE MÓVEIS DE MADEIRA. CARGA HORÁRIA: 
80 HORAS, PARA 20 VAGAS. 
Conteúdo: conhecimento do produto; madeiras de uso industrial; compensado, laminado, painel 
semioco; aglomerado, MDF, chapa dura, lâminas de madeira; lâmina torneada, faqueada e laminado 
plástico(fórmica); acabamento; medição; ferragens; tipo de móvel: sob medida e seriado; 
procedimentos básicos de montagem na casa do cliente; preparação do local; ferramentas e 
equipamentos de montagem; procedimentos e dicas de montagem; esquemas de montagem, 
instalação das ferragens de móveis; fixação dos móveis no ambiente; organização e limpeza; o papel 
do técnico de montagem e atendimento; habilidades pessoais do profissional de montagem; 
apresentação pessoal: imagem e postura do profissional; imagem e credibilidade da empresa; 
empatia, entendendo as expectativas, necessidades e a satisfação do cliente; comunicação eficaz; a 
importância das relações humanas no atendimento; o que caracteriza um excelente atendimento ao 
cliente; temas em atendimento: momento da verdade, qualidade no atendimento, micromarketing; da 
eficiência à excelência: planejamento e procedimento no trabalho; saúde e segurança nas operações 
de montagem e manuseio seguro de equipamentos elétricos e ferramentas manuais; práticas de 
montagem e ajustes em peças e móveis de madeira. 
Início: 25/10/2021 – (segunda, quarta e quinta) 
Horário 19h00min às 22h00min 

10.000,00 

2 78445 CURSO DE APERFEIÇOAMENTO - AUXILIAR DE PEDREIRO. CARGA HORÁRIA: 80 HORAS, 
PARA 20 VAGAS.  
Conteúdos: concretagem: traço e dosagem, agregados e aglomerantes, confecção, transporte, 
lançamento, adensamento e cura do concreto. Alvenaria – elevação de alvenaria de vedação, 
ferramentas específicas, vergas e contravergas, locação das paredes. Piso e contrapiso – traço e 
dosagem, agregados e aglomerantes, confecção de argamassa convencional e industrializadas, 
tipos e execução de contrapiso e piso cimentado. Saúde e Segurança no trabalho em canteiro de 
obras. 
Início: 25/10/2021 – (segunda, quarta e quinta) 
Horário 19h00min às 22h00min 

10.000,00 

          
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O CONTRATADO deverá fornecer o material pedagógico necessário para 
realização dos cursos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os serviços deverão ser executados em estrita obediência ao presente 
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 

 

 

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

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 2 

 

Contrato, assim como ao Processo de dispensa nº 105/2021. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 
 
O preço ajustado para a prestação do serviço contratado e ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e 
o CONTRATADO concorda em receber é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do 
presente contrato, será de responsabilidade exclusiva do CONTRATADO, bem como demais encargos 
inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O valor pelo qual será contratado o objeto não será atualizado até o final do 
prazo previsto para execução. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO  
 
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal, 
acompanhada pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal designado pelo 
Município e acompanhada ainda das CND’s FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após o recebimento 
definitivo do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária do CONTRATADO indicada 
pela mesma. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a dispensa de 
licitação nº 105/2021 e consequente contrato, são oriundos da receita própria do Município. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As faturas deverão ser apresentadas pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, 
em 01 (uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará o CONTRATADO das 
responsabilidade assumidas na forma deste contrato, independente de sua natureza, nem implicará na 
aprovação definitiva do recebimento dos serviços. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento será realizado pelo CONTRATANTE, após regular e devido 
processamento, através de sua Tesouraria. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao 
CONTRATANTE, o pagamento será sustado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por 
parte do CONTRATADO, para o saneamento da irregularidade. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no 
endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO – Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o 
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subseqüente a esta. 
 
PARÁGRAFO OITAVO – Os recursos orçamentários estão previstos na conta:  
DOTAÇÕES 

Conta da 
despesa 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa Grupo da fonte 

1610 05.002.23.334.2301.2012 0 3.3.90.39.48.00 Do Exercício 
 
PARÁGRAFO NONO – O CONTRATADO deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as 
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certidões comprovando a sua situação regular perante à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço - FGTS, às Fazendas Federal, Estadual, Municipal e/ou Distrito Federal do 
domicílio/sede do Contratado e da quitação da Dívida Ativa da União.  
 
PARÁGRAFO DÉCIMO – O CONTRATADO deverá apresentar ainda, juntamente com cada nota fiscal: 
relação padrão, cujo modelo será fornecido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Tecnológico onde deverá constar: nome completo do aluno, especificação do curso, nome do professor, 
turma, horários, datas, o conteúdo abordado nas aulas e a razão social do CONTRATADO. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E DA FORMA DE EXECUÇÃO 

 
Os cursos serão realizados na unidade do SENAI – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
INDUSTRIAL, localizada na Avenida União da Vitoria, 66, Bairro Miniguaçu, na cidade de Francisco Beltrão 
- PR, 85601-000, de acordo com o cronograma da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Tecnológico e o estabelecido na cláusula primeira deste termo. 
  
PARÁGRAFO ÚNICO – A vigência do presente termo é de 365(trezentos e sessenta e cinco) dias. 
  
CLÁUSULA QUINTA – DA MULTA 
 
Para a ocorrência de qualquer forma de inadimplência do CONTRATADO, quanto as suas obrigações 
assumidas em decorrência do presente contrato, seja parcial ou integral, está ficará então sujeita ao 
pagamento da multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, sem 
prejuízo de outras penalidades previstas pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações subseqüentes e demais 
legislações pertinentes a matéria. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 
 
O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de 
notificação Judicial do CONTRATADO, nas seguintes hipóteses: 
 
a) infringência de qualquer obrigação ajustada. 
b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência do CONTRATADO. 
c) se o CONTRATADO, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar 
qualquer direito decorrente deste contrato. 
d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O CONTRATADO, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta 
vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – 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 do 
CONTRATADO, 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) O CONTRATADO 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. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PARTES INTEGRANTES 
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As condições estabelecidas no Processo de dispensa nº 105/2021 e na proposta apresentada pelo 
CONTRATADO, 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 CONTRATADO, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços. 
 
 
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
  
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretária Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Tecnológico, Senhora LILIANA PAULA NOGUEIRA DE ANDRADE, inscrita no 
CPF/MF sob o nº 037.215.779-30 e portadora do RG nº 8.146.397-2. 
    
A fiscalização do recebimento dos serviços será efetuada pela servidora da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, ELIANE ZATTI DE MELLO, CPF 075.445.369-39, telefone (46) 
3523-2257. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
 
As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre 
elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus 
regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, 
dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer 
que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 
compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento 
que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico 
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo 
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUCESSÃO E 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 do CONTRATADO, 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, 22 de outubro de 2021. 

         
  

CLEBER FONTANA 
      CPF Nº 020.762.969-21 

 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
 INDUSTRIAL - SENAI 

PREFEITO MUNICIPAL   CONTRATADO 

CONTRATANTE  ROSEVETE MARTA MARCELLO TESSER 

  CPF 575.069.499-20 
TESTEMUNHAS:  
 

ANTONIO CARLOS BONETTI  LILIANA PAULA NOGUEIRA DE ANDRADE 
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  Proc. Administrativo 2- 949/2022

De: Camila B. - SMA-PGM

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

Data: 01/02/2022 às 10:29:03

 

Segue Parecer Jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_0106_2022_Aditivo_de_Alteracao_qualitativa_descricao_de_objeto_curso_SENAI_Deferimento.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 01/02/2022 10:29:40 1Doc CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE CPF 035.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 07DE-1B7F-1EC9-5649 
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PARECER JURÍDICO N.º 0106/2022 
 
 
PROCESSO Nº : 949/2022 
REQUERENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO 
INTERESSADO : SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI 
ASSUNTO : APOSTILAMENTO – ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO DE OBJETO 
 

 
1 RETROSPECTO 

 
Trata-se de pedido protocolado em 16 de janeiro de 2022, em que a Secretaria 

interessada pretende seja efetuado termo aditivo para alteração do descritivo do item 02 do 
Contrato de Prestação de Serviços nº. 870/2021, decorrente da Dispensa n.º 105/2021, que tem 
por objeto a realização de curso de aperfeiçoamento - auxiliar de pedreiro. 

 
O procedimento veio acompanhado de cópia do contrato e Certidões Negativas. 
 
É o relatório. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO 

 
Pretende-se, com o presente requerimento, a formalização de termo aditivo ao 

contrato em apreço para o fim de alterar o descritivo do item 02, substituindo o curso de 
“aperfeiçoamento - auxiliar de pedreiro - 80 horas” pelo curso de “aperfeiçoamento em Processos de 

Soldagem MIG e Eletrodo Revestido - 40 horas”. 
 
Ainda, solicita-se a alteração do conteúdo programático do curso e justifica-se a 

modificação em razão da não adesão do público para o curso originalmente oferecido, sendo 
que a Secretaria informa que há a concordância da contratada, embora não tenha anexado 
manifestação formal da mesma. 

 
A alteração de contrato representa uma das prerrogativas atribuídas à 

Administração, nos termos do art. 58, inc. I, da Lei nº 8.666/93. Tal prerrogativa se justifica 
pelo poder/dever atribuído a esta de melhor tutelar o interesse público, cabendo-lhe, pois, 
em face de determinadas circunstâncias, realizar as necessárias adequações da avença, 
orientando-se pelos princípios da economicidade, da eficiência, da inalterabilidade do objeto, 
da igualdade, da moralidade e da motivação. Eis o que estabelece o referido dispositivo:  

 
Art. 58 O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à 

Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:  

I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 

respeitados os direitos do contratado; 

 
Comumente, a doutrina distingue as alterações nos contratos administrativos em 

quantitativas e qualitativas. A alínea "a" do artigo 65, I, da Lei de Licitações trata das 
modificações qualitativas, ao passo que a alínea "b" se refere a modificações quantitativas:  
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Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas 

justificativas, nos seguintes casos: 

I - unilateralmente pela Administração: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação 

técnica aos seus objetivos; 

 

As alterações qualitativas são voltadas para o aprimoramento técnico e operacional 
do objeto inicialmente licitado. Já as modificações quantitativas nada mais são do que 
alterações na dimensão (quantidade) do objeto.  

 
Seja qual for o tipo de alteração contratual (qualitativa ou quantitativa) não se 

poderá desnaturar o objeto inicialmente licitado. Dessa forma, conciliam-se a necessidade de 
alterações na avença com a manutenção da essência do objeto da licitação, em respeito aos 
princípios da vinculação ao edital, isonomia, impessoalidade, dentre outros.  

 
A Decisão nº 215/2009 (Plenário) do TCU serve para ilustrar o entendimento da 

Corte de Contas sobre a impossibilidade de se desnaturar o objeto inicial da avença, ao 
prever que a alteração contratual só é possível se "não ocasionar a transfiguração do objeto 

originalmente contratado em outro de natureza e propósito diverso".  
 
Neste julgado, o Ministro revisor Adylson Motta asseverou que "a modificação 

decorrente não pode ser de vulto tal que venha a transfigurar o objeto original em outro, frustrando os 

princípios da obrigatoriedade de licitação e isonomia". 
 
Em resumo, as alterações nas especificações dos serviços não podem desvirtuar o 

objeto do contrato original. 
 
De qualquer forma, a análise jurídica sobre a possibilidade de alterações dos 

contratos administrativos deve ser promovida a partir da necessária convivência de dois 
grupos de elementos constitucionais: os princípios de isonomia e impessoalidade em matéria 
de contratações públicas, de um lado, e os princípios de eficiência e economicidade, de outro. 

 
Nesse contexto, a Lei nº. 8.666/93 traz os critérios objetivos que visam estabelecer o 

equilíbrio entre esses grupos de normas constitucionais, podendo-se afirmar que a 
mutabilidade é característica intrínseca dos contratos administrativos, limitada aos critérios 
objetivos previstos na mesma lei.  

 
A alteração do objeto contratual não é vedada, portanto. Apenas o administrador, 

em sua discricionariedade, deve seguir os balizamentos dados pela lei e pelos princípios 
administrativos. 

 
Sobretudo, a alteração deve ser moderada, de forma que tal modificação não 

transmude o objeto contratual, mantendo-se, assim, a correspondência entre o objeto da 
avença e o objeto do certame licitatório, a fim de que se evite afronta indireta ao princípio da 
primazia da licitação pública sobre contratações diretas (art. 37, XXI, da CF/88). 
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De acordo com o entendimento do TCU, em sua Decisão nº. 215/1999 – Plenário, 

extrai-se que: 
 
“Quase sempre, as alterações qualitativas são necessárias e imprescindíveis à realização do 

objeto e, conseqüentemente, à realização do interesse público primário, pois que este se 

confunde com aquele. As alterações qualitativas podem derivar tanto de modificações de 

projeto ou de especificação do objeto quanto da necessidade de acréscimo ou supressão de 

obras, serviços ou materiais, decorrentes de situações de fato vislumbradas após a 

contratação. Conquanto não se modifique o objeto contratual, em natureza ou dimensão, é de 

ressaltar que a implementação de alterações qualitativas requerem, em regra, mudanças no 

valor original do contrato.” 

 
No presente caso, a alteração do descritivo do item se justifica pela ausência de 

adesão ao curso originalmente contratado, tratando-se de adequação que importará em 
melhor execução para os fins a que se destina, sendo que referida alteração não importará na 
modificação do quantitativo nem dos valores contratados, assim como permanece inalterado 
o objeto, qual seja, a realização de cursos para o público-alvo da Secretaria. 

  
Portanto, constata-se que se trata de modificação qualitativa, decorrente de 

situações de fato verificadas após a contratação, com alteração moderada do objeto e que não 
importa em gastos além dos previstos no instrumento inicial, fato que, por si só, já 
demonstra a conveniência para a municipalidade. 

 
Sendo assim, não havendo descaracterização do objeto contratado, mas meros 

aperfeiçoamentos e adequações para atender os interesses e necessidades do Município e dos 
usuários do serviço, não há óbice a que se promova a alteração pretendida. 

 
Ademais, verifica-se que foram observados todos os pressupostos preconizados pela 

lei e pelo próprio TCU para a excepcional modificação contratual, pois dessa maneira evita-
se a excessiva onerosidade nas obrigações do contratado, sendo que o novo pacto deve 
apresentar a manifestação de sua vontade.  
 
3 CONCLUSÃO 
 

ANTE O EXPOSTO, opina esta Procuradoria Jurídica Municipal pelo DEFERIMENTO do 
pedido de aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 870/2021, decorrente da Dispensa 
n.º 105/2021, firmado com o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, 
para o fim de alterar o descritivo do item 02, desde que seja anexado documento em que a 
contratada manifesta a concordância com a alteração pretendida. 

 
Em caso de concordância do Prefeito Municipal, dê-se ciência ao Controle Interno, 

por força do art. 83, § 2º, da Lei Orgânica Municipal.1  
 

                                                 
1 “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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É o parecer, submetido à elevada apreciação de Vossa Senhoria. 
 
Francisco Beltrão/PR, 01 de fevereiro de 2022. 
 
        
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 
       DECRETOS 040/2015 – 013/2017 

           OAB/PR 41.048 
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  Proc. Administrativo 3- 949/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

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

Data: 01/02/2022 às 10:34:50

 

Segue despacho 024/2022 para assinatura pelo Prefeito Municipal

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_024_2022.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 01/02/2022 11:29:06 1Doc CLEBER FONTANA CPF 020.XXX.XXX-21

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 1E2A-0ED6-0507-EBFB 
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DESPACHO N.º 024/2022 

 
 

PROCESSO N.º :  949/2022 
REQUERENTE :  SEMDETEC 
LICITAÇÃO : CONTRATO N.º 870/2021 – DISPENSA N.º 105/2021 
OBJETO :  REALIZAÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO 
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO 
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formulação de alteração no Contrato n.º 
870/2021, referente à realização de curso de aperfeiçoamento, para alterar o curso de 
“aperfeiçoamento - auxiliar de pedreiro - 80 horas” pelo curso de “aperfeiçoamento em 
Processos de Soldagem MIG e Eletrodo Revestido - 40 horas”. 

 
Constam do processo administrativo a solicitação da Secretaria, fotocópia do 

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

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 0106/2022, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO o pedido de alteração do 
item 02, desde que seja anuência expressa da Contratada. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 01 de fevereiro de 2022. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal  
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  Proc. Administrativo 4- 949/2022

De: Bianca N. - SMA-LC-ALT

Para: SMDET-PT-SM - Poupa Tempo São Miguel  - A/C Eliane Z.

Data: 01/02/2022 às 14:08:03

 

Boa tarde!

Em conformidade com o parecer jurídico e com o Despacho do Prefeito, é necessário para a alteração de curso a
anuência expressa da contratada, assim favor providenciar para que seja efetivado a Aditivo solicitado.

Atenciosamente.

_

Bianca Zanini Niclote 

Auxiliar administrativo
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  Proc. Administrativo 5- 949/2022

De: Eliane Z. - SMDET-PT-SM

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

Data: 08/02/2022 às 11:36:44

 

Bom dia!

Segue a ciência da troca de curso pela contratada, conforme solicitado.

Atenciosamente.

_

Eliane Zatti 

Coordenadora Poupa Tempo São Miguel

Anexos:

Ciencia_troca_de_cursos_2_1_.pdf
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  Proc. Administrativo 6- 949/2022

De: Bianca N. - SMA-LC-ALT

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

Data: 08/02/2022 às 14:13:49

 

Boa tarde!

Segue, termo de concordância da contratada anexo ao Despacho nº 5, conforme solicitado.

Att.

_

Bianca Zanini Niclote 

Auxiliar administrativo
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  Proc. Administrativo 7- 949/2022

De: Camila B. - SMA-PGM

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

Data: 08/02/2022 às 15:07:06

 

Em vista do efetivo cumprimento do solicitado no Parecer Jurídico, conforme se depreende do contido no Despacho 5
acima, opino pela continuidade do processo para o fim de ser formalizado o aditivo autorizado pelo Sr. Prefeito.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 08/02/2022 15:07:26 1Doc CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE CPF 035.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 5C3F-98FD-499F-4388 
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  Proc. Administrativo 8- 949/2022

De: Bianca N. - SMA-LC-ALT

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

Data: 31/03/2022 às 10:33:40

 

segue termo aditivo e publicação no diário da AMP

_

Bianca Zanini Niclote 

Auxiliar administrativo

Anexos:

ADITIVO_N_1_ALTERACAO_CONT_870_SERVICO_NACIONAL_DE_APREENDIZAGEM_SENAI.pdf

public_amp_aditivo_n_1_alteracao_senai.pdf
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MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 213/2021 – Processo 
nº 946/2021. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição 
de material hidráulico, elétrico e iluminação pública, pintura, 
materiais estruturais, artefatos de cimento, acabamento interno e 
externo, ferragem e cobertura. 
  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO POR GRUPO DE ITENS. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto 
Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019; decreto Municipal nº 
251 de 20 de maio de 2020; Lei Complementar n.º 123/2006 e suas 
alterações e legislação complementar. 
  
EMPRESA VENCEDORA – POR GRUPO/LOTE 
1 - CONSTRUMAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 
LTDA. CNPJ Nº 05.815.189/0001-94. GRUPO/LOTE 01 – item 01 
R$ 8,00% e item 02 R$ 6,00%. GRUPO/LOTE 02 – item 01 R$ 
13,00% e item 02 R$ 15,00%. GRUPO/LOTE 05 – item 01 R$ 7,00% 
e item 02 R$ 4,00%. GRUPO/LOTE 06 – item 01 R$ 11,00% e item 
02 R$ 7,00%. GRUPO/LOTE 07 – item 01 R$ 13,00% e item 02 R$ 
4,00%. GRUPO/LOTE 08 – item 01 R$ 10,00% e item 02 R$ 10,00%.  
2 - MATERIAIS ELETRICOS ESTRELA GUIA LTDA. CNPJ 
Nº 14.193.126/0001-34 GRUPO/LOTE 03 – item 01 R$ 34,00% e 
item 02 R$ 17,00%. 
3 - TOP AUTO CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA. CNPJ 
Nº 76.461.086/0001-11. GRUPO/LOTE 04 – item 01 R$ 27,00% e 
item 02 R$ 20,00%. 
VALOR TOTAL R$ 2.840.000,00 (dois milhões oitocentos e 
quarenta mil reais). 
  
Francisco Beltrão, 09 de fevereiro de 2022. 
  
DANIELA RAITZ 
Pregoeira 

Publicado por: 
Bianca Zanini Niclote 

Código Identificador:181225B3 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
RESULTADO DE CREDENCIAMENTO 

 
A presidente da Comissão Especial para Credenciamento, designada 
através da Portaria nº 215/2021 de 15/05/2021, com base na Lei 
Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público resultado 
de Credenciamento: 
  
MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO 020/2021. 
OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 020/2021, cujo objeto é o 
credenciamento de pessoas jurídicas e pessoas físicas para prestação 
de serviços de médicos generalistas para atendimento nas Unidades de 
Estratégia de Saúde da Família e no CAPS AD II, com carga horária 
de 40 horas semanais. 
  
EMPRESA CREDENCIADA: 
  
01 – PAULO VICTOR BEZERRA EIRELI. - CNPJ nº 
33.011.186/0001-33, indicando a profissional médica DANIELLE 
GOMES BAIOTO, CRM nº 48.521-PR. 
  
Francisco Beltrão/PR, 09 de fevereiro de 2022. 
  
PRISCILA ALVES DE LUCA 
Presidente da Comissão Especial para Credenciamento  
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
RESULTADO DE CREDENCIAMENTO 

 

A presidente da Comissão Especial para Credenciamento, designada 
através da Portaria nº 215/2021 de 15/05/2021, com base na Lei 
Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público resultado 
de Credenciamento: 
  
MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO 006/2021. 
OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas e pessoas físicas, para 
prestação de serviços médicos em regime de plantão na UPA – 
Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas, no Centro de Saúde do 
bairro da Cango, no CAPS AD II e no Centro de Saúde da Cidade 
Norte, pelo período de 12(doze) meses. 
  
EMPRESA CREDENCIADA: 
  
01 – FHO CLINICA MÉDICA LTDA - CNPJ nº 41.659.658/0001-97, 
para serviços de plantão médico generalista descritos nos itens nº 01, 
02 e 03 do edital, indicando a profissional médica FABIANA 
HOLLER DE OLIVEIRA, CRM nº 46.242/PR. 
  
Francisco Beltrão/PR, 09 de fevereiro de 2022. 
  
PRISCILA ALVES DE LUCA 
Presidente da Comissão Especial para Credenciamento  
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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 
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – 
SENAI. 
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 870/2021 – Dispensa 
de Licitação nº 105/2021. 
OBJETO: Prestação de serviços para ministrar cursos de Montagem 
de móveis de madeira e de Auxiliar de Pedreiro, com carga horária de 
80 horas e 20 vagas cada curso. 
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, o 
Departamento Jurídico opinou pelo deferimento de alteração do 
descritivo do ITEM 02 para aprimoramento técnico e operacional do 
contrato, conforme o contido no Processo Administrativo nº 
949/2022. 
Fica alterado o descrito do item 02 do contrato, substituindo o curso 
de “aperfeiçoamento – auxiliar de pedreiro – 80 horas” pelo curso de 
“aperfeiçoamento em Processos de Soldagem MIG e Eletrodo 

Revestido – 40 horas”. Fica alterado ainda o conteúdo programático 
do curso. 
  
Francisco Beltrão, 09 de fevereiro de 2022. 
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ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO 

 
DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS 

DECRETO N° 327-2022 
 
DECRETO nº.327/2022 
  

SÚMULA: Dispõe sobre concessão de Licença 
Prêmio ao servidor João Mário Chabatura, como 
abaixo se específica e dá outras providências.  
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