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TERMO ADITIVO DE META  

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 208/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
56/2022 

 
SOLICITAÇÃO: Alteração de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS para CONTRATO com aditivo 

de meta de 25% – Prazo Contrato: 60 DIAS 
 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de hortifruti, para o Programa 
Nacional de Alimentação Escolar em atendimento as unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino 
de Francisco Beltrão – PR.  

 
CONTRATADA: COMERCIAL FRANSOUZA EIRELI, sediada na RUA RUI BARBOSA, 108 - CEP: 

85540000 - BAIRRO: CENTRO, na cidade de Mangueirinha/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 11.399.644/0001-
10, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio administrador Sr. RENATO 
CARLOS FERREIRA, portador do RG nº 80825501 e do CPF nº 040.947.459-20. 

 
 
JUSTIFICATIVA: Novo processo licitatório em andamento, alteração para contrato com aditivo 

de meta de 25% para garantir o fornecimento de hortaliças e leguminosas para merenda escolar durante a 
finalização do processo. Abaixo anuência do fornecedor através de conversa de aplicativo de mensagens 
whatsapp: 
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Obs.: *Saldo atual da ata de registro de preços: R$ 18.577,96 (dezoito mil, quinhentos e setenta 
e sete reais e noventa e seis centavos).  

* Valor a ser contratado, considerando o limite de 25% a ser aditivado R$ 23.222,45 (vinte e 
três mil, duzentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos). 

 
 
 
                   
       Francisco Beltrão, 20 de outubro de 2022. 

 
 
 
 
 

MARIA IVONETE DA SILVA 
Secretaria Municipal de Educação 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2022 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 208/2021 

 

 

 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de hortifruti, para o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar em atendimento as unidades 
educacionais da Rede Municipal de Ensino de Francisco Beltrão – PR.  

   

VIGÊNCIA: 13/01/2022 A 12/01/2023 
 

 

 

 

DETENTOR DA ATA: 

 

COMERCIAL FRANSOUZA EIRELI 

CNPJ nº: 11.399.644/0001-10 

TELEFONE: (46)3243-1578 e 98826-6963 

E-MAIL: comercialfransouza@hotmail.com 

RUA RUI BARBOSA, 108 - CEP: 85540000 - BAIRRO: CENTRO 

Mangueirinha/PR 
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PARANÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 208/2021 -  Processo nº 930/2021 

   
Aos treze dias de janeiro de 2022, o Município de Francisco, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
77.816.510/0001-66, com sede na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, na Rua Octaviano 
Teixeira dos Santos nº 1000 - centro, doravante denominado Prefeitura, representado pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr. CLEBER FONTANA , inscrito no CPF/MF sob o nº 020.762.969-21, nos termos do art. 15 da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e do Decreto Municipal nº 176/2007, em face da classificação da 
proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 208/2021, por deliberação da Comissão de Licitação, 
devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Francisco Beltrão em 11/01/2022, 
resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as condições do 
Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem. 
 
COMERCIAL FRANSOUZA EIRELI, sediada na RUA RUI BARBOSA, 108 - CEP: 85540000 - BAIRRO: 
CENTRO, na cidade de Mangueirinha/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 11.399.644/0001-10, doravante 
designada CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio administrador Sr. RENATO 
CARLOS FERREIRA, portador do RG nº 80825501 e do CPF nº 040.947.459-20. 

 
 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de hortifruti, 
para o Programa Nacional de Alimentação Escolar em atendimento as unidades educacionais da Rede 
Municipal de Ensino de Francisco Beltrão – PR., durante a vigência da Ata de Registro de Preços, conforme 
necessidade da Administração Municipal; conforme edital e proposta que ficam fazendo parte integrante 
deste instrumento. 
  
1.2. Descrição:  

LOTE 02 – HORTALIÇAS/ LEGUMINOSAS 

CÓDIGO: 78989 Percentual de 
desconto sobre 
valor descrito no 
Nota Paraná (%) 

Valor R$ 

LOTE 02 (HORTALIÇAS/LEGUMINOSAS) - Percentual de desconto para produtos descritos no 
Aplicativo Menor Preço Nota Paraná 

- Na ausência de registro de preço praticado pela contratada no Aplicativo Nota Paraná – 
MENOR PREÇO, será realizada pesquisa no próprio aplicativo de preços praticados por outros 
estabelecimentos e/ou orçamentos no comércio local, indicando a média de preços obtidos, valor 
este que será a base para a aplicação do desconto proposto. 

12,0% 

(doze) por cento) 

264.000,00 

 
1.3. Descrição dos produtos:  

LOTE 02- HORTALIÇAS/LEGUMINOSAS 

Item Especificação 
Quantidade 

estimada para 
12 meses 

Un 

Percentual de 
desconto sobre valor 

descrito no Nota 
Paraná (%) 

01 ABOBRINHA em perfeito estado de conservação, sem 
aspectos de podridão, ferimento, deformação grave. de boa 
qualidade - sem defeitos sérios, apresentando tamanho, cor e 
conformação uniforme, devendo ser bem desenvolvida, cor, 
aroma e sabor próprios da espécie. 

800,00 KG 

12% 

(doze por cento) 
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02 ALFACE CRESPA de primeira qualidade, sem defeitos, com 
folhas verdes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, com 
coloração e tamanho uniforme, típicos da variedade, ausência 
de sujidades, parasitas e larvas.  

2.000,00 KG 

03 ALHO de primeira qualidade, fresco, com bulbos de no 
mínimo 4 cm diâmetro transversal e cada bulbo contendo 
entre 8 a 20 dentes. bulbo inteiro e são, sem brotos, sem grão 
chochos, ardidos, manchados ou outros defeitos que possam 
alterar sua aparência e qualidade. 

600,00 KG 

04 BATATA INGLESA lavada ou escovada, sã, com coloração 
uniforme de primeira qualidade, com diâmetro transversal 
mínimo de 5 cm, em embalagens de 2 a 3 kg. sem brotos, 
rachaduras, cortes na casca, manchas, machucaduras, 
bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência 
ou qualidade. isenta de umidade externa anormal. de colheita 
recente. 

20.000,00 KG 

05 BATATA SALSA / MANDIOQUINHA em perfeito estado de 
conservação, sem aspectos de podridão, ferimento, 
deformação grave. de boa qualidade - sem defeitos sérios, 
apresentando tamanho, cor e conformação uniforme, devendo 
ser bem desenvolvida, cor, aroma e sabor próprios da 
espécie. 

500,00 KG 

06 BETERRABA de primeira qualidade, tamanho médio, perfeito 
estado de desenvolvimento do aroma, cor e sabor próprios da 
variedade e espécie e grau de evolução e tamanho que lhe 
permita suportar manipulação intactas, o transporte e a 
conservação em 06condições adequadas para o consumo, 
com ausência de sujidades parasitos e larvas aderentes á 
superfície externa  

7.200,00 KG 

07 BRÓCOLIS em perfeito estado de conservação, sem 
aspectos de podridão, ferimento, deformação grave. de boa 
qualidade - sem defeitos sérios, apresentando tamanho, cor e 
conformação uniforme, devendo ser bem desenvolvido, cor, 
aroma e sabor próprios da espécie. 

500,00 KG 

08 CEBOLA DE CABEÇA BRANCA, bulbo de tamanho médio, 
firmes, com coloração e tamanhos uniformes típicos da 
variedade, com casca lisa, sem brotos, bolores, ferrugem, 
rachaduras ou outros defeitos que possam alterar sua 
aparência e qualidade. de primeira qualidade, nacional ou 
importada.  

7.500,00 KG 

09 CENOURA sem folhas de primeira qualidade, limpa inteira 
raízes de 14 a 20 cm, em embalagens de 2 a 3 kg. lisa, com 
polpa intacta e limpa, com coloração e tamanho uniformes, 
sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, sem manchas 
machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar 
sua aparência e qualidade. isenta de umidade externa 
anormal. de colheita recente. 

6.500,00 KG 

10 COUVE FLOR em perfeito estado de conservação, sem 
aspectos de podridão, ferimento, deformação grave. de boa 
qualidade - sem defeitos sérios, apresentando tamanho, cor e 
conformação uniforme, devendo ser bem desenvolvido, cor, 
aroma e sabor próprios da espécie. 

500,00 KG 

11 CHUCHU, fresco, sem defeitos, com aspecto, aroma, sabor e 
cor típicos da variedade, com uniformidade de tamanho, 
ausência de rachaduras, perfurações e cortes provocados 
mecanicamente ou por insetos e doenças. Deve ainda 

3.000,00 KG 

1Doc:  Proc. Administrativo 31.072/2022  |  Anexo: ATA_56_COMERCIAL_FRANSOUZA_EIRELI.pdf (7/14)        6/28



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 4 

 

obedecer aos padrões estabelecidos pela ANVISA, ausência 
de sujidades, parasitos e larvas, sem lesões de origem 
mecânica ou por insetos. (enviar amostra)   

12 REPOLHO ROXO de primeira qualidade, fresco, inteiro, em 
embalagens de2 a 3 kg apresentando cor, tamanho e 
conformação uniformes. livre de machucaduras, bolores, 
sujidades, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar 
sua aparência e qualidade. 

2.000,00 KG 

13 REPOLHO VERDE de primeira qualidade, fresco, inteiro, em 
embalagens de 2 a 3 kg apresentando cor, tamanho e 
conformação uniformes. livre de machucaduras, bolores, 
sujidades, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar 
sua aparência e qualidade. 

5.000,00 KG 

14 TOMATE tipo especial, oblongo ou redondo, com diâmetro 
mínimo de 6 cm em embalagens de 2 a 3 kg. com grau de 
maturação tal que lhes permita suportar transporte, 
manipulação e conservação adequada para consumo mediato 
e imediato. apresentando cor, tamanho e conformação 
uniformes. livre de machucaduras, bolores, sujidades ou 
outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. 

18.000,00 KG 

15 VAGEM MACARRÃO, fresca e de primeira qualidade, 
tamanho médio, perfeito estado de desenvolvimento do 
aroma, cor e sabor próprios da variedade e espécie e grau de 
evolução e tamanho que lhe permita suportar manipulação, 
intactas, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Deve ainda obedecer aos 
padrões estabelecidos pela ANVISA, ausência de sujidades, 
parasitos e larvas, sem lesões de origem mecânica ou por 
insetos. (enviar amostra) 

1.500,00 KG 

 

Valor total da Ata R$ 264.000,00 (trezentos e sessenta e quatro mil reais). 
 

1.4. Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a 
CONTRATADA, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a 
preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 
15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
 CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
2.1. A presente Ata terá validade por12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 
  
2.2. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais 
prorrogações, conforme o inciso IIIdo § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
2.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO 

 
3.1. Através do Aplicativo Nota Paraná – MENOR PREÇO: 
 
a. Por ocasião da escolha da referência do valor do produto, poderá será realizada pesquisa no aplicativo 
Nota Paraná – MENOR PREÇO, sendo que o valor praticado pela contratada no aplicativo será tomado 
como base para aplicação do desconto proposto e seguida aquisição do(s) item(ns). 
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b. Na ausência de registro de preço praticado pela contratada no Aplicativo Nota Paraná – MENOR 
PREÇO, será realizada pesquisa no próprio aplicativo de preços praticados por outros estabelecimentos 
e/ou orçamentos no comércio local, indicando a média de preços obtidos, valor este que será a base para a 
aplicação do desconto proposto. 
 
c. Após definida e realizada a pesquisa de preços, a Administração Municipal indicará, na ordem de 
fornecimento, a MARCA pesquisada, a qual deverá obrigatoriamente ser fornecida pela CONTRATADA.  

 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 
4.1.     Os produtos deverão ser entregues mediante solicitação formal do CONTRATANTE através de 
Nota de Empenho e cronograma e deverão ser entregues na sua totalidade no almoxarifado da Secretaria 
de Educação localizado na Rua Antonio Carneiro Neto, 706, Bairro Alvorada, na cidade de Francisco 
Beltrão - PR. 

 
4.2.   O cronograma será enviado por e-mail pela Secretaria Municipal de Educação, e cabe à 
CONTRATADA manter o endereço atualizado. 
 
4.3. A entrega deverá ser realizada impreterivelmente na segunda feira, ou no primeiro dia útil da 
semana, até as 7h30min. 
 
4.4. No recebimento serão verificadas as quantidades e condições do produto e se for constatado que o 
objeto foi entregue de forma incompleta, com qualidade e quantidade inferior à contratada, apresentando 
defeitos ou em desacordo com as especificações da aquisição, a CONTRATADA se obriga a substituir os 
bens em desacordo ou entregar os bens remanescentes no prazo de 02 horas, não sendo cumprida 
solicitação a Secretaria encaminhará notificação à CONTRATADA. 
 
4.5. O transporte, bem como o controle higiênico sanitário dos alimentos devem atender os itens do 
Código Sanitário do Paraná (Lei 13.331 de 23 de novembro de 2001) e das legislações vigentes da ANVISA 
e do MAPA. 
 
4.6.    Todos os produtos deverão ser de primeira qualidade e próprios para o consumo da semana 
vigente. 
 
4.7. A fiscalização por parte do município e o recebimento provisório ou definitivo, não excluem a 
responsabilidade civil da CONTRATADA pela correção e/ou substituição do objeto contratual, bem como 
pelos danos prejuízos ao município ou a terceiros decorrentes de defeitos de fabricação/desconformidades 
com as normas técnicas exigíveis, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 
contrato. 
 
4.8. O prazo de vigência contratual será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, podendo ser 
prorrogado de acordo entre as partes, conforme legislação vigente. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 
5.1. Os objetos deste edital serão dados como recebido conforme: 

 
a. Recebimento Provisório: A partir da data da entrega do objeto solicitado, o fiscal da Ata de 
Registro de Preços terá um prazo de 24 (vinte e quatro) horas úteis para conferência da Nota Fiscal, 
data de validade dos produtos, lote, quantidade, bem como verificar a conformidade do produto com o 
solicitado na Nota de Empenho. Caso ocorram divergências entre o bem solicitado e o entregue, o fiscal da 
Ata de Registro de Preços deverá rejeitá-lo e solicitar a reposição num prazo de 24 (vinte e quatro) horas 
contados do recebimento da notificação formal pela CONTRATADA. 
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b. Recebimento Definitivo: Após o prazo definido para recebimento provisório da mercadoria e 
estando todos os produtos em conformidade com a Ata de Registro de Preços, o fiscal atestará na Nota 
Fiscal o recebimento definitivo encaminhando a mesma para os tramites legais de pagamento. 
 
c. A assinatura no conhecimento da empresa transportadora não implica/atesta o recebimento 
definitivo da mercadoria ou que a mesma esteja em conformidade com a Nota de Empenho/Ata de Registro 
de preços. 
 
d. Administração rejeitará, no todo ou em parte, os fornecimentos executados em desacordo com o 
disposto neste Termo. Se após o recebimento provisório, constatar-se que os fornecimentos foram 
realizados em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, a CONTRATADA será notificada 
para que providencie, dentro do prazo a ser determinado, a correção necessária. 
 
e. Independentemente da aceitação, a CONTRATADA deverá garantir a qualidade dos produtos 
fornecidos pelo prazo de garantia, obrigando-se a substituir no prazo determinado pela Administração, às 
suas expensas, aquele que apresentar falha ou defeito durante o recebimento e o período de cobertura da 
garantia. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
6.1 Garantir que a rotulagem das frutas e hortaliças atenda os itens da Resolução da SESA nº 748/2014. 

 
6.2. Garantir que o transporte bem como o controle higiênico sanitário dos alimentos atenda os itens do 
Código Sanitário do Paraná (Lei 13.331 de 23 de novembro de 2001) e das legislações vigentes da ANVISA 
e do MAPA. Todos os produtos deverão ser de primeira qualidade e próprios para o consumo da semana 
vigente. 

 
6.3. Independentemente da aceitação, o adjudicatório garantirá a qualidade de cada item, obrigando-se a 
repor aquele que apresentar defeito. Por divergências não adequadas serão aplicadas às sanções 
previstas neste edital e legislação vigente. 
 
6.4. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos, causados ao CONTRATANTE, independente de 
dolo ou culpa, bem como por aqueles que venham a ser causados por seus prepostos. 
 
6.5. Os produtos deverão estar de acordo com a proposta apresentada. 
 
6.6. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo 
fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da execução ou dos materiais empregados. 
 
6.7. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência contratual, 
informando a Contratante à ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições. 
 
6.8. Certificar-se de todas as condições exigidas no Edital, não sendo levada em consideração qualquer 
argumentação posterior de desconhecimento. 
 
6.9. Comunicar, imediatamente e por escrito, a Secretaria de Educação e Cultura, qualquer anormalidade 
verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providencias de regularização 
necessária. 
 
6.10. Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor - conforme Lei nº 8.078/90, que sejam compatíveis com o regime de direito público. 
6.11. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório 
para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos 
do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
7.1. Cumprir com todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA. 

 
7.2. Comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto deste contrato, podendo 
recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas, no 
termo de responsabilidade. 

 
7.3. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 
 
7.4. Designar servidor responsável para o recebimento dos produtos no local indicado, sendo que este 
deverá verificar a conformidade do objeto com o solicitado na Nota de Empenho. 
 
7.5. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, 
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 
as providências cabíveis. 
 
 

CLÁUSULA OITAVA –DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DE 
SUSTENTABILIDADE 

 
8.1. As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam em 
alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela CONTRATADA, que deverá fazer uso 
racional do consumo de energia e água, adotando medidas para evitar o desperdício e a CONTRATADA 
deverá: 
a) Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujo(s) encarregado(s) 
deve(m) atuar como facilitador(es) das mudanças de comportamento. 
b) Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a redução do 
consumo de água e que apresentem eficiência energética e redução de consumo. 
c) Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas. 
d) Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e 
Água 
e) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a 
execução dos serviços. 
f) Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando o desperdício de água. 
g) Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em 
especial sobre redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos 
sólidos, observadas as normas ambientais vigentes. 
h) Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religiosas, orientação sexual ou 
estado civil na seleção de colaboradores no quadro da empresa. 
i) Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, 
observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde 
dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços, como exige a Lei nº 9.985/00. 
j) Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem utilizados 
pela empresa na prestação dos serviços, inclusive os potencialmente poluidores, tais como, pilhas, baterias, 
lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e componentes 
eletroeletrônicos que estejam em desuso e sujeitos à disposição final, considerados lixo tecnológico. 
k) É proibido incinerar qualquer resíduo gerado. 
l) Não é permitida a emissão de ruídos de alta intensidade. 
m) Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou 
biodegradável. 
n) Priorizar o aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que 
possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento; 
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o) Colaborar para a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a 
reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 
 
8.2.A CONTRATADA deverá observar no que couber, durante a execução contratual, critérios e práticas de 
sustentabilidade, como:  
a) Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a fim de reduzir a impressão de 
documentos; 
b) Em caso de necessidade de envio de documentos ao CONTRATANTE, usar preferencialmente a 
função “duplex” (frente e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal. 
c) Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em aterros de 
resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, 
bem como em áreas não licenciadas. 
d) Armazenar, transportar e destinar os resíduos em conformidade com as normas técnicas 
específicas. 

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO  
 

9.1.Os pagamentos serão efetuados 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’sFGTS, TRABALHISTA eFEDERAL e após o recebimento 
definitivo do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da CONTRATADA indicada 
pela mesma. 
 
9.1.1. O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das obrigações assumidas 
decorrentes da contratação, em especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
9.2. As notas fiscais deverão ser entregues no setor de compras localizado no paço municipal sito à Rua 
Octaviano Teixeira dos Santos nº 1000 – centro. 
 
9.3. CRITÉRIOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL: 
 
9.3.1. O faturamento deverá ser feito através de nota fiscal eletrônica da empresa que participou da licitação 
emitida: a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, CNPJ sob nº 77.816.510/0001-66; 
9.3.2. Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, Centro. CEP 85.601-030 – Francisco 
Beltrão-PR. 
 
9.3.3. No corpo da Nota Fiscal deverá conter: 
9.3.3.1. A modalidade e o número da Licitação; 
9.3.3.2. O número da Ata, número do Pedido de Fornecimento (ou ofício) e número do empenho; 
9.3.3.3. número do item e descrição do produto: 
9.3.3.4. A descrição do produto na Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente, ser precedida da descrição 
constante da Ata de Registro de Preços;  
9.3.3.5. valor unitário (conforme a Ata de Registro de Preços), forma de apresentação e valor total. 
9.3.3.6. O Banco, número da agência e da conta corrente da CONTRATADA. 
 
9.4. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) 
dias após a data da sua reapresentação. 
 
9.5. Poderá a Prefeitura sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de inadimplemento da 
CONTRATADA relativamente a execução do contrato, recaindo sobre a mesma as penalidades previstas na 
Lei Federal nº 8.666/93. 

 
9.6. Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta dos 
Recursos vinculados aos Recursos Salário educação, FNDE – Merenda escolar e Recursos vinculados à 
educação básica, da seguinte dotação orçamentária: 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – Lei nº 4729/2019 de 17/12/2019 
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DOTAÇÕES 

Conta da 
despesa 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa Grupo da fonte 

4080 07.002.12.367.1201.2036 107 3.3.90.32.05.00 Do Exercício 

3550 07.002.12.365.1201.2033 107 3.3.90.32.05.00 Do Exercício 

3290 07.002.12.361.1201.2032 107 3.3.90.32.05.00 Do Exercício 

3910 07.002.12.366.1201.2035 104 3.3.90.32.05.00 Do Exercício 

3740 07.002.12.365.1201.2034 107 3.3.90.32.05.00 Do Exercício 

3920 07.002.12.366.1201.2035 107 3.3.90.32.05.00 Do Exercício 

 
9.6.1. Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do contrato, a despesa ocorrerá a conta de 
dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza. 
 
9.7. Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados. 
 
9.8. Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65, 
II, “d” da Lei 8.666/93. 
 
9.9. Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea econômica 
extraordinária, tampouco fato previsível. 
 
9.10. Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da 
Prefeitura Municipal. 
 
9.11. Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os 
documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, “d” da Lei 
8.666/93. 
 
9.12. Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado 
(conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
10.1. Caberá ao Sr. RENATO CARLOS FERREIRA, portador do R.G. nº 80825501 e inscrito no CPF/MF 
sob nº 040.947.459-20, representante da CONTRATADA, a responsabilizar-se por:  
10.1.1. Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para sua 
realização. 
10.1.2. Reportar-se ao fiscal de contrato quando necessário, adotando as providências pertinentes para a 
correção das falhas detectadas. 
 
10.2.O recebimento dos produtos, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será 
efetuado pela servidora Terezinha Brandão, da Secretaria Municipal de Educação, cujo CPF nº 
032.474.509-55, telefone (46) 3523-7758, a fim de verificar a conformidade dele com as especificações 
técnicas dispostas no mesmo, junto ao representante da CONTRATADA, assim como solicitar a correção 
de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não sanadas no prazo 
estabelecido, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das penalidades 
cabíveis. 
 
10.3. Quando a entrega for realizada diretamente nas unidades escolares da rede municipal de ensino, o 
recebedor (MERENDEIRA DA UNIDADE) deverá atestar o recebimento e a qualidade dos bens e serviços 
no recibo de entrega ou comunicar formalmente ao respectivo Gestor do contrato eventuais irregularidades 
relacionadas à entrega dos produtos. 
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10.4. A fiscalização da presente Ata de Registro de preços ficará a cargo da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, Senhora MARIA IVONETE DA SILVA, portadora do CPF nº 839.917.869-15 e da RG 
4.776.776-8 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOS 
 
11.1. Os preços registrados na presente ata poderão ser alterados em decorrência de eventual redução 
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens correspondentes. 
 
11.2. Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, o fornecedor será convocado para que promova a redução dos preços. 
 
11.2.1. Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem 
aplicação de penalidades administrativas, podendo o Município de Francisco Beltrão convocar os demais 
fornecedores classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de negociação, ou 
revogar a ata de registro de preços ou parte dela. 
 
11.3. Na hipótese do preço de mercado tornar-se superior ao registrado, e o fornecedor não puder cumprir 
as obrigações assumidas, este poderá solicitar revisão dos preços, mediante requerimento fundamentado, a 
ser protocolado antes do pedido de fornecimento, mediante demonstração de fato superveniente que tenha 
provocado elevação relevante nos preços praticados no mercado. 
 
11.3.1. Procedente o pedido, o Município de Francisco Beltrão poderá efetuar a revisão do preço registrado 
no valor pleiteado pelo fornecedor, caso este esteja de acordo com os valores praticados pelo mercado, ou 
apresentar contraproposta de preço, compatível com o vigente no mercado, para a garantia do equilíbrio 
econômico-financeiro. 
 
11.3.1.1. Caso não aceite a contraproposta de preço apresentada pelo Município de Francisco Beltrão, o 
fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas. 
 
11.4. Não sendo acatado o pedido de revisão, este será indeferido pelo Município de Francisco Beltrão e o 
fornecedor continuará obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na Ata de Registro de 
Preços, sob pena de cancelamento do registro do preço do fornecedor e de aplicação das penalidades 
administrativas previstas em lei e no edital. 
 
11.5. Na hipótese do cancelamento do registro do preço do fornecedor, prevista no subitem anterior, o 
Município de Francisco Beltrão poderá convocar os demais fornecedores subsequentes de acordo com a 
classificação final. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA 
 

12.1. A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente, independentemente de notificação 
judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA assista o direito a qualquer indenização, se esta: 
12.1.1. Falir, entrar em concordata ou ocorrer dissolução da sociedade. 
12.1.2. Sem justa causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dos serviços. 
12.1.3. Infringir qualquer cláusula desta Ata e/ou da Lei Federal nº 8.666/93. 
12.1.4. Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas desta Ata, especificações ou prazos. 
12.1.5. Recusar a redução do preço ao nível dos praticados no mercado, conforme Decreto Municipal nº 
176/2007. 
 
12.2. O cancelamento do Registro de Preços poderá ainda ocorrer quando houver: 
 
12.2.1. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 
execução do objeto contratado. 
12.2.2. Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução do Contrato. 
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12.2.3. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Prefeitura. 
12.2.4. Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito 
de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em 
que sua decisão deverá ser comunicada por escrito à Administração Municipal. 
 
12.3. A solicitação da CONTRATADA, para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta 
Ata, caso não aceitas as razões do pedido. 
 
12.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita 
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao respectivo 
processo administrativo. 
 
12.5. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial da União e pela Internet, considerando-se, assim, para todos os 
efeitos, cancelado o preço registrado. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 
 

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520/2002, o licitante/adjudicatário que:  
 

a) Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro 
do prazo de validade da proposta; 

b) Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 
c) Apresentar documentação falsa; 
d) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
e) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
f) Não mantiver a proposta; 
g) Cometer fraude fiscal; 
h) Comportar-se de modo inidôneo. 
 
13.2. A CONTRATADA, durante a execução da Ata de Registro de Preços, poderá ser apenada com: 
a) Advertência;  
b) Multa;  
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de 
até dois anos; 
d) Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 
cinco anos; 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE 
pelos prejuízos causados. 
 
13.3. Poderão ser aplicadas as seguintes multas, conforme a gravidade das infrações: 
 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 
1 3% sobre o valor do empenho. 
2 5% sobre o valor do empenho. 
3 7% sobre o valor do empenho. 
4 10% sobre o valor do empenho 
5 10% sobre o valor total da Ata, mais 5% ao dia sobre o valor do empenho. 

6 
30% sobre o valor do Produto a ser garantido, mais 2% ao dia por atraso sobre o valor do 
produto. 
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7 20% sobre o valor total da Ata. 
 
13.4. Da classificação das infrações por gravidade (GRAU): 
 
INFRAÇÃO 
DESCRIÇÃO DA GRAVIDADE OCORRIDA GRAU 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou 
consequências letais, por ocorrência. 

5 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o 
fornecimento/entrega dos produtos por dia e por nota de empenho. 

3 

Atrasar a entrega injustificadamente, por empenho e por dia. 2 
Entregar produto em desacordo com as especificações do edital e proposta sem motivo 
justificado, por ocorrência. 

4 

Entregar produtos usados, recondicionados e ou remanufaturados, por produto. 4 
Entregar produto mal embalado ou com embalagem danificada e ou violada, por ocorrência. 2 
Entregar produto com apresentação em desconformidade com a descrita no edital, por 
ocorrência. 

2 

Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material, por ocorrência.  2 
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO, por ocorrência. 3 
Der causa à inexecução total do objeto da Ata 7 
AINDA, DEIXAR DE:  
Zelar pelas instalações do Município no momento da entrega, por ocorrência. 1 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência. 1 
Manter a documentação de habilitação atualizada, por item, por ocorrência. 1 
Cumprir horário de entrega estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO, 
por ocorrência. 

1 

Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários, por 
ocorrência. 

2 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, 
após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência. 

2 

Substituir os produtos, às suas custas, quando protegido pela respectiva garantia. 6 
 
13.5. A somatória das multas previstas nas tabelas acima não poderá ultrapassar ao percentual de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor total da ata registrada com esse fornecedor. 
 
13.6. No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de o somatório das multas aplicadas por atraso ou 
inadimplemento ultrapassarem o percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da ata, fica facultado ao 
Município de Francisco Beltrão/PR reconhecer a ocorrência das hipóteses de cancelamento da ata. 
 
13.7. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. 
Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância 
devida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicação oficial. 
 
13.8. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
 
13.9. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA ao 
CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 
 
13.10. As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, 
garantindo-se o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto 
na Lei nº 8.666/1993. 
 
13.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte do 
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CONTRATANTE, levando em consideração todos os atos celebrados com o CONTRATANTE, bem como 
os danos causado à Administração, observando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. 
 
13.12. Se durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), como ato lesivo à 
administração pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 
Administrativo de Responsabilização – PAR. 
 
13.13. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 
Administração Pública nacional nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu rito normal na unidade 
administrativa. 
 
13.14. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  
 
13.15. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, 
o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 
 
13.16. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FRAUDE E ANTICORRUPÇÃO 
 
14.1. 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 QUINTA – DO FORO 
 

15.1. Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas 
administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Francisco Beltrão, com referência expressa a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
16.1. A presente Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o 
endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a 
impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original no 
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento. 
 
16.2. A via do instrumento destinada ao Detentor da Ata de Registro de Preços, devidamente assinada pelo 
Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no 
Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item 
anterior. 

 
16.3. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais 
e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos 
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contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o 
inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal. 
 
16.4. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o 
edital do Pregão Eletrônico nº 208/2021 e a proposta da CONTRATADA conforme estabelece a Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, naquilo que não contrariar as presentes disposições. 
 
16.5. A CONTRATADA deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 
208/2021. 

16.6. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo 
Excelentíssimo Senhor CLEBER FONTANA, Prefeito Municipal do Município de Francisco Beltrão, e pelo 
Sr. RENATO CARLOS FERREIRA, qualificado preambularmente, representando a CONTRATADA e 
testemunhas. 

Francisco Beltrão, 13 de janeiro de 2022. 
 
 
 

CLEBER FONTANA 
         CPF Nº 020.762.969-21 

 COMERCIAL FRANSOUZA EIRELI 

PREFEITO MUNICIPAL  CONTRATADA 
RENATO CARLOS FERREIRA 

CONTRATANTE  Sócio administrador 

   
 
TESTEMUNHAS:  
 

ANTONIO CARLOS BONETTI  MARIA IVONETE DA SILVA 
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Município de Francisco Beltrão - 2022

Saldos da licitação (resumido)

Equiplano Página:1

Produto Lote/Item Tp Saldo

Marca Fornecedor Unitário

Valor/Qtde 

Total Requisitado Andam ento Qtde Valor

Requisição Saldo

Licitação: Pregão 208/2021 Processo: 930/2021 Natureza do procedim ento: Eletrônico

78988 001/001(FRUTAS)Percentual de 
desconto para produtos 
descritos no Aplicativo  

V JCR CEASA 408990-1 NOVA GERAÇÃO ALIMENTOS 
LTDA

297.000,00 44.966,86 0,00 252.033,14297.000,00

78989 002/001(HORTALIÇAS/LEGUMINOSAS) 
Percentual de desconto para 
produtos descrito

V CANTU 153263-4 MANG FOODS LICITACOES 
EIRELI

264.000,00 245.422,04 0,00 18.577,96264.000,00

Total da licitação: 561.000,00 290.388,90 0,00 0,00 270.611,10

Emitido por: Maristela Bonetti da Silva, na versão: 5530 q 20/10/2022 13:48:38
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  Proc. Administrativo 1- 31.072/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

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

Data: 24/10/2022 às 13:39:20

 

BOA TARDE

SEGUE ADITIVO PARA ANALISE E PARECER JURIDICO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo
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  Proc. Administrativo 2- 31.072/2022

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 24/10/2022 às 16:59:51

 

Segue parecer jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_1440_2022_Proc_31072_Formalizar_contrato_decorrente_de_Ata_e_acrescer_quantidade_PE_208_2021_deferimento.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 24/10/2022 17:00:21 1Doc CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE CPF 035.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 2F82-0621-DB43-9281 
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PARECER JURÍDICO N.º 1440/2022 
 
 
PROCESSO N.º :  31072/2022 
REQUERENTE :  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
INTERESSADA : COMERCIAL FRANSOUZA EIRELI  
ASSUNTO : FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO DECORRENTE DE ARP E ACRÉSCIMO DE QUANTIDADE 

 
 
1 RETROSPECTO 
 

Trata-se de requerimento formulado pela Secretaria Municipal de Educação em que 
pretende a formalização de Contrato decorrente da Ata de Registro de Preços nº 56/2022 
(Pregão Eletrônico n.º 208/2021), bem como o aditivo de quantidade em 25%, totalizando o 
montante de R$ 23.222,45. 

 
O procedimento veio acompanhado de concordância da empresa, cópia da ARP e 

Relatório de saldo quantitativo. 
 

É o relatório. 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO 
 
A ata de registro de preços, conforme preceitua o art. 15, § 3º, inc. III, da Lei nº 

8.666/93, terá validade máxima de um ano, não admitindo prorrogação para além desse 
prazo, senão vejamos: 

 
Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: (...)  

§ 3º. O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades 

regionais, observadas as seguintes condições: (...)  

III - validade do registro não superior a um ano.  

 

A Administração Pública pode prorrogar uma ata de registro de preços, desde que a 
sua vigência não ultrapasse o limite de um ano no total. Exemplifica-se. Pode ser feita uma 
licitação para formalizar uma ata de registro de preços por seis meses com possibilidade de 
prorrogá-la até o período total de um ano, conforme previsão no instrumento convocatório.  

 
Desse modo, antes de encerrar o período de seis meses nesta situação 

exemplificativa, a Administração Pública poderá prorrogar, desde que fique demonstrado no 
processo administrativo que:  

 
(i) há permissividade no instrumento convocatório para a prorrogação da ata de 
registro de preços;  
(ii) fique comprovada a oportunidade e conveniência à Administração por 
intermédio de justificativa transluzindo a vantajosidade; e  
(iii) haja saldo de quantitativo na ata de registro de preços.  
Sobre o assunto, o TCU tem o clássico Acórdão nº 991/2009 - Plenário: 
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1. O prazo de vigência da ata de registro de preços não poderá ser superior a um ano, admitindo-

se prorrogações, desde que ocorram dentro desse prazo. (TCU, Acórdão nº 991/2009 – Plenário, 

Rel. Min. Marcos Vinicios Vilaça, julgado em 15.05.2009.) 

 
Posteriormente, reverberou tal posicionamento em outros vários julgados:  
 
Licitação para registro de preços: 2 - Validade do registro não superior a um ano, incluindo-se 

nesse prazo eventuais prorrogações (...). Assim sendo, o relator propôs e o Plenário decidiu 

“determinar ao (omissis) que fixe em no máximo um ano a validade do registro de preços 

proveniente do Pregão Eletrônico nº 28/2010, assim como a validade dos registros referentes às 

futuras licitações, incluindo-se nesse prazo eventuais prorrogações, em observância ao art. 15, § 

3º, III, da Lei nº 8.666/93, à jurisprudência desta Corte de Contas (Acórdãos nº 2.140/2010-

Segunda Câmara e nº 991/2009-Plenário) e à Orientação Normativa nº 19/2009 da Advocacia-

Geral da União”. (TCU, Acórdão nº 3028/2010 – Segunda Câmara, Rel. Min. Benjamin Zymler, 

15.06.2010).  

 
A título complementar, colaciona-se a posição do Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná que é a mesma do Tribunal de Contas da União:  
 
Consulta sobre a possibilidade de prorrogação do prazo de vigência da ata de registro de preços. 

Princípio da legalidade. Impossibilidade de prorrogação do prazo previsto no art. 15, § 3º, III, da 

Lei 8.666/93. (Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Acórdão nº 2599/2011-Tribunal Pleno, 

Sessão 15/12/2011, Relator Conselheiro Hermas Eurides Brandão).  

 
Ademais, para que seja aproveitado o saldo remanescente do quantitativo 

registrado pela empresa, a Administração pode formalizar o instrumento contratual 
pertinente, já que o registro de preços é o sistema pelo qual, por meio da licitação, 
selecionam-se propostas e registram-se preços para a celebração de contratações futuras.  

 
Sabe-se que a Ata de Registro de Preços é apenas o documento no qual se formaliza 

a vinculação do licitante vencedor ao preço e demais condições registradas, com base nas 
quais as futuras contratações serão firmadas. 

 
Assim, a celebração e formalização de contratos com base em atas de registro de 

preços deve observar os ditames da Lei nº 8.666/93. Ou seja, conforme prevê o art. 11 do 
Decreto Federal nº 3.931/01: 

 
“A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão gerenciador do 

registro de preços, será formalizada pelo órgão interessado, por intermédio de instrumento 

contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento 

similar, conforme o disposto no art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993”. 
 
Além disso, no Acórdão nº 1.359/2011, o Plenário do TCU alertou para a necessidade 

de a Administração, nas contratações com base em atas de registro de preços, “formular o 
instrumento de contrato quando os valores envolvidos se encaixarem nas hipóteses de concorrência e 

de tomada de preços, na forma estabelecida no art. 11 do Decreto Federal nº 3.931/2001, c/c o art. 62 

da Lei nº 8.666/1993”.  
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No presente caso, verificando-se a existência de saldo quantitativo remanescente em 

relação aos preços registrados para os produtos e ocorrendo a concordância da empresa, é 
possível a formalização de instrumento contratual para a manutenção do fornecimento dos 
objetos da Ata, conforme justificativas da Secretaria.  

 
Ainda, pretende-se a realização de termo aditivo para ser efetuado o acréscimo de 

quantidade de 25% a ARP, sendo que a Secretaria solicitante justifica a necessidade do 
aditivo com o intuito de garantir o fornecimento de hortaliças e leguminosas para a merenda 
escolar até a realização do novo processo licitatório. 

 
No que concerne ao incremento do valor contratual, verifica-se que foram 

observados os limites previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. No entanto, adverte-se 
que é de inteira responsabilidade da Administração a aferição do percentual para fins de 
enquadramento no citado dispositivo legal, uma vez que a análise da Procuradoria restringe-
se aos aspectos eminentemente jurídicos da contratação. Ademais, também é de 
responsabilidade do gestor verificar se o montante acrescido ao valor do contrato 
corresponde à situação fática que ensejou a contratação. 

 
3 CONCLUSÃO 

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

instrumento contratual pertinente ao saldo quantitativo da Ata de Registro de Preços nº 
056/2022 (Pregão Eletrônico n.º 208/2021), firmada com a empresa acima nominada, 
sugerindo-se o prazo de 60 (sessenta) dias de vigência, assim como para ser efetuado 
acréscimo de quantidade em 25% a ARP. 

 
Encaminhem-se os autos ao Prefeito Municipal para que previamente autorize a 

formalização contratual, nos termos do art. 61, caput,1 da Lei n.º 8.666/1993. 
 
Dê-se ciência ao Controle Interno, por força do art. 83, § 2º, da Lei Orgânica 

Municipal. 
 
É o parecer, submetido à honrosa apreciação de Vossa Senhoria. 
 
Francisco Beltrão/PR, 24 de outubro de 2022. 
 
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 

          DECRETOS 040/2015 – 013/2017 
          OAB/PR 41.048 

                                                 
1 “Art. 61.  Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, 

o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a 
sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais.” (Grifei) 
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  Proc. Administrativo 3- 31.072/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Maria L.

Data: 25/10/2022 às 13:03:22

 

prazo e meta (formalização contrato) gêneros alimentícios

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_778_2022_fransouza.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 25/10/2022 14:36:28 1Doc MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 3103-4FCA-0D4D-9851 
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DESPACHO N.º 778/2022 

 
 

PROCESSO N.º :  31.072/2022 
REQUERENTE :  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
LICITAÇÃO : ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 056/2022 – PREGÃO N.º 208/2021 
OBJETO :  REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, 

PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS 

UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FRANCISCO BELTRÃO 
– PR 

ASSUNTO : REQUERIMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO 
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formalização de contrato a partir do sal-
do da Ata de Registro de Preços n.º 056/2022, referente ao REGISTRO DE PREÇOS para 
futura e eventual aquisição de hortifruti, para o Programa Nacional de Alimentação Escolar 
em atendimento as unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino de Francisco Bel-
trão – PR.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação da Secretaria, fotocópia da 

ata de registro de preços, certidões e parecer jurídico. 
 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 1.440/2022, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO a formalização de instru-
mento contratual pertinente ao saldo quantitativo do objeto registrado na ata com prazo 
de prazo de 60 (sessenta) dias de vigência, assim como para ser efetuado acréscimo de 
quantidade em 25% a ARP. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 25 de outubro de 2022. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 
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  Proc. Administrativo 4- 31.072/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para:  -  

Data: 01/11/2022 às 08:48:44

 

BOM IDA

EM ANEXO 1º TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS Nº 1092/2022 PREGÃO Nº 208/2021,
PARA FINS DE ARQUIVAMENTO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo

Anexos:

ADITIVO_N1_DE_META_CONT_1092_2022_MANG_FOODS_LICITACOES_EIRELLI.pdf

PUBLICACAO_1_CONT_1092_2022_2022_10_28_.pdf
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1º TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS Nº 1092/2022 

PREGÃO Nº 208/2021 

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

FOODS LICITACOES EIRELI. 
 
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: MANG FOODS LICITACOES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 11.399.644/0001-10, estabelecida na TV ATELVINO ANTONIO DOS SANTOS, 26 
ANDAR 01 - CEP: 85540000 - BAIRRO: CENTRO, na cidade de Mangueirinha/PR. 

 
OBJETO: Fornecimento de hortifruti, para o Programa Nacional de Alimentação Escolar em 

atendimento as unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino de Francisco Beltrão – PR. 
 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria de Educação e Cultura o 

Departamento Jurídico opinou pelo deferimento do pedido de aumento de META ao contrato e dilatação de  
vigência do prazo em 60 (sessenta) dias, ou seja, até dia 24 de dezembro de 2022, conforme o contido no 
Processo Administrativo nº 31.072/2022. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica acrescido ao contrato o valor abaixo especificado: 

LOTE 02 – HORTALIÇAS/ LEGUMINOSAS 

CÓDIGO: 78989 Percentual de 
desconto sobre 
valor descrito no 
Nota Paraná (%) 

Valor R$ 

LOTE 02 (HORTALIÇAS/LEGUMINOSAS) - Percentual de desconto para produtos descritos no 
Aplicativo Menor Preço Nota Paraná 

- Na ausência de registro de preço praticado pela contratada no Aplicativo Nota Paraná – MENOR 
PREÇO, será realizada pesquisa no próprio aplicativo de preços praticados por outros 
estabelecimentos e/ou orçamentos no comércio local, indicando a média de preços obtidos, valor 
este que será a base para a aplicação do desconto proposto. 

12,0% 

(doze) por cento) 

4.644,49 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: O presente termo aditivo é celebrado dentro o limite legal de 25% (vinte e cinco por 

cento) do total contratado, permitido pela legislação pertinente – Lei nº 8.666/93 – art. 65. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato 

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

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo surta seus 
efeitos legais e jurídicos. 

                                                      Francisco Beltrão, 27de outubro de 2022. 
 

CLEBER FONTANA 
MANG FOODS LICITACOES EIRELLI 

RENATO CARLOS FERREIRA 
CPF Nº 020.762.969-21 CONTRATADA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
CPF 040.974.549-20 

CONTRATANTE  
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
AVISO DE PREGAO 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2022 – UASG 987565 
  
A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão-PR, avisa aos 
interessados que fará realizar no dia 23 de novembro de 2022, às 
09:00 horas, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, 
do tipo MENOR PREÇO POR ITEM que tem por objeto o 
Aquisição de um veículo novo, zero km, tipo VAN, teto alto ano de 
fabricação/modelo 2021/2022, com capacidade para transporte de 16 
passageiros. 
  
Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 09:00 
horas do dia 23 de novembro de 2022, no endereço eletrônico: 
www.gov.br/compras/pt-br. 
  
Edital na íntegra: à disposição dos interessados no Departamento de 
Compras, Licitações e Contratos, na Rua Octaviano Teixeira dos 
Santos, 1000 e no site www.franciscobeltrao.pr.gov.br – licitações, 
ou através do site: www.gov.br/compras/pt-br. Informações 
complementares através dos telefones (46)3520-2107 e 3520-2103. 
  
Francisco Beltrão, 28 de outubro de 2022. 
  
ALEX BRUNO CHIES 
Pregoeiro 
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO 

 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO - RERRATIFICAÇÃO 
  
A Comissão Permanente de Licitações, designada através da Portaria 
nº 223/2022, de 12 de maio de 2022, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público resultado do 
Processo de Dispensa de Licitação. 
  
MODALIDADE: PROCESSO DE DISPENSA Nº 156/2022 
  
OBJETO – Prestação de serviços gráficos para confecção, impressão e 
encadernação da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais – 
REMUME 2022, livretos do Turismo Rural e livretos em 
comemoração aos 70 anos do Município. 
  
FORNECEDOR: CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA 
  
CNPJ Nº: 04.261.548/0001-46 
  
VALOR TOTAL: R$ 14.080,20 (quatorze mil, oitenta reais e vinte 
centavos). 
  
Francisco Beltrão/PR, 28 de outubro de 2022. 
  
DANIELA RAITZ  
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
  
ALEX BRUNO CHIES  
Membro da Comissão Permanente de Licitações 
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO DE EXTRATO 

O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de 
Contrato: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa 
KRETZER & COELHO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS 
LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato nº 1096/2022 - Processo inexigibilidade nº 
97/2022. 
OBJETO: Inscrição de três servidoras da Secretaria Municipal de 
Assistência Social no III Congresso Brasileiro de Gestores e 
Trabalhadores do SUAS, a ser realizado no período de 07 a 09 de 
novembro de 2022 na cidade de Recife – PE. 
PRAZO: 90 (noventa) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinqüenta 
reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias mediante nota 
fiscal atestada. 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
  
DOTAÇÕES 

Conta da 
despesa 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa Grupo da 
fonte 

2541 06.005.08.244.0801.2026 934 3.3.90.39.48.00 Do Exercício 

  
Francisco Beltrão, 28 de outubro de 2022. 
  
ANTONIO CARLOS BONETTI 
Secretário Municipal da Administração 
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO ADITIVO 

 
A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, tornam público extrato de Termo 
Aditivo: 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa MANG 
FOODS LICITACOES EIRELI. 
ESPÉCIE: Contrato de fornecimento de Mercadorias Nº 
1092/2022 PREGÃO Nº 208/2021. 
OBJETO: Fornecimento material REGISTRO DE PREÇOS para 
futura e eventual aquisição de hortifruti, para o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar em atendimento as unidades educacionais da 
Rede Municipal de Ensino de Francisco Beltrão – PR. 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria 
de Educação e Cultura o Departamento Jurídico opinou pelo 
deferimento do pedido de aumento de META ao contrato e dilatação 
de de vigência do prazo em 60 (sessenta) dias, ou seja, até dia 24 de 
dezembro de 2022, conforme o contido no Processo Administrativo nº 
31.072/2022. 
ADITIVO: Fica acrescido ao contrato o valor abaixo especificado: 
  
LOTE 02 – HORTALIÇAS/ LEGUMINOSAS 

CÓDIGO: 78989 

Percentual de 
desconto 
sobre valor 
descrito no 
Nota Paraná 
(%) 

Valor R$ 

LOTE 02 (HORTALIÇAS/LEGUMINOSAS) - Percentual de desconto 
para produtos descritos no Aplicativo Menor Preço Nota Paraná 
- Na ausência de registro de preço praticado pela contratada no Aplicativo 
Nota Paraná – MENOR PREÇO, será realizada pesquisa no próprio 
aplicativo de preços praticados por outros estabelecimentos e/ou 
orçamentos no comércio local, indicando a média de preços obtidos, valor 
este que será a base para a aplicação do desconto proposto. 

12,0% 
(doze) por 
cento) 

4.644,49 

  
Francisco Beltrão, 27 de outubro de 2022. 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:6A834F98 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO ADITIVO 
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