
Protocolo 3.784/2022

De: MOACIR DE FREITAS DA SILVA

Para: SMA-PROT - Protocolo Geral 

Data: 07/04/2022 às 16:41:12

Setores (CC):

SMA

Setores envolvidos:

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

Administração - Solicitações Gerais

Entrada*: 

Site

 

À

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 

Respeitosamente solicitamos a desistência da ATA abaixo relacionada, bem como o cancelamento da Nota de
Empenho 7545/2022.

 Após pregão/ assinatura, houve uma explosão nos preços contratados. Tornando-se inexequíveis.

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 210/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2022

 

Espero contar com bom entendimento, tendo em vista momento de instabilidade econômica em nosso país.

A disposição.

Anexos:

Pedido_Desistencia_Francisco_Beltao_.pdf
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DEPOSITO BRASILIA 
            MF DA SILVA    CONSTRUCOES-ME                                                                                 

AV. KAKOGAWA, 285 – JD VITORIA CEP 87025-000 – FONE 44 3263 3536 

CNPJ 85.093.433/0001-91                                                    INS EST 701.17153-59 
 
À 
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Respeitosamente solicitamos a desistência da ATA abaixo relacionada, bem como o cancelamento da 
Nota de Empenho 7545/2022. 
 Após pregão/ assinatura, houve uma explosão nos preços contratados. Tornando-se inexequíveis. 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 210/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2022 
 

 
 

 
 
 
Espero contar com bom entendimento, tendo em vista momento de instabilidade econômica em nosso país. 
A disposição. 
 
 
 
 
 
                                                                            Moacir de Freitas da Silva 

CPF: 572.234.679-91 RG: 4.219.001-2 SSP PR 

ADM 
 

MOACIR DE FREITAS 

DA 

SILVA:57223467991

Assinado de forma digital por 

MOACIR DE FREITAS DA 

SILVA:57223467991 

Dados: 2022.04.07 16:09:19 

-03'00'
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  Protocolo 1- 3.784/2022

De: Douglas L. - SMA-PROT

Para: SMA - Secretaria Municipal de Administração 

Data: 07/04/2022 às 16:50:15

 

Encaminhado para análise e parecer.

_

Douglas Godinho Lautert Leite 

Agente Administrativo
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  Protocolo 2- 3.784/2022

De: Marcos K. - SMA

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

Data: 12/04/2022 às 14:45:53

 

Segue solicitação do detentor de ata de registro de preços da qual solicitamos parecer jurídico a cerca da legalidade
do pedido, bem como de eventuais sansões que deverão ser aplicadas

_

Marcos Ronaldo Koerich
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  Protocolo 3- 3.784/2022

De: Camila B. - SMA-PGM

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos 

Data: 12/04/2022 às 16:43:17

 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral
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  Protocolo 4- 3.784/2022

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: SMA - Secretaria Municipal de Administração  - A/C Marcos K.

Data: 19/04/2022 às 09:32:20

 

Segue Despacho anexo para atendimento pela empresa requerente e análise pela Secretaria de Administração para
posterior retorno a esta Procuradoria.  

Att

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

042_2022_Prot_3784_MF_da_Silva_Desistencia_intimar_Secretaria.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 19/04/2022 09:32:44 1Doc CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE CPF 035.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 4E24-E778-9A33-EC2C 
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Página 1 de 1 
CNPJ: 77.816.510/0001-66 - Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n.º 1.000 - CEP 85.601-030 - Fone: (46) 3520-2121 

E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 

 
 

DESPACHO N.º 042/2022 
 

PROCESSO N.º :  3784/2022 
REQUERENTE :  M F DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME 
INTERESSADA : SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
ASSUNTO : DESISTÊNCIA DE ITEM 

 
 

Trata-se de requerimento efetuado pela empresa M F DA SILVA CONSTRUÇÕES - 

ME pretendendo a desistência da Ata de Registro de Preços n.º 210/2022 (Pregão n.º 24/2022), 

que tem por objeto a aquisição de telhas e cumeeiras de aluzinco e parafusos.  

 
Alega que houve uma expressivo aumento nos preços desde que a Ata foi firmada, 

impedindo a entrega dos itens no preço atual. 

 

Ocorre que a desistência de item após a assinatura do contrato somente é possível 

no caso de justo motivo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão, nos termos do art. 

43, § 6º, da Lei nº. 8.666/931. Assim, embora se trate de modalidade licitatória de pregão, me-

diante interpretação analógica, entende-se que, apesar de restar exposta justificativa pela 

contratada, remanescem alguns esclarecimentos. 

 

Assim, para evitar-se a aplicação das graves consequências da desistência da pro-

posta, segundo preceitua o art. 7º. da Lei nº. 10.520/022, recomenda-se que a Secretaria Muni-

cipal de Administração efetue contato por escrito com a contratada solicitando que a mesma 

manifeste sobre a possibilidade de troca da marca/fabricante, além da possibilidade reequi-

líbrio econômico-financeiro, caso necessário, com a devida aprovação posterior pela Secreta-

ria e reenvio dos autos a esta Procuradoria para parecer. 

 

Caso a tentativa reste infrutífera, retornem os autos a esta Procuradoria para parecer 

sobre eventual rescisão contratual e possível aplicação das penalidades cabíveis. 

  

Francisco Beltrão, 19 de abril de 2022. 

 

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

         OAB/PR 41.048 

                                                 
1
 Art. 43. § 6o  Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pela Comissão. 
2
 Art. 7º  Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 

entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 

ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, 

ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. (Grifei) 
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  Protocolo 5- 3.784/2022

De: Aline F. - SMA

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos 

Data: 17/05/2022 às 11:02:41

 

Considerando que não há solicitação de reequilíbrio econômico financeiro, considerando que a data da homologação
da Ata de Registro de Preços nº 210/2022 é de 09/03/2022 e o pedido de desistência na data de 07/04/2022,
considerando nota de empenho nº 7545/2022 com data de emissão de 30/03/2022 e o mesmo não realizar a entrega.
Informo ainda, que o fornecedor foi orientado para que solicitasse o reequilíbrio econômico financeiro, conforme
conversa em anexo. Sendo assim, sugere-se a rescisão contratual e aplicação de penalidades cabíveis, tendo em
vista que o Município sai prejudicado por não possibilitar a aquisição do item licitado.

Att.

_

Aline Bonissoni 

Agente Administrativo - Secretaria Mun. de Administração

Anexos:

whats_app.jpg

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

Marcos Ronaldo Koerich 17/05/2022 11:17:42 1Doc MARCOS RONALDO KOERICH CPF 056.XXX.XXX-23

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: DA8F-7FAF-9560-708E 
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  Protocolo 6- 3.784/2022

De: MOACIR DE FREITAS DA SILVA

Para:  -  

Data: 17/05/2022 às 11:36:58

 

Bom dia.

Conforme anexo. Aguardamos a solicitação por escrito, concordante com despacho N.º
042/2022, com data 19/04/2022, para as devidas providências.

Informo que é de grande interesse desta empresa, em atender contratos firmados, e que em todo

momento fizemos as tratativas solicitadas, afim de resolver situaçoes diversas.

 Assim aguardo cumprimento do despacho, para providências.

At.

Moacir Freitas - 44 9 8814 6595

De: Prefeitura de Francisco Beltrão notificacao@1doc.com.br
Enviado: terça-feira, 17 de maio de 2022 11:17
Para: dp.brasilia@hotmail.com dp.brasilia@hotmail.com
Assunto: Re: Protocolo 3.784/2022: Novo despacho

Novo despacho no Protocolo 5- 3.784/2022 em 17/05/2022 às 11:02: 

De: SMA - Secretaria Municipal de Administração 

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos 

Acompanhar online »  

Enviado e rastreado com 1Doc. 

_
Para cancelar recebimento de comunicação de Prefeitura de Francisco Beltrão  neste e-mail, clique aqui.

Anexos:

image_png_Outlook_qr__.zip
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  Protocolo 7- 3.784/2022

De: Aline F. - SMA

Para: Representante: MOACIR DE FREITAS DA SILVA

Data: 18/05/2022 às 11:06:08

 

Conforme contato telefônico, houve entendimento de que a empresa há interesse em continuar atendendo o
Município de Francisco Beltrão, no entanto, com reajuste no valor do produto. Sendo assim, solicito que a empresa
apresente justificativa  e notas fiscais datadas com mês de março e mês de abril/maio (atuais) para que seja
analisadas.

Referente a nota de empenho nº 7545/2022, informo que não haverá necessidade do atendimento, pois foi solicitado
o estorno da mesma.

Aguardo posicionamento da empresa.

Att.

_

Aline Bonissoni 

Agente Administrativo - Secretaria Mun. de Administração
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  Protocolo 8- 3.784/2022

De: MOACIR DE FREITAS DA SILVA

Para:  -  

Data: 18/05/2022 às 16:21:43

 

Boa tarde !

Em anexo documentos conforme abaixo:

RECURSO - Pedido de reequilíbrio de Preços.

Grato a disposição.

At.
Moacir Freitas - 44 9 8814 6595

De: Prefeitura de Francisco Beltrão notificacao@1doc.com.br
Enviado: quarta-feira, 18 de maio de 2022 11:06
Para: dp.brasilia@hotmail.com dp.brasilia@hotmail.com
Assunto: Re: Protocolo 3.784/2022: Novo despacho
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Novo despacho no Protocolo 7- 3.784/2022 em 18/05/2022 às 11:06: De: SMA - Secretaria

Municipal de Administração

Conforme contato telefônico, houve entendimento de que a empresa há interesse em continuar atendendo o

Município de Francisco Beltrão, no entanto, com reajuste no valor do produto. Sendo assim, solicito que a empresa

apresente justificativa  e notas fiscais datadas com mês de março e mês de abril/maio (atuais) para que seja

analisadas.

Referente a nota de empenho nº 7545/2022, informo que não haverá necessidade do atendimento, pois foi solicitado

o estorno da mesma.

Aguardo posicionamento da empresa.

Att.

_

Aline Bonissoni 

Agente Administrativo - Secretaria Mun. de Administração

Caso necessite incluir informações neste protocolo, basta responder este e-mail. 

Acompanhar online »  

Enviado e rastreado com 1Doc. 

_
Para cancelar recebimento de comunicação de Prefeitura de Francisco Beltrão  neste e-mail, clique aqui.

Anexos:

Outlook_ibztaf5y_png__.zip
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  Protocolo 9- 3.784/2022

De: MOACIR DE FREITAS DA SILVA

Para:  -  

Data: 18/05/2022 às 16:23:24

 

Boa tarde !
Em anexo documentos conforme abaixo:
RECURSO - Pedido de reequilíbrio de Preços.
Grato a disposição.
At.
Moacir Freitas - 44 9 8814 6595

Anexos:

Contrato_Social_MF_da_Silva_Construcoes_ME.pdf

ORCAMENTO_DE_TELHA_M_F_DA_SILVA_20_04_2022.pdf

ORCAMENTO_DE_TELHA_M_F_DA_SILVA_28_02_2022.pdf

RECURSO.pdf
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   De

 Para M F DA SILVA CONSTRUÇÕES ME - CNPJ= 85.093.433/0001-91.

 A/c YAGO.

 Fone

 Item Quant. Un Descrição MM Preço Unitário Total
1 TELHA / EPS
2 200 Mts Telha Trapezoidal RT 40/980 Galvalume Natural 0,43mm + EPS 30mm R$ 70,00 70,00 R$ 14.000,00
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 Desconto   
 Total  R$ 14.000,00

 Condição Pagto.        30/45/60 DIAS - BOLETO.

 Desconto à vista.      1,50%

 Prazo de entrega. 30 DIAS.

 Material posto. OBRA.

 Valid. Da proposta. 3 DIAS.

 

Icms 12,00%

 
 

REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERÚRGICOS LTDA

(44)3263-3536 - (44)9.8804-5537 - dp.brasilia@hotmail.com

*Cuidados Obrigatórios com o Material*    
Armazenar em lugar seco, coberto e ventilada; não 

descarregar em hipótese alguma embaixo de 
chuva.                                        

Descarga por Conta do Cliente. 

Orçamento
TELHAS

M. A. Representações Comerciais  // Adelcio Bocianoski Galvanizada

Galvalume®

Zincalume®

Pré-Pintadas

Assis, 20 de abril de 2022

 
Assinatura

MATERIAL GALVALUME - NACIONAL.

Rodovia BR 267, KM 15, s/n - C.Postal 40 -CEP 79.780-000

Distrito Nova Porto XV de Novembro - Municipio de Bataguassu - MS

Matriz(SP) - Fone/Fax: (18)3421-7377

site: www.regionaltelhas.com.br          e-mail:

CNPJ/MF: 01.332.001/0003-68  //   Inscrição Estadual: 28.342.062-6

Rua Eng. Alceu Cezar, 462-D 

Fone: (44) 3233-4042 / (44) 9982-0044
E-mail = marepre@bs2.com.br 

CEP-86.975-000 - Mandaguari - PR 

M. A. Representações Comerciais 
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 REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERÚRGICOS LTDA 
 Rodovia BR 267, KM 15, s/n - C.Postal 40 -CEP 79.780-000  M. A. Representações Comerciais 

Distrito Nova Porto XV de Novembro - Municipio de Bataguassu - MS  Rua Eng. Alceu Cezar, 462-D 

Matriz(SP) - Fone/Fax: (18)3421-7377  Fone: (44) 3233-4042 / (44) 9982-0044 
site: www.regionaltelhas.com.br e-mail:  E-mail = marepre@bs2.com.br 

CNPJ/MF: 01.332.001/0003-68 // Inscrição Estadual: 28.342.062-6  CEP-86.975-000 - Mandaguari - PR 

  
Orçamento 

TELHAS 
De M. A. Representações Comerciais // Adelcio Bocianoski    Galvanizada 

Para M F DA SILVA CONSTRUÇÕES ME - CNPJ= 85.093.433/0001-91.    Galvalume® 

A/c YAGO.      Zincalume® 

Fone (44)3263-3536 - (44)9.8804-5537 - dp.brasilia@hotmail.com   Pré-Pintadas 

Item Quant. Un Descrição MM Preço Unitário Total 
1   TELHA / EPS     

2 200 Mts Telha Trapezoidal RT 40/980 Galvalume Natural 0,43mm + EPS 30mm  R$ 52,90 52,90 R$ 10.580,00 
3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

Desconto  

Total R$ 10.580,00 
 

30/45/60 DIAS - BOLETO. 

1,50% 

30 DIAS. 

OBRA. 

3 DIAS. 
 
 
 
 
 

Icms  12,00% MATERIAL GALVALUME - NACIONAL. 
Assis, 28 de fevereiro de 2022 

 
 
 

Assinatura 

 
*Cuidados Obrigatórios com o Material* 

Armazenar em lugar seco, coberto e ventilada; não 
descarregar em hipótese alguma embaixo de 

chuva. 
Descarga por Conta do Cliente. 

Condição Pagto. 

Desconto à vista. 

Prazo de entrega. 

Material posto. 

Valid. Da proposta. 
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DEPOSITO BRASILIA 
MF DA SILVA CONSTRUCOES-ME 

AV. KAKOGAWA, 285 – JD VITORIA CEP 87025-000 – FONE 44 3263 3536 

CNPJ 85.093.433/0001-91 INS EST 701.17153-59 
 
 
 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR (Sra.) PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO PR. 

 
REGISTRO DE PREÇOS para telhas e cumeeiras de alumínio/zinco e 
parafusos, para utilização em obras públicas executadas pela 
Municipalidade. 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº210/2022 
EDITAL Nº 24/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 108/2022 

 
 

MF DA SILVA CONSTRUÇÕES ME, inscrita no 
CNPJ.  sob   n°.   85.093.433/0001-91,   Inscrição   Estadual   n°. 
7011715359, estabelecida àAvenida Kakogawa, n°. 285, CEP 
87.025-000, na Cidade de Maringá-PR, neste ato representada 
pelo Sr. MOACIR FREITAS DA SILVA, portador da cédula de 
identidade n° 4.219.0001-2, inscrito no CPF n° 572.234.679-91, 
por intermédio de seu representante que ao final subscreve, 
vêm respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, 
apresentar PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 
do contrato em epígrafe, pelos fatos e fundamentos a seguir 
expostos: 

01. DOS FATOS 
 

A empresa Requerente foi vencedora do 
Pregão Eletrônico nº. 24/2022 “REGISTRO DE PREÇOS para 
telhas e cumeeiras de alumínio/zinco e parafuso que ocorreu 
em 03/03/2022 

A empresa apresenta (02) itens e preço que 
ganhou no referido certame, e que está sendo necessário a 
análise de reequilíbrio econômico-financeiro devido ao 
aumento demasiado de preço no mercado, conforme abaixo: 
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O preço orçado para os itens não mais se 
compactuacom o preço de mercado, uma vez que o valor 
cotado na época da licitação não supre mais os custos do 
contrato, conforme planilha anexa(doc. anexo). 

 

Desta forma, o Requerente apresenta a planilha 
de formação de custo conforme abaixo que demonstra o 
custo do produto na época do certame licitatório, o que 
se comprova com orçamento 28/02/2022(doc. anexo) 
próximo a data da sessão, bem como demonstra qual foi a 
margem de  lucro do item especificado. 

 
 
 

LOTE ÚNICO 
PLANILHA DE CUSTO PARA PEDIDO DE REEQUILÍBRIO DE PREÇOS 

PRODUTO PREÇO CUSTO 
NA ÉPOCA DA 

LICITAÇÃO 

PREÇO QUE 
GANHOU NA 
LICITAÇÃO 

MARGEM 
DE LUCRO 

PREÇO DE 
CUSTO 
ATUAL 

PREÇO 
QUE QUER 

REALINHAR 
5 - Telha termo/acústica de aluzinco 
0,43 mm,(telha metálica + eps), 
com EPS colado de 30mm, 
completa (ponta/ponta), fornecido 
sobmedida Cumeeira trapezoidal, aço 
galvanizado 40 

R$52,90 R$75,12 42% R$70,00 R$99,40 

8 - Telha termo/acústica de aluzinco 0,43 
mm, (telha metálica + eps), com EPS 
colado de 30 
mm, completa (ponta/ponta), 
fornecido sobmedida Telha aço 
galvanizado trapezoidal (0,65 x 

R$52,90 R$75,12 42% R$70,00 R$99,40 

 
*Preço de custo somente do produto conforme comprovação do dom 
orçamento de compra; 
*Acima desse preço a empresa ainda possui despesa como transporte, 
funcionários, impostos etc. 
*O preço que quer realinhar segue o mesmo percentual da margem de lucro 
indicada. 
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* Por se tratar de produtos específicos, não ha movimentação, ou seja, compras no período, 
por isso ausência  Danfe Nfe. 

 
 

 
 

Desta forma, na época da licitação a 
Requerentedemostra exatamente sua margem de lucro o que 
comprova-se que este pedido de realinhamento de preços 
está seguindo a mesma proporção,demonstrando a boa-fé da 
empresa perante ao órgão público. 

 
Além disso, o Requerente tem que arcar com os 

gastos deimpostos, transportes para entrega, que dispõe de 
gasolina, pedágio, manutenção do bem móvel para entregar 
a mercadoria em perfeitas condições e nos prazos pactuados 
entre as partes, bem como despesascom funcionários, razão 
pela qual tais motivos justificam-se sua margem de lucro e a 
necessidade de permanecer inalterável este percentual. 

 

Conforme documentos anexos, esta 
Requerentecomprova a elevação dos custos do produto no 
mercado (por meio de orçamento), uma vez que a marca 
originalmente cotada custa hoje ao fornecedor muito além do 
que cotado na época da licitação (orçamento atualizado e 
demostrando volatilidade preço e orçamento da época da 
licitação), além de notícias que justificam o aumento do preço 
do produto no mercado, bem como o motivo do aumento de 
preço. 

Desta forma, torna-se impossível continuar com 
o contratono “preço que ganhou na licitação” do produto eis 
que houve uma elevação demasiadamente no mercado, 
razão pela qual este fato impede a continuidade do contrato 
no preço originariamente proposto, e trata-se de reflexo 
imprevisível na época da elaboração da proposta. 

 

Frisa-se que este Requerente apresenta para 
comprovação do alegado, o mesmo utiliza-se de orçamento 
com data atual 20/04/2022 (doc anexo) que comprovam o 
aumento do produto no mercado/fornecedor. 

 

Atualmente o valor sofre alteração semanal, 
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conforme, delongar para analise do pleito, causa pode se 
tornar sem efeito. Portanto deve – se considerar que preços 
pontuais em cotação realizada para aquisição única, não 
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demonstra  o  efetivo  valor   para   “REGISTRO  DE  PREÇOS”. 
Lembrando o baixissímo interesse de licitantes para itens 
arrematado. 

 
Portanto, veja que este cenário ATUAL se 

enquadra para pedido de reequilíbrio econômico autorizado 
em lei, qual seja: “fato do príncipe; fato da Administração; fato 
superveniente imprevisível; ou fato previsível, mas de 
consequências incalculáveis”. 

 
Desta forma, a Requerente vem requerer o 

reequilíbrio econômico-financeiro, conforme apresentação de 
sua planilha de custo demonstrando que o preço que o 
Requerente pagava para o fornecedorna época que ganhou 
a licitação - com cálculo da margem de lucro - segue no 
mesmo percentual para o reajuste dos valores do produto 
atualmente. 

 

Trata-se de um aumento ínfimo para o órgão 
público, porém de grande valia para o Requerente que 
precisa pelo menos trabalhar sem ter prejuízo, para continuar 
com sua empresa ativa. 

 
É completamente temerário manter a 

continuidade do contrato, sem que a equação econômico- 
financeira prevaleça, dando espaço a preços irrisórios e 
insuficientes a manter as despesas mínimas da empresa 
contratada, razão pela qual, estamos diante de um necessário 

 
Diante do exposto, requer a realinhamento do 

preço dos produtos contratados em ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº210/2022 , conforme planilha anexa. 

 
 

20/04/2022. 
 
 

Moacir de Freitas da Silva 

CPF: 572.234.679-91 RG: 4.219.001-2 SSP PR 

ADM 

MOACIR DE 

FREITAS DA 

SILVA:57223467991

Assinado de forma digital 

por MOACIR DE FREITAS 

DA SILVA:57223467991 

Dados: 2022.05.18 

16:14:00 -03'00'
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  Protocolo 10- 3.784/2022

De: Aline F. - SMA

Para: Representante: MOACIR DE FREITAS DA SILVA

Data: 18/05/2022 às 18:18:37

 

Prezado

Por gentileza anexar notas fiscais próximo do mês de março de 2022, caso não tenha as atuais, analisaremos a
consideração do orçamento.

Att.

_

Aline Bonissoni 

Agente Administrativo - Secretaria Mun. de Administração

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

Aline Bonissoni Fernandes 18/05/2022 18:18:49 1Doc ALINE BONISSONI FERNANDES CPF 081.XXX.XXX-06

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 0B1C-AAAE-90DC-F9E6 
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  Protocolo 11- 3.784/2022

De: MOACIR DE FREITAS DA SILVA

Para:  -  

Data: 19/05/2022 às 08:55:54

 

Bom dia.

Prezada Aline.
 Conforme informado no RECURSO, trata-se de material especifico e pontual, de uso inerente a
necessidade desta municipalidade. Por isso a ausência de movimentação, (NFe).

At.
Moacir Freitas.

De: Prefeitura de Francisco Beltrão notificacao@1doc.com.br
Enviado: quarta-feira, 18 de maio de 2022 18:19
Para: dp.brasilia@hotmail.com dp.brasilia@hotmail.com
Assunto: Re: Protocolo 3.784/2022: Novo despacho

Novo despacho no Protocolo 10- 3.784/2022 em 18/05/2022 às 18:18: De: SMA - Secretaria

Municipal de Administração

Prezado

Por gentileza anexar notas fiscais próximo do mês de março de 2022, caso não tenha as atuais, analisaremos a

consideração do orçamento.

Att.

_

Aline Bonissoni 

Agente Administrativo - Secretaria Mun. de Administração

Caso necessite incluir informações neste protocolo, basta responder este e-mail. 

Acompanhar online »  

Enviado e rastreado com 1Doc. 

_
Para cancelar recebimento de comunicação de Prefeitura de Francisco Beltrão  neste e-mail, clique aqui.

Anexos:

Outlook_m5td4ga0.png
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  Protocolo 12- 3.784/2022

De: Aline F. - SMA

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

Data: 25/05/2022 às 11:14:11

 

A Secretaria de Administração realizou pesquisa de preços na data de 24/05/2022 referente o produto "Telha
termo/acústica de aluzinco 0,43 mm, (telha metálica + eps), com  EPS colado de 30 mm, completa (ponta/ponta),
fornecido sob medida".

Segue relação de cotações:

CASA DAS TELHAS 

VENDEDORA: JOSI

LEOFER

VENDEDORA: ROSELI

BERTOVEL

VENDEDORA: JANETE
MÉDIA

R$ 130,00 R$ 81,00 R$ 80,90 R$ 97,30

Diante do exposto, entende-se que o reajuste de 29,79% adequaria o preço registrado em Ata ao valor médio do
mercado local.

Portanto, sugerimos o novo valor do produto em R$ 97,50.

Sendo assim, encaminha-se para análise e parecer da Procuradoria Geral do Município.

Att.

_

Aline Bonissoni 

Agente Administrativo - Secretaria Mun. de Administração

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

Aline Bonissoni Fernandes 25/05/2022 11:14:24 1Doc ALINE BONISSONI FERNANDES CPF 081.XXX.XXX-06

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 0998-865C-0E26-8437 
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  Protocolo 13- 3.784/2022

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 31/05/2022 às 14:25:21

 

Segue parecer jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_0752_2022_Prot_3784_Reequilibrio_MF_da_Silva_telhas_deferimento_parcial.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 31/05/2022 14:25:51 1Doc CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE CPF 035.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 9EDE-AE67-E8B4-538E 
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PARECER JURÍDICO N.º 0752/2022 

 
 
PROCESSO Nº :  3784/2022 
REQUERENTE :  M F DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME 
INTERESSADA :  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
ASSUNTO                    :        REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO  
 
 
 
1 RETROSPECTO 

 
Trata-se de pedido formulado pela empresa acima nominada, em face da Ata de 

Registro de Preços nº. 210/2022, decorrente do Pregão Eletrônico n.º 24/2022, no qual preten-
de o reequilíbrio econômico-financeiro dos itens: 

 
 Item 05, do lote 01: Telha termo acústica, passando de R$ 75,12 para R$ 99,40; 
 Item 01, do lote 02: Telha termo acústica, passando de R$ 75,12 para R$ 99,40 

 
A empresa requereu inicialmente a rescisão da Ata, alegando que os preços dos 

produtos subiram de forma acentuada desde a assinatura da ARP em 09/03/2022. Diante dis-
to, por meio do Despacho nº 042/2022, esta Procuradoria solicitou que a Secretaria de Admi-
nistração entrasse em contato com a empresa sobre a possibilidade de troca de marca ou ree-
quilíbrio de preços.  

 
A empresa concordou em reequilibrar os valores e anexou orçamentos para com-

provar seu pedido. A Secretaria de Administração manifestou-se parcialmente favorável ao 
reequilíbrio, anexando aos autos orçamentos e prints de conversa com a empresa através do 
WhatsApp.  

 
É o relatório. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO 
 

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

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

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

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

após decorridos doze meses, com efeitos para o futuro.” Até é possível reajuste antes de um 
ano da contratação, desde que decorrido um ano da formulação da proposta (ou da data a 
que se referir o orçamento apresentado com a proposta).2 

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

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

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

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

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

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

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

1 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Op. cit., p. 597. 
2 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 12 ed. São Paulo: 

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

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

6 “Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos 
seguintes casos: I - unilateralmente pela Administração: (...) d) para restabelecer a relação que as partes 
pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa 
remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
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Através da revisão de preços o contratado pretende repassar o aumento dos insu-
mos, por fatores alheios à sua vontade e supervenientes à contratação, para a Administração 
Pública, de maneira a reequilibrar a equação econômico-financeira. Este é o entendimento, 
dantes sinalizado, de Marçal JUSTEN FILHO: 

 
(...) em muitos casos, a previsão original do prazo necessário à execução do contrato exclui o 
cabimento do reajuste. Mas podem sobrevir eventos que exijam o prolongamento dos prazos 
contratuais. Em tal hipótese, não caberá aplicar o reajuste por ausência de previsão contratu-
al. Mas o particular manterá o direito à compensação pelas perdas derivadas da inflação. A 
solução será promover a revisão de preços, que poderá seguir exatamente os mesmos critérios 
do reajuste.7 

 
Hely Lopes MEIRELLES afirma que a recomposição de preços por fatos 

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

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

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

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

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

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

sentido de que a comprovação desses prejuízos deve ser cabal, com apresentação, em 
especial, das notas fiscais/recibos, além dos demonstrativos que atestem a disparidade entre 
preços de mercado à época da elaboração do cronograma físico financeiro e a data da efetiva 
contratação de mão de obra ou aquisição de insumos.  
                                                                                                                                                         
inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso 
fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.” 

7 JUSTEN FILHO, Marçal. Op. cit., p. 655. 
8 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit., p. 245. 
9 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Op. cit., p. 615. 
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A título ilustrativo, cita-se decisão proferida pela Quinta Câmara Cível, na Apelação 
Cível n.º 0483929-4, relatoria do Desembargador Luiz Mateus de Lima, j. 14/07/2009, cujos 
trechos da ementa e voto transcrevem-se:  

 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LICITAÇÃO. CELEBRAÇÃO DE CON-
TRATOS ADMINISTRATIVOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECO-
NÔMICO-FINANCEIRO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. IM-
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DE PREJUÍZOS. RE-
CURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Embora tenha restado demonstrado que houve au-
mento nos preços dos insumos e materiais utilizados na execução das obras, bem como que foram 
utilizados materiais em quantidade superior à prevista no certame licitatório, não ficou compro-
vado que tais fatos abalaram o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. (...)10 (g.n.) 
 
No presente caso, alega a Requerente que o aumento do custo do produto ocorreu 

após a contratação com o Município, em decorrência da constante oscilação no mercado cau-
sada pela escassez de insumos, bem como a elevada inflação diante das consequências da 
pandemia de Covid-19, o que evidencia um fator extraordinário que lhe causou oneração 
excessiva. 

 
Para provar suas alegações fáticas, anexou orçamentos do fornecedor, demonstran-

do elevação significativa de aproximadamente 32,32% no custo do dos itens. A Secretaria de 
Administração manifestou-se pela parcial compatibilidade do pedido considerando a pes-
quisa de preços efetuada com outros fornecedores, recomendando a recomposição do preço 
de R$ 75,12 para R$ 97,30.  
 

Assim, mostra-se adequada a recomposição no preço dos produtos acima no valor 
verificado pela área técnica. 
 
3 CONCLUSÃO 

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

65, inciso I, letra d, da Lei n.º 8.666/1993, opina-se pelo DEFERIMENTO PARCIAL do reequilíbrio 
econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços nº. 210/2022, decorrente do Pregão Ele-
trônico n.º 24/2022, formulado pela empresa M F DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME, a ser 
praticado a partir da data do protocolo em relação aos itens: 

 
 Item 05, do lote 01: Telha termo acústica, passando de R$ 75,12 para R$ 97,30; 
 Item 01, do lote 02: Telha termo acústica, passando de R$ 75,12 para R$ 97,30. 

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

ra a Autoridade Competente (Prefeito Municipal), para que previamente autorize o adita-
mento. 

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

Detalhes.asp?Sequencial=8&TotalAcordaos=30&Historico=1&AcordaoJuris=831141>. Acesso em: 14 set. 2011. 
11 “Art. 57. (...) § 2º. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente 

autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.” 
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Em caso de concordância do Prefeito Municipal, dê-se ciência ao Controle Interno, 

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

 
Francisco Beltrão/PR, 31 de maio de 2022.  
 
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 
       DECRETOS 040/2015 - 013/2017 
                     OAB/PR 41.048 

 

                                                 
12 “Art. 83. (...) § 2º. O controle interno buscará manter a regularidade na realização da receita e da 

despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execução orçamentária e os resultados alcançados, 
bem como a perfeita execução dos contratos de que seja parte o Município.” 
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  Protocolo 14- 3.784/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

Para: SMA - Secretaria Municipal de Administração  - A/C Aline F.

Data: 31/05/2022 às 14:43:47

 

Considerando os orçamentos nos despachos 9 e 12 e a data recente em que formalizada a Ata, solicito seja
consultado o contratado sobre a possibilidade de fornecimento pelo valor de R$ 81,00 (segundo maior orçamento
apresentado)

Caso negativa resposta, certifique a existência de segundo colocado na licitação e o interesse no fornecimento por
até esse valor.

Após voltem para análise.

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico
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  Protocolo 15- 3.784/2022

De: Aline F. - SMA

Para: Representante: MOACIR DE FREITAS DA SILVA

Data: 31/05/2022 às 15:32:26

 

Prezados (as)

Conforme despacho 14, venho através deste solicitar a possibilidade do fornecimento pelo valor unitário de R$ 81,00,
tendo em vista que foi o segundo maior valor apresentado nas cotações realizadas pela Secretaria de Administração.

Aguardo manifestação da empresa.

Att.

_

Aline Bonissoni 

Agente Administrativo - Secretaria Mun. de Administração
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  Protocolo 16- 3.784/2022

De: MOACIR DE FREITAS DA SILVA

Para:  -  

Data: 31/05/2022 às 16:01:00

 

Boa tarde.

Atendendo vossa solicitação, informo a impossibilidade de concordar com valor sugerido (R$81,00). Desta
forma mantemos o interesse em readequar os preços,      conforme média apresenta.(R$97,30).

At.

Moacir Freitas.

De: Prefeitura de Francisco Beltrão notificacao@1doc.com.br
Enviado: terça-feira, 31 de maio de 2022 15:32
Para: dp.brasilia@hotmail.com dp.brasilia@hotmail.com
Assunto: Re: Protocolo 3.784/2022: Novo despacho
Novo despacho no Protocolo 15- 3.784/2022 em 31/05/2022 às 15:32: De: SMA - Secretaria

Municipal de Administração

Prezados (as)

Conforme despacho 14, venho através deste solicitar a possibilidade do fornecimento pelo valor unitário de R$ 81,00,

tendo em vista que foi o segundo maior valor apresentado nas cotações realizadas pela Secretaria de Administração.

Aguardo manifestação da empresa.

Att.

_

Aline Bonissoni 

Agente Administrativo - Secretaria Mun. de Administração

Caso necessite incluir informações neste protocolo, basta responder este e-mail. 

Acompanhar online »  

Enviado e rastreado com 1Doc. 

_
Para cancelar recebimento de comunicação de Prefeitura de Francisco Beltrão  neste e-mail, clique aqui.

Anexos:

Outlook_ukji03ek.png
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  Protocolo 17- 3.784/2022

De: Aline F. - SMA

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

Data: 01/06/2022 às 14:18:51

 

Lucas Felberg - GP-AJ

Encaminha-se para análise e parecer.

_

Aline Bonissoni 

Agente Administrativo - Secretaria Mun. de Administração
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  Protocolo 18- 3.784/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

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

Data: 06/06/2022 às 09:34:02

 

Segue despacho 432 2022 para assinatura pelo Prefeito Municipal

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_432_2022.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 06/06/2022 10:08:54 1Doc MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 0B52-C2EA-444F-6187 
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Página 1 de 1 
CNPJ: 77.816.510/0001-66 - Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n.º 1.000 - CEP 85.601-030 - Fone: (46) 3520-2121 

E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 

 
 

 
DESPACHO N.º 432/2022 

 
 

PROCESSO N.º :  3.784/2022 
REQUERENTE :  SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
LICITAÇÃO : ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 210/2022 – PREGÃO N.º 024/2022 
OBJETO :  AQUISIÇÃO DE TELHAS 
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE REEQUILÍBRIO 
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formulação de termo de reequilíbrio à 
Ata de Registro de Preços n.º 210/2022, referente à aquisição de telhas.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação da Secretaria, documentos 

pertinentes, fotocópia da ata, cotações, manifestação e parecer jurídico. 
 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 0752/2022, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, INDEFIRO o pedido de reequilí-
brio e determino a RESCISÃO/CANCELAMENTO da Ata. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
À Secretaria para que deflagre novo certame. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 03 de junho de 2022. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal  
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  Protocolo 19- 3.784/2022

De: Raissa W. - SMA-LC-ALT

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Raissa W.

Data: 15/06/2022 às 15:44:39

 

Segue Termo de Rescisão e publicação na AMP.

_

Raissa Katherine Weierbacher 

Agente Administrativo

Anexos:

Publicacao_AMP_M_F_da_Silva.pdf

TERMO_DE_RESCISAO_ATA_210_MF_DA_SILVA_ASSINADO.pdf
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Publicado por: 
Bianca Zanini Niclote 

Código Identificador:3DD111DA 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
EXTRATO DE CONTRATO 

 
O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de 
Contrato: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa 
PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato nº 512/2022 - Tomada de preços nº 7/2022. 
OBJETO: Contratação de empresa para execução de revestimento 
asfáltico com C.B.U.Q. sobre pavimentação poliédrica, em área total 
de 6.360,19m2, incluindo a sinalização horizontal/vertical e drenagem 
pluvial, em 04 (quatro) trechos de Ruas no Bairro Antonio de Paiva 
Cantelmo, na cidade de Francisco Beltrão – PR. 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120(cento e vinte) dias. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 1.187.198,19 (um milhão, cento e oitenta e 
sete mil, cento e noventa e oito reais e dezenove centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 10 dias após a emissão da nota 
fiscal. 
RECURSOS: Receita do Contrato de Repasse Nº 
922342/2021/MDR/CAIXA 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
  
DOTAÇÕES 

Conta da despesa Funcional programática 
Fonte de 
recurso Natureza da despesa 

Grupo da 
fonte 

8233 11.002.15.451.1501.1011 1247 3.3.90.39.21.00 Do Exercício 

8612 11.004.26.782.2002.1013 0 4.4.90.51.02.02 Do Exercício 

8243 11.002.15.451.1501.1011 1247 4.4.90.51.02.02 Do Exercício 

  
Francisco Beltrão, 8 de junho de 2022. 
  
ANTONIO CARLOS BONETTI 
Secretário Municipal da Administração 

Publicado por: 
Bianca Zanini Niclote 

Código Identificador:CD24D7D7 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO DE RESCISÃO 

 
A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Termo 
de Rescisão: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa M F DA 
SILVA CONSTRUCOES - ME 
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 210/2022 – Pregão Eletrônico 
nº 24/2022. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para telhas termo/acústicas de 
aluzinco, para utilização em obras públicas executadas pela 
Municipalidade, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, 
conforme necessidade da Administração Municipal. 
DA RESCISÃO: A Administração resolve, nos termos dos artigos 79, 
inc. I, 64, § 2º, e 87 da Lei n.º 8.666/93 e artigo 7º, da Lei nº. 
10.520/2002, pela rescisão/cancelamento da Ata de Registro de Preços 
nº 210/2022, conforme o contido no Processo Administrativo nº 
3.784/2022. 
  
Francisco Beltrão, 08 de junho de 2022.  

Publicado por: 
Bianca Zanini Niclote 

Código Identificador:D22B04BC 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO DE RESCISÃO 

 

A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Termo 
de Rescisão: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa NCLN 
EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E REFORMAS LTDA 
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 310/2022 – Pregão Eletrônico 
nº 46/2022. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa 
especializada para fornecimento de areia, durante a vigência da Ata de 
Registro de Preços, conforme necessidade da Administração 
Municipal. 
DA RESCISÃO: A Administração resolve, nos termos dos artigos 79, 
inc. I, 64, § 2º, e 87 da Lei n.º 8.666/93 e artigo 7º, da Lei nº. 
10.520/2002 e das Cláusulas Nona e Décima da ARP, pela 
rescisão/cancelamento da Ata de Registro de Preços nº 310/2022, 
conforme o contido no Processo Administrativo nº 4596/2022. 
  
Francisco Beltrão, 08 de junho de 2022. 
  

Publicado por: 
Bianca Zanini Niclote 

Código Identificador:CBD3330F 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO DE RESCISÃO 

 
A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Termo 
de Rescisão: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa TANIA 
MARA KOPIAK 84766549953 
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 1121/2021 - Pregão 
Eletrônico nº 194/2021. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de impressos 
em geral, incluindo material, criação, arte, impressão, fotolito, 
editoração, etc., para utilização pela Municipalidade, durante a 
vigência da Ata de Registro de Preços, conforme necessidade da 
Administração Municipal. 
DA RESCISÃO: A Administração resolve, nos termos dos artigos 79, 
inc. I, 64, § 2º, e 87 da Lei n.º 8.666/93 e artigo 7º, da Lei nº. 
10.520/2002, pela rescisão/cancelamento da Ata de Registro de Preços 
nº 1121/2021, conforme o contido no Processo Administrativo nº 
12.651/2022. 
  
Francisco Beltrão, 08 de junho de 2022. 
  

Publicado por: 
Bianca Zanini Niclote 

Código Identificador:E06DB5B9 
 

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 
CLÍNICA MÉDICA DR. ALAN JULHANO SCHUH 
MARSCHALL LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 504/2021 – 
Inexigibilidade de Licitação nº 45/2021. 
OBJETO: Prestação de serviços médicos em regime de plantão na 
UPA 24 Horas, Centro de Saúde do Bairro da Cango, CAPS AD – II e 
Centro de Saúde da Cidade Norte, pelo período de 12 (doze) meses, 
de acordo com o Chamamento Público nº 006/2021. 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria 
Municipal de Saúde, o Departamento Jurídico opinou pelo 
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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 
 

 

TERMO DE RESCISÃO 
Ata de Registro de Preços nº 210/2022 

Pregão eletrônico nº 24/2022 
 

O MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 
no CNPJ/MF n.º 77.816.510/0001-66, com sede administrativa localizada na Rua Octaviano Teixeira dos 
Santos, n.º 1000, Centro, CEP 85.601-030, cidade e Comarca de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA portador do CPF nº 
020.762.969-21, doravante denominada de CONTRATANTE; e, M F DA SILVA CONSTRUCOES - ME, 
sediada na AV. KAKOGAWA, 285  - CEP: 87025000 - BAIRRO: JD VITORIA, na cidade de Maringá/PR, 
inscrita no CNPJ sob o nº 85.093.433/0001-91, têm justo e firmado o presente Termo de 
Rescisão/cancelamento da Ata de Registro de Preços nº 210/2022, o que o fazem com fundamento nos 
artigos 79, inc. I, 64, § 2º, e 87 da Lei n.º 8.666/93 e artigo 7º, da Lei nº. 10.520/2002mediante as cláusulas e 
condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente termo tem por objeto a rescisão/cancelamento daAta de Registro de Preços nº 210/2022, 
celebrada em 09 de março de 2022,Pregão eletrônico nº 24/2022, que tem por objeto REGISTRO DE 
PREÇOS para telhas termo/acústicas de aluzinco, para utilização em obras públicas executadas pela 
Municipalidade, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, conforme necessidade da Administração 
Municipal. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

A Administração resolve, nos termos dos artigos 79, inc. I, 64, § 2º, e 87 da Lei n.º 8.666/93 e 
artigo 7º, da Lei nº. 10.520/2002, pela rescisão/cancelamento da Ata de Registro de Preços nº 210/2022, 
conforme o contido no Processo Administrativo nº 3.784/2022. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA QUITAÇÃO 

As partes se dão por mutuamente quitadas e satisfeitas, o que o fazem de forma irretratável e 
irrevogável, declarando sua expressa renúncia a qualquer forma de reclamação ou pleito decorrente do 
referido contrato, seja extrajudicial ou judicialmente, sem prejuízo da apuração e aplicação de eventuais 
penalidades legais e contratuais cabíveis. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO FORO 

Para dirimir as questões oriundas do presente Instrumento, elegem o foro da Comarca de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná. 

 
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias, de igual 

teor e forma,para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 
 
 

Francisco Beltrão, 08 de junho de 2022. 
 
 

CLEBER FONTANA M F DA SILVA CONSTRUCOES - ME 

CPF Nº 020.762.969-21 
CONTRATADA 

MOACIR DE FREITAS DA SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL Sócio administrador 

CONTRATANTE  
 

 

MOACIR DE FREITAS 

DA 

SILVA:57223467991

Assinado de forma digital por 

MOACIR DE FREITAS DA 

SILVA:57223467991 

Dados: 2022.06.10 10:05:07 -03'00'
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