
Protocolo 7.736/2022

De: FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA

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

Data: 28/07/2022 às 16:48:52

Setores (CC):

SMA-LC-ALT

Setores envolvidos:

GP, GP-AJ, SMA, SMEC, SMEC-ADM, SMA-LC-ALT, SMA-PGM-JEA

Licitação - Reequilíbrio Econômico e Financeiro

Entrada*: 

Site

 

Boa tarde

Estamos encaminhando em anexo documentação referente a troca de modelo / realinhamento de valor e caso não
aceite, no próprio documento há nossa solicitação de desclassificação.

Agradecemos a compreensão.

Ficamos no aguardo.

Obrigado

Anexos:

Oficio_27_2022_Solicitacao_Troca_de_Modelo_Realinhamento_ou_Desclassificacao_Pregao_Eletronico_n_10_2022.pdf
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Of. Dir. nº 27 /2022                                                        Erechim/RS, 28 de julho de 2022 

 

 

À P.M. de Francisco Beltrão / PR 

 

Assunto: Pregão Eletrônico nº 10/2022 e Solicitação de Troca de Modelo – 

Realinhamento de Valor e/ou Desclassificação. 

 

 

A empresa FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 

40.811.541/0001-14, com sede administrativa na rua José Pigozzo, nº 262 - sala 7, bairro 

Ipiranga, na cidade de Erechim-RS, CEP: 99700-504, por intermédio de seu 

representante legal, Sr. Felipe Dariva Fogolari, portador da Carteira de Identidade nº 

6097097056 e CPF nº 020.634.130-02, vimos respeitosamente solicitar a troca de 

modelo, realinhamento de preço e/ou desclassificação referente ao item 25 – P.E. 

10/2022 – GELADEIRA LINHA BRANCA FROST FREE PEQUENA. O processo licitatório 

ocorreu na data do dia 09/02/2022, sendo que a validade da proposta foi de 60 dias. 

Assim: 

 

DA JUSTIFICATIVA: 

1. Recebemos hoje dia 28/07/2022 o empenho 19235/2022 para a compra de uma 

unidade do item supracitado. Olhando atentamente ao empenho verificamos 

que o mesmo exige “gabinete duplex”, onde o produto ofertado por nossa 

empresa (em anexo com a proposta) na época do pregão eletrônico foi o modelo 

de uma porta. Também o edital fala em “geladeira linha branca frost free 

pequena” e “largura máxima 620mm”, o modelo ofertado atende nesses dois 

quesitos. 

2. Houve um equívoco por parte da empresa, uma vez que não atentou-se ao termo 

"gabinete duplex" contido no descritivo do edital. Da mesma forma, a comissão 

que verificou o descritivo enviado também não atentou-se ao termo acima 

mencionado no edital. 
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3. Assim, vimos propor uma troca de modelo, mantendo-se a marca Consul e 

ofertando o modelo CRM39AB (Descritivo em anexo), mas esse modelo tem uma 

diferença de valor de R$ 494,00 sendo assim: 

Valor ganho no P.E. 10/2022 – de 09/02/2022 – R$ 2.550,80. 

Diferença entre o valor do produto ofertado para o modelo de troca (CRM39AB) - 

diferença hoje: R$ 494,00 

 Sendo que além dos valores de custos do produto, ainda temos todas as 

despesas operacionais. 

 

DA SOLICITAÇÃO: 

1. Assim, conforme restou claro nesta peça, caso aceita a solicitação de troca de 

modelo para atender ao edital por completo, requer-se o realinhamento de 

preço para o valor de R$ 3.044,80 (Três mil e quarenta e quatro reais e oitenta 

centavos), (somente a diferença de preço entre os modelos) para cada unidade 

ganha. 

2.  Assim, aguardamos o entendimento dessa douta comissão, para esta solicitação, 

tendo em vista que nossos argumentos condizem com a realidade consoante 

aduzido nesta solicitação. Caso não haja o aceite da mesma, solicitamos nossa 

DESCLASSIFICAÇÃO para o item ofertado.  

 

Feito os esclarecimentos, temos a certeza de que nossa parceria será por muito tempo, 

pois a FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA preza pelo profissionalismo e credibilidade 

junto aos seus compradores. Portanto, continuamos nossa parceria com primazia e 

admiração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Felipe Dariva Fogolari 

Sócio Diretor 

FACE ATTIVITA 

COMMERCIALE 

LTDA:40811541000114

Assinado de forma digital por 

FACE ATTIVITA COMMERCIALE 

LTDA:40811541000114 

Dados: 2022.07.28 16:31:38 -03'00'
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P.E.: 10/2022

Item QTD Descrição Marca/Modelo Valor Unitário Total

24 5 GELADEIRA 400L
BRASTEMP / 

BRM54HB
 R$             3.799,80 18.999,00R$                   

25 10 GELADEIRA 300L CONSUL / CRB36AB  R$             2.550,80 25.508,00R$                   

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 44.507,00R$           

P.M. DE FRANCISCO BELTRÃO / PR FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA

DATA: 09/02/2022 CNPJ: 40.811.541/0001-14

PREGÃO ELETRÔNICO: 10/2022 Rua: José Pigozzo, 262 - SALA: 07  -  Ipiranga

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias CEP: 99700-548

Erechim-RS

CONTA PARA DEPÓSITO: 

BANCO SICREDI - 748

AG.: 0217

C/C: 27.010-4 FELIPE DARIVA FOGOLARI

REPRESENTANTE LEGAL

CPF nº 020.634.130-02

* FONE PARA CONTATO: (54) 3522 5856

FACE ATTIVITA 

COMMERCIALE 

LTDA:40811541000114

Assinado de forma digital por 

FACE ATTIVITA COMMERCIALE 

LTDA:40811541000114 

Dados: 2022.02.10 11:01:50 

-03'00'
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ITEM 24 - Geladeira Brastemp BRM54HB 400 Litros Duplex 2 Portas Frost Free 
Branco - 220V 
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Descrição 

 

Conheça a Geladeira Brastemp BRM54HB 400 Litros 
Economia para você, em sua Casa! 

Como é bom chegar em casa e ter nossa geladeira repleta de alimentos e bebidas e poder apreciar diversos pratos e receitas esperando serem desfrutadas! E como nós aqui da Schumann, 

sabemos que você tem um paladar refinado, temos certeza que esse refrigerador, da Brastemp, é o ideal para armazenar muita coisa, muita coisa mesmo! Estamos falando da BRM54HB, 

ideal para a cozinha dos sonhos, com capacidade de 400 Litros, disponível na cor Branco. 
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Melhor jeito para ser Programada! 
Painel Eletrônico 

Estamos cada vez mais, evoluindo, nós como pessoas, e a tecnologia tem atuado em nosso favor, e com os eletrodomésticos não é diferente, pois na BRM54HB vem incluso o Painel 

Eletrônico! Um local, que você pode controlar a temperatura, para não congelar muito e também não deixar em baixa temperatura. Você também pode ser avisado se a porta ficou aberta e 

ainda por cima, escolher os modos pré-programados e ativar as funções especiais. 
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Tenha um método para cada Alimento 
Freeze Control 

Essa função, te ajuda nos mínimos detalhes, neste compartimento, do Freeze Control é possível pôr variados tipos de alimentos, e assim você selecionar o procedimento que melhor te atente! 

Deixe carnes até 5 dias sem congelar, ou se preferir também, latas e garrafas na temperatura ideal. Sem alimentos bem conservados com total dedicação a você! 

*respeitada a data de validade impressa na embalagem. 
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Rápido e Prático! 
Twist Ice 

Como é chato, muitas vezes, recebermos uma visita em nossas casas e oferecer uma bebida a ela, e não está gelada ao ponto, pois é, pensando nisso, a Brastemp, adicionou a gaveta, Twist 

Ice, um compartimento que gela mais rápido, e tem a chave giratória que deforma o gelo nos cubinhos, caindo em um recipiente logo abaixo. Assim, tudo fica rápido e prático! 

1Doc:  Protocolo 7.736/2022  |  Anexo: Oficio_27_2022_Solicitacao_Troca_de_Modelo_Realinhamento_ou_Desclassificacao_Pregao_Eletronico_n_10_2022.pdf (10/24)        9/47



 

Múltiplas Combinações 
Espaço Adapt 

O Espaço Adapt é para aqueles, que gostam de temperar, agregar e aperfeiçoar suas receitas com temperos, condimentos, molhos, enfim. E para mais opções e variedade, o espeço adapt, 

como o próprio nome diz, se adapta com a sua necessidade de uso, sendo versátil desse jeito, você pode deixa mais alta ou mais baixas os recipientes, ajudando até mesmo nos produtos que 

estão na parte principal da Geladeira! 
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Especialmente para Você! 
Latas e Long Necks 

Outra parte versátil dessa geladeira é a gaveta de Latas e Long Necks, um compartimento especial, que gelam mais rápido que o normal, e ainda por cima, pode ser encaixado, no Freezer, 

que com o Freeze Control a temperatura se adequa no ideal ou você pode optar por deixar no refrigerador mesmo e ter mais espaço para por 3 Garrafas e 6 Latas! 
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Frutas e Verduras mais Conservadas! 
Fresh Zone 

Outra sacada bacana da Brastemp para esse Refrigerador é o Fresh Zone. Neste gavetão, tem ótimo espaço interno para guardar mais verduras e legumes, e o melhor é que não precisa 

esmagar nenhum para caber outro, tem espaço para todos! Além de tudo, suas frutas também são mais conservadas por mais tempo, como as verduras e legumes, graças ao sistema Fresh 

Zone! 

1Doc:  Protocolo 7.736/2022  |  Anexo: Oficio_27_2022_Solicitacao_Troca_de_Modelo_Realinhamento_ou_Desclassificacao_Pregao_Eletronico_n_10_2022.pdf (13/24)        12/47



Ficha Técnica 

Modelo BRM54HB 

Altura (cm) 185,00 

Largura (cm) 62,00 

Profundidade (cm) 75,50 

Peso Aproximado (Kg) 66,00 

Marca Brastemp 

Itens Inclusos 
1 Geladeira Brastemp BRM54 Frost Free 400 Litros 

1 Manual do Produto 

Este produto chegará em (volumes) 1 

Outras Especificações 

Painel Eletrônico 

A melhor maneira de acionar as funções da sua geladeira. Com o Painel Eletrônico Brastemp, você pode controlar a temperatura  

do refrigerador, ser avisado quando a porta ficou aberta e escolher modos pré-programados para ativar funções especiais. 

Freeze Control 

Compartimento que permite programar diferentes funções de acordo com a sua necessidade. Conserve carnes por até 5 dias  

sem congelar* e deixe tanto bebidas como frios e laticínios na temperatura ideal. *respeitada a data de validade impressa na  

embalagem. 

Twist Ice 

Com o Twist Ice, desenforme o gelo facilmente e armazene-o em um recipiente portátil e prático. 

Espaço Adapt 

Prateleiras com múltiplas combinações possíveis para armazenar itens de diversos tamanhos na porta de sua geladeira. 
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Latas e Long Necks 

Compartimento especial para gelar rápido suas bebidas. Ele pode ser encaixado tanto no freezer como no refrigerador para  

gelar a cerveja ou o refrigerante, com um espaço perfeito para 3 garrafas long neck ou 6 latas. 

Gavetão de legumes Fresh Zone 

Suas frutas e verduras organizadas e conservadas por mais tempo com o sistema Fresh Zone. 

Ambientes 3916 

Tipo de Refrigerador Duplex 

Tipo de Degelo Frost Free 

Capacidade (L) 400 à 483 Litros 

Prateleiras removíveis Não 

Dispenser de água Não 

Prateleiras na porta Sim 

Iluminação interna Sim 

Alarme de porta aberta Sim 

Porta ovos Sim 

Rodízios Não 

Pés niveladores Sim 

Porta latas Sim 

Painel eletrônico Sim 

Dispenser para gelo Sim 
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Cor Branco 

Quantidade de Portas 2 Portas 

Garantia do Fornecedor (meses) 12 

SAC 0800 970 0999 
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ITEM 25 - Geladeira Consul CRB36AB 300 Litros 1 Porta Frost Free Branco - 220V 

 

Descrição 

Com o intuito de trazer mais modernidade e facilidade para o dia a dia, a Consul apresenta a Geladeira Consul CRB36AB Frost Free 1 Porta 300 Litros, a primeira geladeira 

Frost Free de 1 Porta do mercado! 

Sendo uma geladeira fabricada para, acima de tudo, trazer mais facilidade para o consumidor, ela contém um congelador de 47 Litros super espaçoso para congelar e 

organizar seus alimentos, conservando-os por muito mais tempo. Toda a molhança e trabalho na hora do descongelamento vai ficar para trás pois seu sistema Frost 

Free não permite a formação de gelo nas paredes internas do produto! 
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Com o Controle de Temperatura localizado na parte exterior da geladeira, você poderá selecionar a temperatura ideal sem abri-la, evitando assim gastos com energia e 

tempo! Além do compartimento Extra Frio, que é ideal para guardar alimentos como queijos e iogurtes que necessitam de uma refrigeração extra, conta 

com Design moderno e compacto que vai combinar perfeitamente com sua cozinha! 

Está esperando o quê? Clique em Comprar e garanta já a sua! 

Ficha Técnica 

Modelo CRB36AB 

Altura (cm) 153,90 

Largura (cm) 61,60 

Profundidade (cm) 69,10 

Peso Aproximado (Kg) 48,00 

Marca Consul 

Itens Inclusos 
1 Geladeira Consul CRB36AB Frost Free 1 Porta 300 Litros 

1 Manual do Produto 

Este produto chegará em (volumes) 1 

Ambientes 3916 

Tipo de Refrigerador 1 Porta 

Tipo de Degelo Frost Free 
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Capacidade (L) 300 Litros 

Prateleiras removíveis Sim 

Dispenser de água Não 

Prateleiras na porta Sim 

Iluminação interna Sim 

Porta ovos Sim 

Rodízios Não 

Pés niveladores Sim 

Porta latas Sim 

Controle de temperatura (termostato) Sim 

Cor Branco 

Quantidade de Portas 1 Porta 

Garantia do Fornecedor (meses) 12 
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MODELO OFERTADO NO P.E. 10/2022 – FRANCISCO BELTRÃO 
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MODELO OFERTADO PARA TROCA (ATENDE TOTAL AO EDITAL) – COMPROVAÇÃO DE DIFERENÇA DE VALORES (R$ 494,00) 
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DESCRITIVO ABAIXO: 
Geladeira / Refrigerador Consul Frost Free, 2 Portas, 340L, Branco - CRM39AB 

 
Para ter mais versatilidade no seu dia a dia, invista no Refrigerador Consul Frost Free Duplex 340 litros. O espaço interior é otimizado e por isso oferece uma 

divisão inteligente de compartimentos, entre eles, as prateleiras: elas possuem altura flex, o que permite um ajuste de altura em até 8 níveis. Assim, o usuário pode 

organizar itens com tamanhos variados dentro do refrigerador. Outro diferencial é o Gavetão Hortifruti: o espaço é exclusivo para o armazenamento de frutas, 

verduras e legumes. E você não precisa se preocupar com a higienização do produto, já que o modelo é Frost Free. Essa tecnologia avançada impede que paredes 

de gelo se formem no congelador, ou seja, você nunca vai precisar descongelar a geladeira para realizar a limpeza. Além disso, o design é super moderno, o que é 

perfeito para renovar o ambiente. Compre já o seu e experimente essa novidade!  

  

Características do Produto  
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Selos e Certificados: 

 

Modelo: 

CRM39AB 

Cor: 

Branco 

Tipo: 

2 portas Frost Free 

Capacidade do refrigerador: 

268 litros 

Capacidade do freezer: 

72 litros 

Capacidade total (litros): 

340 litros 

Painel de Controle: 

Sim 

Controle de temperatura: 

Refrigerador: 5 níveis de temperatura; Freezer: 3 níveis de temperatura 

Porta reversível: 

Não 

Puxadores: 

Integrado 
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Painel: 

LED 

Iluminação interna: 

LED 

Turbo Freezer: 

Sim 

Compartimento para gelo: 

Sim 

Prateleiras reguláveis: 

Sim 

Forma de gelo: 

2 

Compartimento extra-frio: 

Sim 

Separador de garrafas: 

Sim 

Porta latas: 

Não 

Porta ovos: 

Não 

Gavetão para legumes: 

Sim 

Função trava painel: 

Não 

Pés: 
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Ajustáveis 

Classificação Energética: 

A 

Voltagem: 

127V ou 220V 

Frequência: 

60 Hz 

Consumo de energia: 

49,10 kW/h 

Conteúdo da embalagem: 

Refrigerador, 1 guia rápido, 1 manual de intruções 

Peso: 

58,50 kg 

Largura: 

62,10 cm 

Altura: 

169,50 cm 

Profundidade: 

71,40 cm 

Peso com embalagem: 

62,00 kg 

Largura da embalagem: 

66,10 cm 

Altura da embalagem: 

173,70 cm 
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Profundidade da embalagem: 

73,80 cm 

Garantia: 

1 ano 

Certificação Inmetro: 

5218/2016 

Marca: Consul 

Telefone: 0800 970 0777 

Site: https://consul.custhelp.com/app/assistencia-tecnica 
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  Protocolo 1- 7.736/2022

De: Raissa W. - SMA-LC-ALT

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

Data: 29/07/2022 às 08:19:18

 

Bom dia!

Segue solicitação da empresa para alteração de modelo ou rescisão contratual para análise e parecer jurídico. 

Obrigada

_

Raissa Katherine Weierbacher 

Agente Administrativo
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  Protocolo 2- 7.736/2022

De: Aline F. - SMA

Para: SMEC - Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

Data: 18/08/2022 às 17:19:44

 

Encaminha-se para análise e parecer.

_

Aline Bonissoni 

Agente Administrativo - Secretaria Mun. de Administração
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  Protocolo 3- 7.736/2022

De: Danielli S. - SMEC

Para: SMEC-ADM - Administrativo  - A/C Suzane V.

Data: 19/08/2022 às 09:39:53

 

Encaminho para o setor responsável.

_

Danielli Bortolini da Silva 

Chefe de Gabinete
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  Protocolo 4- 7.736/2022

De: Suzane V. - SMEC-ADM

Para: Representante: FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA

Data: 23/08/2022 às 09:24:08

 

Considerando o pedido da empresa em alterar o modelo do produto referente ao item 25 –  GELADEIRA LINHA
BRANCA FROST FREE PEQUENA - P.E. 10/2022 – Solicitamos parecer da empresa FACE ATTIVITA
COMMERCIALE LTDA  quanto a possibilidade de alteração qualitativa do item, modificando as especificações, para
melhor adequação técnica do item ao produto já aprovado anteriormente, considerando que o produto é de alta
qualidade e atende as necessidades desta Prefeitura. Desta forma mantendo o produto contratado: - Geladeira
Consul CRB36AB 300 Litros 1 Porta Frost Free Branco.

_

Suzane Vollmerhausen 

Departamento Administrativo

Secretaria de Educação
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  Protocolo 5- 7.736/2022

De: FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA

Para:  -  

Data: 23/08/2022 às 09:36:40

 

Bom dia

Acabamos de ler o despacho, e vimos explicar que: a geladeira ofertada por nossa empresa não é duplex (duas
portas), no restante ela atende totalmente ao edital.

Só houve o questionamento, pois no edital fala "duplex", e a nossa é 1 porta com freezer separado (1 porta interna
para o mesmo).

Podemos proseguir com a compra e envio dos refrigeradores?

Aguardo

Obrigado
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  Protocolo 6- 7.736/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

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

Data: 23/08/2022 às 13:24:00

 

BOA TARDE

SEGUE TERMO PARA ANALISE JURIDICO

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo

hh
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  Protocolo 7- 7.736/2022

De: Suzane V. - SMEC-ADM

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

Data: 24/08/2022 às 10:09:46

 

PARECER SMEC

_

Suzane Vollmerhausen 

Departamento Administrativo

Secretaria de Educação

Anexos:

ADITIVO_12_GELADEIRA.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Maria Ivonete da Silva 25/08/2022 11:05:15 1Doc MARIA IVONETE DA SILVA CPF 839.XXX.XXX-15

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: AE42-7091-3F19-CDAD 
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TERMO ADITIVO PARA ALTERAÇÃO QUALITATIVA 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 261/2022 
 

SOLICITAÇÃO: Alteração qualitativa em item. 
 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de móveis e equipamentos 
para utilização da Municipalidade. 

 
CONTRATADA: FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA, sediada na RUA JOSÉ PIGOZZO, 262 - 

CEP: 99700548 - BAIRRO: IPIRANGA, na cidade de Erechim/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 
40.811.541/0001-14, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio 
administrador Sr. FELIPE DARIVA FOGOLARI, portador do RG nº 6097097056 e do CPF nº 020.634.130-02. 

 
JUSTIFICATIVA: Solicitamos alteração qualitativa do item 25 – GELADEIRA LINHA BRANCA 

FROST FREE PEQUENA, modificando as especificações, para melhor adequação técnica do item ao produto 
já aprovado anteriormente, retirar da descrição do item, a exigência de refrigerador com gabinete tipo “duplex”, considerando que o produto é de alta qualidade e atende as necessidades desta Prefeitura. Desta 
forma mantendo o produto contratado: - Geladeira Consul CRB36AB 300 Litros 1 Porta Frost Free Branco.  

 
Onde se lê: 

 
Lote Item Código  

 
Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário 

R$ 
001 25 79399 GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 

PEQUENA  CARACTERÍSTICAS 
Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema 
de refrigeração “frostfree” com capacidade mínima de 
300litros. 
DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE 
*Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no 
que diz respeito ao espaço disponível para a instalação 
do equipamento. 
- Largura máxima: 620mm. 
- Capacidade total: mínima de 300litros. 
- Gabinete tipo “duplex” com duas portas (freezer e 
refrigerador). 
- Refrigerador vertical combinado, linha branca. 
- Sistema de refrigeração “frostfree”. 
- Gabinete externo do tipo monobloco e portas 
revestidas em chapa de aço com acabamento em 
pintura eletrostática (em pó), na cor branca. 
- Partes internas revestidas com painéis plásticos 
moldados com relevos para suporte das prateleiras 
internas deslizantes. 
- Conjunto prateleiras removíveis e reguláveis, de 
material resistente. 
- Prateleiras da porta e cestos em material resistente, 
removíveis e reguláveis. 
- Gaveta em material resistente para acondicionamento 
de frutas, verduras ou legumes. 
- Sistema de fechamento hermético. 
- Batente das portas dotados de sistema 
antitranspirante. 
- Dobradiças metálicas. 
- Sapatas niveladoras. 
- Sistema de controle de temperatura por meio de 
termostato ajustável. 

CONSUL UN 10,00 2.550,80 
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- Sistema de degelo “frosfree”. 
- Gás refrigerante R600a ou R134a. 
- Dimensionamento da fiação, plugue e conectores 
elétricos compatíveis com a corrente de operação. 
- Voltagem 110V ou 220V, conforme demanda. 
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo 
INMETRO, com indicação da voltagem. 
- Classificação do INMETRO – A. 
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de 
cobertura integral do equipamento. O 
fabricante/contratado é obrigado a dar assistência 
técnica gratuita na sua rede credenciada de 
assistência, durante o período da garantia, substituindo 
as peças com defeito. 
Modelo de referência CONSUL, sendo admissível 
equipamento similar, equivalente ou de qualidade 
superior. 
01 UN CRAS PADRE ULRICO 
02 UN SAUDE  
01 UN MEIO AMBIENTE  

 
Leia-se: 
                 

Lote Item Código  
 

Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário 
R$ 

001 25 79399 GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 
PEQUENA  CARACTERÍSTICAS 
Refrigerador vertical, linha branca, sistema de 
refrigeração “frostfree” com capacidade mínima de 
300litros. 
DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE 
*Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no 
que diz respeito ao espaço disponível para a instalação 
do equipamento. 
- Largura máxima: 620mm. 
- Capacidade total: mínima de 300litros. 
- Refrigerador vertical, linha branca. 
- Sistema de refrigeração “frostfree”. 
- Gabinete externo do tipo monobloco e portas 
revestidas em chapa de aço com acabamento em 
pintura eletrostática (em pó), na cor branca. 
- Partes internas revestidas com painéis plásticos 
moldados com relevos para suporte das prateleiras 
internas deslizantes. 
- Conjunto prateleiras removíveis e reguláveis, de 
material resistente. 
- Prateleiras da porta e cestos em material resistente, 
removíveis e reguláveis. 
- Gaveta em material resistente para acondicionamento 
de frutas, verduras ou legumes. 
- Sistema de fechamento hermético. 
- Batente das portas dotados de sistema 
antitranspirante. 
- Dobradiças metálicas. 
- Sapatas niveladoras. 
- Sistema de controle de temperatura por meio de 
termostato ajustável. 
- Sistema de degelo “frosfree”. 
- Gás refrigerante R600a ou R134a. 
- Dimensionamento da fiação, plugue e conectores 
elétricos compatíveis com a corrente de operação. 
- Voltagem 110V ou 220V, conforme demanda. 
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo 
INMETRO, com indicação da voltagem. 
- Classificação do INMETRO – A. 
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de 

CONSUL UN 10,00 2.550,80 
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cobertura integral do equipamento. O 
fabricante/contratado é obrigado a dar assistência 
técnica gratuita na sua rede credenciada de 
assistência, durante o período da garantia, substituindo 
as peças com defeito. 
Modelo de referência CONSUL, sendo admissível 
equipamento similar, equivalente ou de qualidade 
superior. 
01 UN CRAS PADRE ULRICO 
02 UN SAUDE  
01 UN MEIO AMBIENTE  

 
   
       Francisco Beltrão, 23 de agosto de 2022. 

 
 
 
 

MARIA IVONETE DA SILVA 
Secretaria Municipal de Educação 
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  Protocolo 8- 7.736/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

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

Data: 24/08/2022 às 16:47:59

 

BOA TARDE

SEGUE TERMO PARA ANALISE E PARECER JURIDICO.

OBRIGADA.

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo
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  Protocolo 9- 7.736/2022

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 26/08/2022 às 16:19:33

 

Segue parecer jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_1182_2022_Prot_7736_Aditivo_de_Alteracao_Qualitativa_alteracao_de_clausula_Face_Attivita_Deferimento.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 26/08/2022 16:19:58 1Doc CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE CPF 035.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 3516-7CFC-4D8A-484C 
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
Estado do Paraná 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030 
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 
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PARECER JURÍDICO N.º 1182/2022 
 
 
PROCESSO N.º :  7736/2022 
REQUERENTE :  FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA  
INTERESSADA : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ASSUNTO : ALTERAÇÃO DE DESCRIÇÃO 
 
  
 1 RETROSPECTO 

 
Trata-se de requerimento formulado pela empresa acima nominada em que pretende 

seja efetuado aditivo a Ata de Registro de Preços nº. 261/2022 (Pregão nº. 010/2022), firmado com 
a empresa acima nominada, especificamente para alterar a descrição do item 25 - geladeira linha 
branca frost free pequena, para o fim de retirar a especificação “gabinete tipo duplex com duas 

portas”. 
 
A Secretaria manifestou-se favoravelmente ao pedido considerando que o produto 

ofertado possui alta qualidade e atende as necessidades da contratação.  
 

É o relatório. 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO 
 

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

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

Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:  

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

respeitados os direitos do contratado; 

 
Comumente, a doutrina distingue as alterações nos contratos administrativos em 

quantitativas e qualitativas. A alínea "a" do artigo 65, I, da Lei de Licitações trata das 
modificações qualitativas, ao passo que a alínea "b" se refere a modificações quantitativas:  

 

Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, 

nos seguintes casos: 

I - unilateralmente pela Administração: 

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

seus objetivos; 

 
 As alterações qualitativas são voltadas para o aprimoramento técnico e operacional do 

objeto inicialmente licitado. Já as modificações quantitativas nada mais são do que alterações na 
dimensão (quantidade) do objeto.  
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Seja qual for o tipo de alteração contratual (qualitativa ou quantitativa) não se poderá 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o objeto contratual, mantendo-se, assim, a correspondência entre o objeto da avença e o objeto do 
certame licitatório, a fim de que se evite afronta indireta ao princípio da primazia da licitação 
pública sobre contratações diretas (art. 37, XXI, da CF/88). 

 
De acordo com o entendimento do TCU, em sua Decisão nº. 215/1999 – Plenário, extrai-

se que: 
 

“Quase sempre, as alterações qualitativas são necessárias e imprescindíveis à realização do objeto 

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

aquele. As alterações qualitativas podem derivar tanto de modificações de projeto ou de 

especificação do objeto quanto da necessidade de acréscimo ou supressão de obras, serviços ou 

materiais, decorrentes de situações de fato vislumbradas após a contratação. Conquanto não se 

modifique o objeto contratual, em natureza ou dimensão, é de ressaltar que a implementação de 

alterações qualitativas requerem, em regra, mudanças no valor original do contrato.” (Grifei) 
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No presente caso, a empresa contratada pretende a alteração qualitativa para o fim de 
alterar o item 25 quanto à sua descrição, retirando a especificação do “gabinete tipo duplex com duas 

portas”. 
 
Justificou-se a necessidade da referida alteração tendo em vista que, após o processo 

licitatório supracitado, verificou-se um equívoco, pois o refrigerador fornecido pela empresa não 
é duplex, entretanto, possui todas as demais características do item descrito no edital.  

 
A Secretaria de Educação manifestou-se favoravelmente à alteração qualitativa, tendo 

em vista que o item é de extrema qualidade e o fato de não ser “duplex” não prejudicará sua 
funcionalidade.  

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

fato verificadas após a contratação (pleno atendimento do fornecimento com modificação 
moderada do objeto) e que não importa em gastos além dos previstos no contrato inicial, fato 
que, por si só, já demonstra a conveniência para a municipalidade. 

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

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

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

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

 
ANTE O EXPOSTO, opina esta Procuradoria Jurídica Municipal pelo DEFERIMENTO do 

pedido de termo aditivo a Ata de Registro de Preços nº. 261/2022 (Pregão nº. 010/2022), para 
alterar a descrição do item 25 - geladeira linha branca frost free pequena, para o fim de retirar a 
especificação “gabinete tipo duplex com duas portas”. 

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

força do art. 83, § 2º, da Lei Orgânica Municipal.1  
 
É o parecer, submetido à elevada apreciação de Vossa Senhoria. 
 
Francisco Beltrão/PR, 26 de agosto de 2022. 
 
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 
      DECRETOS 040/2015 – 013/2017 

          OAB/PR 41.048 

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

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

1Doc:          40/47



  Protocolo 10- 7.736/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

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

Data: 29/08/2022 às 07:10:00

 

alteração qualitativa geladeira

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_628_2022_face.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 29/08/2022 10:44:46 1Doc MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 4315-B980-4123-7E13 
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
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DESPACHO N.º 628/2022 
 

 
PROCESSO N.º :  7.736/2022 
REQUERENTE :  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
LICITAÇÃO : ATA N.º 261/2022 – PREGÃO N.º 010/2022 
OBJETO :  FORNECIMENTO DE PRODUTOS  
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO QUALITATIVO 
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formulação de termo aditivo qualitativo 
à Ata de Registro de Preços n.º 261/2022, referente ao fornecimento de produtos.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação da Secretaria, Ata de Regis-

tro de Preços, certidões, manifestações e parecer jurídico. 
 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 1.182/2022, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo para 
alterar a descrição do item 25 - geladeira linha branca frost free pequena, para o fim de 
retirar a especificação “gabinete tipo duplex com duas portas”. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 26 de agosto de 2022. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 
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  Protocolo 11- 7.736/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

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

Data: 05/09/2022 às 10:26:07

 

BOM DIA

EM ANEXO 01º TERMO DE ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 261/2022 PREGÃO Nº
010/2022,PARA FINS DE ARQUIVAMENTO.

OBRIGADA.

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo

Anexos:

ADITIVO_N_1_CORRECAO_DA_DESCRICAO_ATA_261_FACE_ATTIVITA.pdf

PUBLICACAO_ADIT_N_1_publicado_87882_2022_09_01_.pdf
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  

01º TERMO DE ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 261/2022 
PREGÃO Nº 010/2022 

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

ATTIVITA COMMERCIALE LTDA, na forma abaixo: 
 
CONTRATANTE: Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, pessoa jurídica, de Direito Público 

Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, inscrito no CNPJ sob o nº 77.816.510/0001-66, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, portador do CPF Nº 020.762.969-21. 

 
CONTRATADA FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA, sediada na RUA JOSÉ PIGOZZO, 262  - CEP: 

99700548 - BAIRRO: IPIRANGA, na cidade de Erechim/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 40.811.541/0001-14, 
doravante designada CONTRATADA. 

 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de móveis e equipamentos para 

utilização da Municipalidade 
 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal Educação e Cultura, o 

Departamento Jurídico opinou pelo deferimento da modificação da especificação das características do produto 
objeto do item 25 – geladeira, conforme o contido no Processo Administrativo nº 7.736/2022. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a especificação do produto que consta no contrato original, conforme 

abaixo especificado: 
Lote Item Código  

 
Descrição que consta na Ata Descrição que deverá ser inserida no produto 

001 25 79399 GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE PEQUENA 
CARACTERÍSTICAS 
Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de 
refrigeração “frostfree” com capacidade mínima de 
300litros. 
DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE 
*Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que 
diz respeito ao espaço disponível para a instalação do 
equipamento. 
- Largura máxima: 620mm. 
- Capacidade total: mínima de 300litros. 
- Gabinete tipo “duplex” com duas portas (freezer e 
refrigerador). 
- Refrigerador vertical combinado, linha branca. 
- Sistema de refrigeração “frostfree”. 
- Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas 
em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática 
(em pó), na cor branca. 
- Partes internas revestidas com painéis plásticos 
moldados com relevos para suporte das prateleiras 
internas deslizantes. 
- Conjunto prateleiras removíveis e reguláveis, de material 
resistente. 
- Prateleiras da porta e cestos em material resistente, 
removíveis e reguláveis. 
- Gaveta em material resistente para acondicionamento de 
frutas, verduras ou legumes. 
- Sistema de fechamento hermético. 
- Batente das portas dotados de sistema antitranspirante. 
- Dobradiças metálicas. 
- Sapatas niveladoras. 
- Sistema de controle de temperatura por meio de 
termostato ajustável. 
- Sistema de degelo “frosfree”. 

GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE PEQUENA 
CARACTERÍSTICAS 
Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de 
refrigeração “frostfree” com capacidade mínima de 
300litros. 
DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE 
*Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que 
diz respeito ao espaço disponível para a instalação do 
equipamento. 
- Largura máxima: 620mm. 
- Capacidade total: mínima de 300litros. 
- Refrigerador vertical, linha branca. 
- Sistema de refrigeração “frostfree”. 
- Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas 
em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática 
(em pó), na cor branca. 
- Partes internas revestidas com painéis plásticos 
moldados com relevos para suporte das prateleiras 
internas deslizantes. 
- Conjunto prateleiras removíveis e reguláveis, de material 
resistente. 
- Prateleiras da porta e cestos em material resistente, 
removíveis e reguláveis. 
- Gaveta em material resistente para acondicionamento de 
frutas, verduras ou legumes. 
- Sistema de fechamento hermético. 
- Batente das portas dotados de sistema antitranspirante. 
- Dobradiças metálicas. 
- Sapatas niveladoras. 
- Sistema de controle de temperatura por meio de 
termostato ajustável. 
- Sistema de degelo “frosfree”. 
- Gás refrigerante R600a ou R134a. 
- Dimensionamento da fiação, plugue e conectores 
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- Gás refrigerante R600a ou R134a. 
- Dimensionamento da fiação, plugue e conectores 
elétricos compatíveis com a corrente de operação. 
- Voltagem 110V ou 220V, conforme demanda. 
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo 
INMETRO, com indicação da voltagem. 
- Classificação do INMETRO – A. 
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de 
cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado 
é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede 
credenciada de assistência, durante o período da garantia, 
substituindo as peças com defeito. 
Modelo de referência CONSUL, sendo admissível 
equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior. 
01 UN CRAS PADRE ULRICO 
02 UN SAUDE  
01 UN MEIO AMBIENTE 

elétricos compatíveis com a corrente de operação. 
- Voltagem 110V ou 220V, conforme demanda. 
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo 
INMETRO, com indicação da voltagem. 
- Classificação do INMETRO – A. 
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de 
cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado 
é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede 
credenciada de assistência, durante o período da garantia, 
substituindo as peças com defeito. 
Modelo de referência CONSUL, sendo admissível 
equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior. 
01 UN CRAS PADRE ULRICO 
02 UN SAUDE  
01 UN MEIO AMBIENTE 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato, 

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

 
E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo surta 

seus efeitos legais e jurídicos. 
 

Francisco Beltrão, 31 de agosto de 2022. 
 
 

CLEBER FONTANA FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA. 
CPF Nº 020.762.969-21 CONTRATADA 
PREFEITO MUNICIPAL FELIPE DARIVA FOGOLARI 
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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, torna público extrato de rerratificação de Termo de Aditivo: 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 005/2022 – Pregão Eletrônico nº 181/2021. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de medicamentos para dispensação gratuita, psicotrópicos, e injetáveis para as 
farmácias municipais e distribuição nas unidades municipais de saúde e UPA do Município de Francisco Beltrão, durante a vigência da Ata de 
Registro de Preços, conforme necessidade da Administração Municipal. 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento de reequilíbrio de valor do 
ITEM 84 (Cód. 7672) da ata, conforme o contido no Processo Administrativo nº 4.785/2022. 
ADITIVO: Fica atualizado o valor do item abaixo especificado: 
  

Lote Item Código Descrição Unid 
Preço Unitário 
Contratado R$ 

Preço Unitário 
Atualizado R$ 

001 84 7672 CLONAZEPAN. 5MG/ML SOLUÇÃO ORAL – GOTAS FRASCO 20 ML. FR 1,30 2,14 

  
Francisco Beltrão, 01 de setembro de 2022. 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:4BAA3012 
 

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 o Termo de Aditivo. 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa R2T TECNOLOGIA LTDA. – 
ESPÉCIE: Contrato de Fornecimento de Mercadorias Nº 676/2022 Pregão Nº 064/2022. 
OBJETO: : Fornecimento de produtos para as entidades regularmente inscritas junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA, que possuam planos de trabalho e aplicação devidamente aprovados para participarem da partilha dos recursos referentes à 
campanha Tributo a Cidadania 2020/2021. 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, o Departamento Jurídico opinou pelo 
deferimento da modificação qualitativa do valor do produto do item 29, conforme o contido no Processo Administrativo nº 10.487/2022. 
ADITIVO: Fica corrigido o valor que consta no contrato original, conforme abaixo especificado: 
  

Lote Item Código 
  

Descrição Marca Unidade Quantidade 
Valor unitário que 
consta no contrato 
R$ 

Valor unitário que 
deverá ser inserido 
no contrato R$ 

001 29 80246 KIT DE RODA SKATE STREET 51MM BLACK UN 10,00 9,38 93,80 

  
Francisco Beltrão, 01 setembro de 2021. 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:C14761C3 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO ADITIVO 

 
A Secretária 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 a Ata de Registro de Preços: 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA. 
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 261/2022 – Pregão Eletrônico nº 010/2022. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de móveis e equipamentos para utilização da Municipalidade. 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, o Departamento Jurídico opinou pelo 
deferimento da modificação da especificação das características do produto objeto do item 25 – geladeira, conforme o contido no Processo 
Administrativo nº 7.736/2022. 
ADITIVO: Fica alterada a especificação do produto que consta no contrato original, conforme abaixo especificado: 
  
Lote Item Código  Descrição que consta na Ata Descrição que deverá ser inserida no produto 

001 25 79399 

GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE PEQUENA CARACTERÍSTICAS 
Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração ―frostfree‖ com 
capacidade mínima de 300litros. 
DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE 
*Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível 
para a instalação do equipamento. 
- Largura máxima: 620mm. 
- Capacidade total: mínima de 300litros. 
- Gabinete tipo “duplex” com duas portas (freezer e refrigerador). 
- Refrigerador vertical combinado, linha branca. 
- Sistema de refrigeração ―frostfree‖. 
- Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento 
em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. 
- Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das 
prateleiras internas deslizantes. 
- Conjunto prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. 
- Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. 
- Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. 
- Sistema de fechamento hermético. 
- Batente das portas dotados de sistema antitranspirante. 
- Dobradiças metálicas. 
- Sapatas niveladoras. 

GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE PEQUENA CARACTERÍSTICAS 
Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração ―frostfree‖ com 
capacidade mínima de 300litros. 
DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE 
*Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível 
para a instalação do equipamento. 
- Largura máxima: 620mm. 
- Capacidade total: mínima de 300litros. 
- Refrigerador vertical, linha branca. 
- Sistema de refrigeração ―frostfree‖. 
- Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento 
em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. 
- Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das 
prateleiras internas deslizantes. 
- Conjunto prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. 
- Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. 
- Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. 
- Sistema de fechamento hermético. 
- Batente das portas dotados de sistema antitranspirante. 
- Dobradiças metálicas. 
- Sapatas niveladoras. 
- Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. 
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- Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. 
- Sistema de degelo ―frosfree‖. 
- Gás refrigerante R600a ou R134a. 
- Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de 
operação. 
- Voltagem 110V ou 220V, conforme demanda. 
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. 
- Classificação do INMETRO – A. 
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de 
assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. 
Modelo de referência CONSUL, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de 
qualidade superior. 
01 UN CRAS PADRE ULRICO 
02 UN SAUDE 
01 UN MEIO AMBIENTE 

- Sistema de degelo ―frosfree‖. 
- Gás refrigerante R600a ou R134a. 
- Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de 
operação. 
- Voltagem 110V ou 220V, conforme demanda. 
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. 
- Classificação do INMETRO – A. 
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de 
assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. 
Modelo de referência CONSUL, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de 
qualidade superior. 
01 UN CRAS PADRE ULRICO 
02 UN SAUDE 
01 UN MEIO AMBIENTE 

  
Francisco Beltrão, 01 de setembro de 2022. 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:CEC1792C 
 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

AVISO DE DECLARAÇÃO DE VENCEDOR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2022 
 
O MUNICÍPIO DE GOIOERÊ – PARANÁ, através da Comissão de Licitação torna público aos interessados do Pregão Eletrônico nº 099/2022, cujo 
objeto é a REGISTRO DE PREÇOS, visando aquisições futuras de EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RC 1C-E, para atender a Secretaria de Viação e 
Obras, deste Município, que após a fase de recursos foi declarada vencedora do presente certame a seguinte empresa: 
  
Empresa Vencedora: CASA DO ASFALTO DIST., IND. E COM. DE ASFALTA LTDA (06.218.782/0001-16) 
  
Item Especificações Qtde Und Marca Valor Unit. R$ Valor Total R$ 

01 
EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO (RC-1C-E) A GRANEL. Todos os custos relativos à entrega 
do objeto desta licitação serão de responsabilidade da proponente vencedora. 

400 TONEL. C.A. 5.770,00 2.380.000,00 

  
TOTAL DO FORNECEDOR EM R$ 2.380.000,00 
  
Não havendo nenhum recurso segue para homologação pela autoridade competente. 
  
Goioerê-PR, 01 de setembro de 2022. 
  
CLÁUDIA ADRIANA CACELA ILTO DE MOURA 
Pregoeira 

Publicado por: 
Kauany Souza de Melo Santos 

Código Identificador:0C72DA46 
 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM 

 
MUNICIPIO DE GOIOXIM 

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PE 071 2022 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 214/2022 
  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE GOIOXIM E A EMPRESA V. A. OTTONI 
EQUIPAMENTOS LTDA CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2022 
  
Prefeitura Municipal - MUNICÍPIO DE GOIOXIM – Estado do Paraná, pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, sob número 01.607.627/0001-78, estabelecida no a Rua Laurindo Cordeiro de Souza, 184, nesta cidade, doravante denominado 
Prefeitura, representado pelo(a) seu/sua Prefeito(a) Municipal Mari Terezinha da Silva, brasileira, residente a Rua Vitor Lara, 147, Bairro Bela Vista, 
nesta cidade, portadora do CPF n.º 814.418.789-04 e da Carteira de Identidade n.º RG 3.549.500-2 -SSP/PR nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações e do Decreto Municipal nº 016/2010, em face da classificação das propostas apresentada no Pregão Eletrônico nº 
071/2022, por deliberação do Pregoeiro, devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Goioxim, 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: 
  
FORNECEDORA: V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS LTDA, sediada a RUA LAURINDO CORDEIRO DE SOUZA, 257 CASA A - CEP: 
85162000 - BAIRRO: centro, inscrita no CNPJ sob o nº 18.770.897/0001-06, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por 
VIVIANE APARECIDA OTTONI, portador do RG nº 75298226 e do CPF nº 042.785.589-61. 
  
1. DO OBJETO 
1.1 A presente Ata tem por objeto: Aquisição de material escolar, conforme edital e proposta que ficam fazendo parte integrante deste 
instrumento. 
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