
Proc. Administrativo 25.170/2022

De: Aline F. - SMA

Para: SMA - Secretaria Municipal de Administração 

Data: 24/08/2022 às 15:10:09

Setores envolvidos:

GP, GP-AJ, SMA, SMPP-IPPUB-PIFO, SMA-LC-ALT, SMA-PGM-JEA

ADITIVO DE META PREGÃO 95/2022 - ILUMINAÇÃO PISTA AEROPORTO

 

 Prezados

         Com o presente solicitamos emissão de TERMO ADITIVO DE META ao contrato nº 559/2022 da EMPRESA J.
G. S. LISA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 36.641.295/0001-22 , , com sede na
AV. CORONEL SEZEFREDO FAGUNDES, 221, CEP: 02306000, na cidade de São Paulo/SP,  proveniente da
licitação realizada através do pregão nº 95/2022, sendo:

 

ITEM DESCRIÇÃO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR A SER
ACRESCIDO

15
Mão de obra: Substituição de luminárias elevadas, globos, soquetes,
lâmpadas, rabichos e elementos de fixação e vedação.

11.750,02 13.710,00

Justificativa em anexo, realizada pelo Engenheiro Marcos Eduardo Bortot.

Att.

 

 

 

 

 

_

Aline Bonissoni 

Agente Administrativo - Secretaria Mun. de Administração

Anexos:

GILVANI_CRUL.pdf

JUSTIFICATIVA.pdf

J_J_5_790_00.pdf

LUCIR_COLPANI.pdf
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JUSTIFICATIVA ADITIVO  

Justifica-se o processo de aditivo referente a mão de obra, tendo em vista a corrosão e 

o desgaste das placas de suporte para luminária SN-05, para balizamento, instaladas 

no local, se vê a necessidade da realização da usinagem dos encaixeis (roscas) para que 

as mesmas possam ser utilizadas para receber a nova luminária de balizamento, sendo 

que, o processo de corrosão prejudicou o encaixe da placa, impossibilitando a 

compatibilidade dos materiais, além disso, também existe a necessidade de realizar o 

tratamento anticorrosivo, para que a ferrugem existente não permaneça e venha a 

prejudicar o material das novas luminárias instaladas. 

Para tal, a empresa executora propôs um valor total de mão de obra de R$ 7.920,00 

para execução do serviço citado. A fim de comparação, foi levantado o custo do 

serviço em uma metalúrgica local, a qual ofertou o orçamento de R$ 9.900,00. Tendo 

em vista o menor custo e também a agilidade da execução do serviço, justifica-se o 

aceite do orçamento proposto pela empresa. 

Justifica-se também o aditivo referente ao item de mão de obra referente a adequação 

de duas caixas de alvenaria que contemplam as luminárias de balizamento do local, 

mais especificamente nas cabeceiras 07/25 do aeroporto municipal, as mesmas 

deverão receber novas bases metálicas tipo FAA L867, que servem de base para as 

luminárias e instalação elétrica, levando em conta a situação das caixas de concreto 

presentes no local (com rachaduras e danificadas), as quais não tem condição de 

sustentação, se vê a necessidade da realização da inspeção, adequação e concretagem 

das novas caixas no local. 

Para tal, a empresa executora propôs um valor total de mão de obra de R$ 5.790,00 

para execução do serviço citado. A fim de comparação, foi levantado o custo do 

serviço em uma empresa local, a qual ofertou o orçamento de R$ 6.300,00. 

Novamente, visando menor custo e também a agilidade da execução do serviço, 

justifica-se o aceite do orçamento proposto pela empresa. 

O acréscimo dos serviços e valores refere-se ao item 15 do PE 95/2022. Esclarece-se 

que o valor total a ser aditivado corresponde à mão de obra diferenciada (conforme 

descrito acima), pois não se trata de simples substituição dos itens de iluminação do 

local. No entanto, tecnicamente, o aditivo é imprescindível para a perfeita execução do 

objeto, tratando-se de uma situação superveniente e inesperada, da qual precisa ser 

resolvida da maneira mais breve possível a fim de não causar prejuízos para o 

comprimento da manutenção e a operação do aeroporto municipal.  
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JJ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO AEROPORTUÁRIA (PROTEÇÃO AO VOO) 
CNPJ: 36.641.295/0001-22 
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JJ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO AEROPORTUÁRIA (PROTEÇÃO AO VOO) 
CNPJ: 36.641.295/0001-22 

CREA Nº 2307798 
TELEFONE: (11) 3415-3805 / CELULAR: (11) 96178-9032 
 E-MAIL: JJINSTALACAOEMANUTENCAO@GMAIL.COM 

SITE: WWW.JJPROTECAOAOVOO.COM.BR 

PROPOSTA: JJ 0056/2022 

 

São Paulo, 17 de agosto de 2022. 

 

Ao Eng. Marcos Eduardo Bortot  
 

Conforme solicitado, encaminhamos nossa proposta comercial (aditiva), referente à 

adequação de duas caixas de alvenaria, que contemplam  luminárias do balizamento 

luminoso das cabeceiras 07/25 do aeroporto em questão, que irão receber as 

instalações de 02 (dois) receptáculos, que comportam transformadores e conexões 

elétricas. 

 

▪ SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

 

I. Inspeção do cenário atual da instalação; 

II. Escavação do solo, com profundidade de 80 cm, com a geometria quadrilátera; 

III. Adequação das caixas de concreto existentes; 

IV. Adequação das tampas das caixas citadas, zelando pelo assentamento; 

V. Ajustes dos dutos (cablagens), que estão inseridos nas caixas de alvenaria, 

citadas anteriormente; 

VI. Alinhamento da parte elétrica. 

 

OBSERVAÇÃO: 
 

As ações vigentes serão executadas durante o final de semana ( 1ª caixa na cab. 

07 e 2ª caixa na cab. 25). 

 

▪ ORÇAMENTO FINANCEIRO 

 

I. Mão de obra + impostos:  R$ 5.790,00 (Cinco Mil e Setecentos e Noventa Reais). 

 

▪ VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 

 10 dias. 
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JJ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO AEROPORTUÁRIA (PROTEÇÃO AO VOO) 
CNPJ: 36.641.295/0001-22 

CREA Nº 2307798 
TELEFONE: (11) 3415-3805 / CELULAR: (11) 96178-9032 
 E-MAIL: JJINSTALACAOEMANUTENCAO@GMAIL.COM 

SITE: WWW.JJPROTECAOAOVOO.COM.BR 

PROPOSTA: JJ 0056/2022 

 

▪ CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

A combinar. 

 

▪ OBSERVAÇÃO 

Ocorrendo aprovação da proposta, solicitamos que a contratante nos envie o 

aceite da mesma, em concordância com o objeto em pauta. 
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JJ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO AEROPORTUÁRIA (PROTEÇÃO AO VOO) 
CNPJ: 36.641.295/0001-22 

CREA Nº 2307798 
TELEFONE: (11) 3415-3805 / CELULAR: (11) 96178-9032 
 E-MAIL: JJINSTALACAOEMANUTENCAO@GMAIL.COM 

SITE: WWW.JJPROTECAOAOVOO.COM.BR 

PROPOSTA: JJ 0056/2022 

 

São Paulo, 17 de agosto de 2022. 

 

Ao, 

Eng. Marcos Eduardo Bortot 

 

Prezado, 

Em atenção a solicitação de proposta comercial (aditiva),  referente à adequação de 

duas caixas de alvenaria, que contemplam  luminárias do balizamento luminoso das 

cabeceiras 07/25 do aeroporto em questão, que irão receber as instalações de 02 (dois) 

receptáculos, que comportam transformadores e conexões elétricas, permanecemos no 

aguardo do aceite da proposta, para concretização da mesma. 

 

Nos colocamos à disposição, para qualquer esclarecimento. 

 

 

Respeitosamente, 

JJ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO AEROPORTUÁRIA (PROTEÇÃO AO VOO). 

 

 

 

 
REPRESENTANTE LEGAL DA JJ 

 

 

 

1Doc:          8/24



1Doc:          9/24



 

JJ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO AEROPORTUÁRIA (PROTEÇÃO AO VOO) 
CNPJ: 36.641.295/0001-22 

CREA Nº 2307798 
TELEFONE: (11) 3415-3805 / CELULAR: (11) 96178-9032 
 E-MAIL: JJINSTALACAOEMANUTENCAO@GMAIL.COM 

SITE: WWW.JJPROTECAOAOVOO.COM.BR 

PROPOSTA: JJ 0055/2022 
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JJ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO AEROPORTUÁRIA (PROTEÇÃO AO VOO) 
CNPJ: 36.641.295/0001-22 

CREA Nº 2307798 
TELEFONE: (11) 3415-3805 / CELULAR: (11) 96178-9032 
 E-MAIL: JJINSTALACAOEMANUTENCAO@GMAIL.COM 

SITE: WWW.JJPROTECAOAOVOO.COM.BR 

PROPOSTA: JJ 0055/2022 

 

São Paulo, 17 de agosto de 2022. 

 

Ao Eng. Marcos Eduardo Bortot  
 

Conforme solicitado, encaminhamos nossa proposta comercial (aditiva), referente a 

revitalização de 66 placas suporte, para luminárias SN-05, com adaptação de encaixe, 

tratamento anticorrosivo e lubrificação. 

 

▪ SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

 

I. Adaptação dos encaixes das luminárias SN-05 (serviço mecânico); 

II. Tratamento anticorrosivo (conversor de ferrugem); 

III. Lubrificação dos terminais de encaixe. 

 

▪ ORÇAMENTO FINANCEIRO 

 

I. Mão de obra + impostos:  R$ 7.920,00 (Sete Mil e Novecentos e Vinte Reais). 

 

▪ VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 

 10 dias. 

 

▪ CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

A combinar. 

 

▪ OBSERVAÇÃO 

Ocorrendo aprovação da proposta, solicitamos que a contratante nos envie o 

aceite da mesma, em concordância com o objeto em pauta. 
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JJ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO AEROPORTUÁRIA (PROTEÇÃO AO VOO) 
CNPJ: 36.641.295/0001-22 

CREA Nº 2307798 
TELEFONE: (11) 3415-3805 / CELULAR: (11) 96178-9032 
 E-MAIL: JJINSTALACAOEMANUTENCAO@GMAIL.COM 

SITE: WWW.JJPROTECAOAOVOO.COM.BR 

PROPOSTA: JJ 0055/2022 

 

 

 

FOTOS DA SITUAÇÃO ATUAL 

 

 

 

PLACAS SUPORTE  DATA: 16/08/2022 
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JJ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO AEROPORTUÁRIA (PROTEÇÃO AO VOO) 
CNPJ: 36.641.295/0001-22 

CREA Nº 2307798 
TELEFONE: (11) 3415-3805 / CELULAR: (11) 96178-9032 
 E-MAIL: JJINSTALACAOEMANUTENCAO@GMAIL.COM 

SITE: WWW.JJPROTECAOAOVOO.COM.BR 

PROPOSTA: JJ 0055/2022 

 

São Paulo, 17 de agosto de 2022. 

 

Ao, 

Eng. Marcos Eduardo Bortot 

 

Prezado, 

Em atenção a solicitação de proposta comercial (aditiva), referente a revitalização de 66 

placas suporte, para luminárias SN-05, com adaptação de encaixe, tratamento 

anticorrosivo e lubrificação, permanecemos no aguardo do aceite da proposta, para 

concretização da mesma. 

 

Nos colocamos à disposição, para qualquer esclarecimento. 

 

 

Respeitosamente, 

JJ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO AEROPORTUÁRIA (PROTEÇÃO AO VOO). 

 

 

 

 

 
REPRESENTANTE LEGAL DA JJ 
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  Proc. Administrativo 1- 25.170/2022

De: Aline F. - SMA

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

Data: 24/08/2022 às 15:44:22

 

Encaminho o presente processo para prosseguir tramitação.

_

Aline Bonissoni 

Agente Administrativo - Secretaria Mun. de Administração
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  Proc. Administrativo 2- 25.170/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

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

Data: 24/08/2022 às 17:15:04

 

BOA TARDE

SEGUE PEDIDO PARA  ANALISE E PARECER JURIDICO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo
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  Proc. Administrativo 3- 25.170/2022

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 26/08/2022 às 15:31:40

 

Segue parecer jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_1190_2022_Proc_25170_Aditivo_de_Meta_Servicos_de_manutencao_da_iluminacao_da_pista_do_aeroporto_JGS_deferimento.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 26/08/2022 15:32:07 1Doc CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE CPF 035.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: ECCA-BA9B-EE48-D0E5 
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Página 1 de 3 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030 
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 

 
 

 
PARECER JURÍDICO N.º 1190/2022 

 
 
PROCESSO Nº :  25170/2022 
REQUERENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
INTERESSADA : J. G. S. LISA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI  
ASSUNTO        :  ADITIVO DE QUANTIDADE 

 
 
1 RETROSPECTO 

 
Trata-se de pedido formulado pela Secretaria Municipal de Administração em que 

pretende seja efetuado aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 559/2022 (Pregão 
Eletrônico nº 95/2022), que tem por objeto a prestação de serviços para execução da 
manutenção da iluminação da pista do Aeroporto Municipal Paulo Abdala, especificamente 
para acrescentar quantitativo de serviços ao item 15, do lote 01, importando no total de R$ 
13.710,00 (treze mil setecentos e dez reais), sendo que o valor originalmente contratado é de 
R$ 88.565,80. 

 
Anexou justificativa e orçamentos dos serviços extraordinários.  
 
É o relatório. 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO 
 

Estabelece o artigo 65 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993: 
 

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; 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 

 
Por sua vez, o § 1º do mesmo artigo estabelece que: 
 
Art. 65. (...) 

§ 1.º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou equipamento, até o limite 

de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos. (Grifei) 
 

Cumpre ressaltar que a alteração contratual é admitida pela doutrina pátria e pela 
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jurisprudência. Conforme ensina JOEL DE MENEZES NIEBUHR1: 
 
“... É legítimo que se proceda às alterações contratuais tanto diante de fatos novos e imprevisíveis 

quanto diante de equívocos detectados no projeto básico ou documento equivalente. (...) O melhor seria 

que não houvesse equívocos. Entretanto, o planejamento das licitações e contratações não é perfeito; 

ocorrem falhas. Caso os equívocos não pudessem ser corrigidos, na maioria das situações, a 

Administração seria forçada a rescindir os contratos, incorrendo em custos amplíssimos, dentre os 

quais os decorrentes das indenizações devidas aos contratados, além de realizar nova licitação e novo 

contrato, postergando a satisfação do interesse público. Portanto, não se harmoniza com o princípio da 

proporcionalidade a solução que impõe à Administração ônus tão pesados, impedindo-a de corrigir os 

equívocos por meio das alterações contratuais...”. 
 

Aliás, outro não é o entendimento exarado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 
 

“1. É lícito à Administração Pública proceder à alteração unilateral do contrato em duas hipóteses: (a) 
quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica; (b) 

quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto (Lei 8.666/93, art. 65, I, a e b). (...) 

4. A modificação quantitativa do valor contratado (acréscimo/supressão) deve corresponder, em igual 

medida, à alteração das obrigações dos sujeitos da relação jurídica (Administração Pública e 

particular), ou seja, a variação do preço deve guardar uma relação direta de proporcionalidade com 

aumento/diminuição do objeto, sob pena de desequilíbrio econômico-financeiro, enriquecimento sem 

causa e frustração da própria licitação” (REsp nº 666.878/RJ, 1ª T., rel. Min. Denise Arruda, j. em 
12.06.2007, DJ de 29.06.2007). 

 
No presente caso, a Secretaria interessada justifica o aditivo aos serviços referente ao 

item de mão de obra, tendo em vista a corrosão e o desgaste das placas de suporte para 
luminária SN-05 para balizamento, instaladas no local, sendo necessária a realização da 
usinagem dos encaixeis (roscas) para que as mesmas possam ser utilizadas para receber a 
nova luminária de balizamento, sendo que o processo de corrosão prejudicou o encaixe da 
placa, impossibilitando a compatibilidade dos materiais contratados. 

 
Além disso, também existe a necessidade de realizar o tratamento anticorrosivo, 

para que a ferrugem existente não permaneça e venha a prejudicar o material das novas 
luminárias instaladas.  

 
Esclareceu-se, também, que o aditivo é imprescindível para a conclusão do escopo 

contratado, pois decorrente de situação superveniente e que implica em execução de mão de 
obra diferenciada, sendo que a empresa forneceu os insumos e apresentou orçamento apenas 
para a mão de obra. Quantos aos valores, verifica-se que o orçamento da contratada é 
inferior aos demais cotados pela Secretaria, demonstrando economicidade. 

 
Ademais, observa-se que os limites estabelecidos pela legislação de regência, sendo 

25% para acréscimos ou supressões, devem ser respeitados, conforme preconizado no § 1º do 

                                                 
1 NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo. 2.ª edição revista e ampliada. 

Belo Horizonte: Fórum, 2011, pág. 826. 
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art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
 

Adverte-se, contudo, que é de inteira responsabilidade da Administração a aferição 
do percentual para fins de enquadramento no citado dispositivo legal, uma vez que a análise 
da Procuradoria restringe-se aos aspectos eminentemente jurídicos da contratação.  
 

Por fim, verifica-se que o prazo de vigência encerrará em 24/06/2023, sendo que o 
requerimento de aditivo foi protocolado em 24/08/2022, operando-se a tempestividade do 
direito de repactuar.  
 
3 CONCLUSÃO 
 

ANTE O EXPOSTO, com arrimo nos artigos 37, inciso XXI, da Constituição Federal e 
65, inciso I, letra d, da Lei n.º 8.666/1993, opina-se pelo DEFERIMENTO do pedido para o fim de 
acrescer quantitativo de serviços ao item 15, do lote 01 do Contrato de Prestação de Serviços 
nº. 559/2022 (Pregão Eletrônico nº 95/2022), firmado com a empresa J. G. S. LISA INSTALA-
ÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI, no valor total de R$ 13.710,00 (treze mil setecentos e dez 
reais). 

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

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

por força do art. 83, § 2º, da Lei Orgânica Municipal.3  
 
É o parecer, submetido à honrosa 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 

 

                                                 
2 “Art. 57. (...) § 2º. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente 

autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.” 
3 “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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  Proc. Administrativo 4- 25.170/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

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

Data: 29/08/2022 às 06:57:14

 

13.710,00 meta pista aeroporto

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_626_2022_j_g_s.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 29/08/2022 10:44:42 1Doc MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: ABD9-3605-E441-F151 
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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 626/2022 
 

 
PROCESSO N.º :  25.170/2022 
REQUERENTE :  SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
LICITAÇÃO : CONTRATO N.º 559/2022 – PREGÃO N.º 095/2022 
OBJETO :  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA 

PISTA DO AEROPORTO MUNICIPAL PAULO ABDALA 
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE META 
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formulação de termo aditivo de meta ao 
Contrato n.º 559/2022, referente à prestação de serviços para execução da manutenção da 
iluminação da pista do Aeroporto Municipal Paulo Abdala.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação da Secretaria, certidões ne-

gativas, contrato de prestação de serviços, justificativa e parecer jurídico. 
 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 1.190/2022, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO o aditivo de meta para o 
fim de acrescer quantitativo de serviços ao item 15, do lote 01, no valor de R$ 13.710,00. 

 
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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  Proc. Administrativo 5- 25.170/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para:  -  

Data: 02/09/2022 às 16:45:09

 

BOA TARDE

SEGUE EM ANEXO 01º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº
559/2022PREGÃO Nº 095/2022, PARA FINS DE ARQUIVAMENTO.

OBRIGADA.

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo

Anexos:

ADITIVO_N_1_META_CONT_559_J_G_S_LISA_INSTALACAO_E_MANUTENCAO_EIRELI.pdf

PUBLICACAO_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 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 559/2022 
PREGÃO Nº 095/2022 

 
Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, estado do Paraná e a empresa J.G.S 

LISA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI, 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 J.G.S LISA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 

36.641.295/0001-22, com sede na AV. CORONEL SEZEFREDO FAGUNDES, 221, CEP: 02306000, na cidade de 
São Paulo/SP, telefone (11) 3415-3805, e-mail jjinstalacaoemanutencao@gmail.com. 

 
OBJETO: Prestação de serviços para execução da manutenção da iluminação da pista do Aeroporto 

Municipal Paulo Abdala, atendendo o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil da agência Nacional de Aviação 
Civil – ANAC, incluindo o fornecimento de material específico para sinalização aeroportuária e mão de obra. 

 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Administração, o 

Departamento Jurídico opinou pelo deferimento de adição de meta ao contrato, conforme o contido no Processo 
Administrativo nº 25.170/2022. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica acrescido ao contrato original o serviço abaixo especificado: 

Lote 
 

Item Descrição 
Valor a ser 

acrescido ao 
contrato R$ 

001 
 

15 Mão de obra: Substituição de luminárias elevadas, globos, soquetes, lâmpadas, rabichos e elementos de 

fixação e vedação. 
13.710,00 

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

total contratado, permitido pela legislação pertinente – Lei nº 8.666/93 – art. 65. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do 
contrato, 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, 01 de setembro de 2022. 
 
 

CLEBER FONTANA 
      J.G.S LISA INSTAÇAÇÃO E MANUTENÇÃO 

EIRELI 
. 

CPF Nº 020.762.969-21 CONTRATADA 
PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ GERALDO SANTOS LISA 

CONTRATANTE 
CPF 008.554.847-21 
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ANTONIO CARLOS BONETTI 
Secretário Municipal da Administração 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:82B6D5F0 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO DE EXTRATO 

 
O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de 
Contrato: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa DI 
VIANA LABORATORIOS LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato nº 879/2022 - referente a Processo 
inexigibilidade nº 76/2022. 
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços 
em análises clínicas laboratoriais nos setores de hematologia, 
bioquímica, imunologia, uroanálise, microbiologia e parasitologia, 
englobando o fornecimento da estrutura física com a coleta, a análise 
e a emissão do resultado dos exames, para pacientes atendidos pela 
Atenção Primária e Atenção Especializada residentes no município, 
pelo período de 12 (doze) meses. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: 360.000,00 (Trezentos e Sessenta Mil Reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 0 10º dia após a emissão da 
nota fiscal. 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
  
DOTAÇÕES 

Conta da 
despesa 

Funcional programática 
Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa 
Grupo da 
fonte 

5880 08.006.10.302.1001.2049 0 3.3.90.39.50.30 Do Exercício 

5890 08.006.10.302.1001.2049 494 3.3.90.39.50.30 Do Exercício 

  
Francisco Beltrão, 01 de setembro de 2022. 
  
ANTONIO CARLOS BONETTI 
Secretário Municipal da Administração 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:5F4E8622 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO ADITIVO 

 
A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, tornam público extrato de Termo 
Aditivo: 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa J.G.S 
LISA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI. 
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviço 559/2022 – 
PREGÃO Nº 095/2022. 
OBJETO: Prestação de serviços para execução da manutenção da 
iluminação da pista do Aeroporto Municipal Paulo Abdala, atendendo 
o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil da agência Nacional de 
Aviação Civil – ANAC, incluindo o fornecimento de material 
específico para sinalização aeroportuária e mão de obra. 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria 
Municipal de Administração, o Departamento Jurídico opinou pelo 
deferimento de adição de meta ao contrato, conforme o contido no 
Processo Administrativo nº 25.170/2022. 
ADITIVO: fica acrescido ao contrato original o serviço abaixo 
especificado: 
  

Lote Item Descrição 
Valor a ser 
acrescido ao 
contrato R$ 

001 15 
Mão de obra: Substituição de luminárias elevadas, globos, 
soquetes, lâmpadas, rabichos e elementos de fixação e vedação. 

13.710,00 

  
Francisco Beltrão, 01 setembro de 2021. 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:D3510964 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO ADITIVO 

 
A Secretaria 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 do extrato de termo 
aditivo ao Contrato: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa SITON 
DO BRASIL EIRELI. 
ESPÉCIE: Contrato de Empreitada nº 550/2019 – Concorrência Nº 
03/2019. 
OBJETO: Execução da Fase 01 do sistema de contenção de cheias 
composto por: limpeza e aprofundamento do Rio Urutago, abertura de 
canal de aproximação, emboque e desemboque, túnel de desvio e 
comporta basculante. 
JUSTIFICATIVA: De acordo com os pareceres anexos ao processo nº 
6809/2022, será concedido reajuste à razão de 11,5% sobre o saldo 
remanescente do contrato. 
ADITIVO: Fica acrescida a importância de R$ 1.420.393,02 (hum 
milhão e quatrocentos e vinte mil e trezentos e noventa e três reais e 
dois centavos) ao valor contratual remanescente, a título de reajuste 
inflacionário. 
Fica estabelecido que a cada medição e pagamentos efetuados a partir 
de 27/05/2022 até 27/05/2023 deverá ser aplicado o percentual de 
11,5% (onze vírgula cinco por cento). 
  
Francisco Beltrão, 31 de agosto de 2022. 
  

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:0946D0CD 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO 

 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
  
O Pregoeiro designado através da Portaria nº 047/2022 de 06 de 
janeiro de 2022, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação 
complementar, torna público o resultado da Licitação: 
  
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2022 – Processo 
nº 639/2022. 
OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos para utilização na 
implantação de parreirais, com o objetivo de revitalização da cadeia 
produtiva de uva, para cumprimento das metas previstas no Convênio 
nº 602/2021 – SEAB. 
  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MENOR 
PREÇO GLOBAL POR ITEM. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto 
Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019; decreto Municipal nº 
251 de 20 de maio de 2020; Lei Complementar n.º 123/2006 e suas 
alterações e legislação complementar. 
  
EMPRESAS VENCEDORAS – MENOR PREÇO GLOBAL POR 
ITEM. 
1 - ANDRETTA & FERRI LTDA. CNPJ nº 74.189.473/0001-15. 
Item 05 R$ 6,64. 
2 – CEZAR SOLANO. CNPJ nº 02.076.894/0001-29. Item 01 R$ 
75,00. 
3 – LDO COMERCIO DE METAIS LTDA. CNPJ nº 
43.475.384/0001-01. Itens 02 R$ 112,00; 04 R$ 75,82; 06 R$ 130,83 e 
07 R$ 283,33. 
4 – M V SANTOS GRAFICA E EDITORA LTDA. CNPJ nº 
24.377.532/0001-00. Item 08 R$ 2.070,00. 
DESERTO - 03 
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