
Protocolo 10.357/2022

De: RENTAL SAAS SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

Para: SMA-LC - Licitacoes e Contratos 

Data: 07/10/2022 às 17:01:47

Setores (CC):

SMA-LC

Setores envolvidos:

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

Licitação - Solicitações Gerais

Entrada*: 

Site

 

Prezados, boa tarde! Como vão?

 

A formação do preço de venda foi baseada integralmente com a operação ocorrendo por SC.

Em decorrência da substituição tributária existente no PR o custo seria demasiadamente onerado na
entrada das mercadorias, inviabilizando a transação comercial no cenário apresentado
preliminarmente.

 

Solicitamos, diante do exposto, que o CNPJ para faturamento seja o da RENTAL SAAS de SC:
31.766.438/0002-90.

 

Segue ofício onde falamos mais sobre o tema.

 

Fico à disposição para eventuais dúvidas.

 

Atenciosamente,

 

Equipe Comercial Rental SAAS

1Doc:  Protocolo 10.357/2022  |  Anexo: Parecer_n_1414_2022_Prot_10357_Alteracao_Qualitativa_CNPJ_filial_Rental_Deferimento.pdf (2/4)        1/26



Anexos:

2_Alteracao_Contrato_PRP2151512962.pdf

CNPJ.pdf

CNPJ_Rental_filial_SC.pdf

Oficio_RENTAL_SAAS_Faturamento_FRANCISCO_BELTRAO_2_.pdf

1Doc:  Protocolo 10.357/2022  |  Anexo: Parecer_n_1414_2022_Prot_10357_Alteracao_Qualitativa_CNPJ_filial_Rental_Deferimento.pdf (3/4)        2/26



RENTAL SAAS SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA EIRELI 
SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

CNPJ 31.766.438/0001-09 
NIRE 41600778472 

1 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito , RAQUEL DE CARVALHO BUSS, 

brasileira, solteira , advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.621.534-2 e inscrita no CPF/MF sob 

nº 043.397.849-07, residente e domiciliada em Curitiba, Estado do Paraná, na rua Capitão Leônidas Marques 

nº 1800, casa 05 , bairro Uberaba CEP 81.550-000, titular da RENTAL SAAS SERVIÇOS E SOLUÇÕES 

EM INFORMÁTICA EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada com sede na cidade de 

Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Doutor Reynaldo Machado nº 1366 , bairro Prado Velho , CEP 80215-242, 

inscrita no C.N.P.J./M.F. sob n.º 31.766.438/0001-09 e com Contrato Social devidamente arquivado na Junta 

Comercial do Estado do Paraná sob o N.I.R.E. 41600778472 em sessão de 15.10.2018 resolve, neste ato, alterar  

o Contrato Social da empresa, procedendo para tanto da seguinte forma: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – A titular delibera por alterar o endereço da sede para a Avenida Senador Salgado 

Filho , nº 4129, bairro Uberaba , CEP 81570-001 , em Curitiba , Estado do Paraná. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Por fim, fica o Contrato Social da sociedade devidamente reformulado e 

consolidado, passando a vigorar com a seguinte redação: 

 

CONTRATO SOCIAL DA 

RENTAL SAAS SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA EIRELI 

CNPJ 31.766.438/0001-09 

NIRE 41600778472 

 

DENOMINAÇÃO , SEDE , OBJETO E DURAÇÃO 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI gira sob o nome empresarial de RENTAL 

SAAS SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA EIRELI ,  tendo sede e foro no município de 

Curitiba/PR, na Avenida Senador Salgado Filho , nº 4129, bairro Uberaba , CEP 81570-001 ,  podendo abrir 

filiais, agências ou escritórios em qualquer parte do território nacional ou no exterior. 

Parágrafo Único – A empresa possui uma filial na cidade de Navegantes , Estado de Santa Catarina , na Rua 

Francisco de Paula Seara , nº 41 , Sala 03 , Estação 58 , bairro São Domingos , CEP 88.370-570. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa tem por objeto social : 

 Locação de computadores e impressoras CNAE 77.33-1-00 

 Consultoria em tecnologia da informação CNAE 62.04-0-00 

 Suporte técnico em tecnologia da informação CNAE 62.09-1-00 

 Manutenção de equipamentos de informática e impressoras CNAE 95.11-8-00 

 Comércio atacadista de peças e equipamentos de informática CNAE 46.51-6-01  

 Comércio atacadista de softwares CNAE 46.51-6-01 

 Comércio atacadista de suprimentos para informática CNAE 46.51-6-02; 

 Fotocópias e digitalização CNAE 82.19-9-01 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

O prazo de duração da empresa é indeterminado, e iniciou suas atividades em 15/10/2018. 
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RENTAL SAAS SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA EIRELI 
SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

CNPJ 31.766.438/0001-09 
NIRE 41600778472 
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CLÁUSULA QUARTA - O capital social da empresa é de R$ 100.000,00 (cem mil Reais), dividido em 

100.000 (cem mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um Real) cada uma, totalmente integralizado em dinheiro , 

moeda nacional : 

 Sócios Quotistas  Número de Cotas  Valor R$ 

Raquel de Carvalho Buss 100.000 100.000,00 

 Total 100.000 100.000,00 

 

ADMINISTRAÇÃO 

 

CLÁUSULA QUINTA - A administração da empresa caberá privativamente a titular RAQUEL DE 

CARVALHO BUSS, anteriormente qualificada , por tempo indeterminado. 

Parágrafo único – O administrador poderá outorgar em nome da empresa procurações com poderes 

específicos, devendo estas conter o período de validade não superior a 3 (três) anos , com exceção daquelas 

para fins judiciais. 

 

CLÁUSULA SEXTA - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à empresa os atos 

de quaisquer administradores, procuradores ou empregados que a envolverem em obrigações relativas a 

negócios ou operações estranhas ao objeto social , tais como fianças , avais , endossos ou quaisquer outras 

garantias concedidas em favor de terceiros. 

 

EXERCÍCIO SOCIAL , DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E LUCROS 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - O ano social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de Dezembro de cada 

ano. Ao fim de cada exercício será levantado o balanço patrimonial  e preparada a  conta de resultados do 

exercício. 

 

CLÁUSULA OITAVA - Os resultados anualmente obtidos terão a aplicação que lhes for determinada pela 

titular da empresa. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE  

A responsabilidade da titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico 

da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - Quaisquer controvérsias decorrentes do presente ato constitutivo ou a ele 

relacionadas serão submetidas , exclusivamente , ao Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de 

Curitiba , Estado do Paraná. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A titular da empresa declara, para os devidos fins e efeitos de direito , 

que não participa de nenhuma outra empresa , pessoa jurídica desta modalidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE – Declara 

sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei 

Complementar nº. 123, de 14/12/2006. 
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SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Nos termos do artigo 1.011 do Código Civil, a titular e administradora 

declara para os fins de direito , não se encontrar impedida por lei especial a exercer atividades empresariais ou 

congêneres , nem condenada a pena que vede , ainda que temporariamente , o acesso a cargos públicos , ou 

crime falimentar , de prevaricação , peita ou suborno , concussão , peculato ou contra a economia popular , 

contra o sistema financeiro nacional , contra as normas de defesa da concorrência , contra as relações de 

consumo , a fé pública ou a propriedade. 

 

O presente instrumento é assinado em uma via , para que surta os efeitos legais. 

 

Curitiba , 04 de Fevereiro de 2.021 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

RAQUEL DE CARVALHO BUSS 

Titular e Administradora 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RENTAL SAAS SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA EIRELI consta 

assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome

04339784907

Página 4 de 4

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 

informando seus respectivos códigos de verificação.

RAQUEL DE CARVALHO BUSS

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/02/2021 14:43 SOB Nº 20210840706. 
PROTOCOLO: 210840706 DE 26/02/2021. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101331477. CNPJ DA SEDE: 31766438000109. 
NIRE: 41600778472. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/02/2021. 
RENTAL SAAS SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETÁRIO-GERAL 

www.empresafacil.pr.gov.br
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Con�ra os dados de Identi�cação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua
atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
31.766.438/0001-09

 MATRIZ 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO

CADASTRAL
DATA DE ABERTURA 
15/10/2018 

 
NOME EMPRESARIAL 
RENTAL SAAS SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (Dispensada *) 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *) 
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Dispensada *) 
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação (Dispensada *) 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *) 
82.19-9-01 - Fotocópias (Dispensada *) 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *) 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
AV SENADOR SALGADO FILHO 

NÚMERO 
4129 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
81.570-001 

BAIRRO/DISTRITO 
UBERABA 

MUNICÍPIO 
CURITIBA 

UF 
PR 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
FISCAL@FRANKENBERG.CNT.BR 

TELEFONE 
(41) 3013-3666 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
15/10/2018 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 15/08/2022 às 13:58:52 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

 CONDIÇÕES DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO   CONSULTAR QSA   VOLTAR   IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, .
 

clique aqui

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
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 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
    Passo a passo para o CNPJ Consultas CNPJ Estatísticas Parceiros Serviços CNPJ
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
31.766.438/0002-90
FILIAL 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
19/12/2019 

 
NOME EMPRESARIAL 
RENTAL SAAS SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (Dispensada *) 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *) 
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Dispensada *) 
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação (Dispensada *) 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *) 
82.19-9-01 - Fotocópias (Dispensada *) 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *) 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
R FRANCISCO DE PAULA SEARA 

NÚMERO 
41 

COMPLEMENTO 
SALA 03 ESTACAO 58 

 
CEP 
88.370-570 

BAIRRO/DISTRITO 
SAO DOMINGOS 

MUNICÍPIO 
NAVEGANTES 

UF 
SC 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
FISCAL@FRANKENBERG.CNT.BR 

TELEFONE 
(41) 3013-3666 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
19/12/2019 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 08/11/2021 às 16:40:45 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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À PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRÃO 

OFÍCIO N° 001/2022 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

REF.: Pregão Eletrônico Nº 107/2022 

 

 

RENTAL SAAS SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA EIRELLI., pessoa 

jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n. 31.766.438/0001-09, 

sediada na Av. Senador Salgado Filho, n. 4.129, CEP 81.570-001, Curitiba, Paraná, vem, 

respeitosamente, por seu procurador que adiante subscreve, à presença de Vossa 

Senhoria, expor e requerer, conforme segue. 

 

A ora Requerente sagrou-se vencedora do processo licitatório de 

modalidade Pregão Eletrônico nº 107/2022, realizado pela Prefeitura Municipal de 

Francisco Beltrão, ora requeridas, cujo objeto é a aquisição de projetores multimídia para 

auditórios e salas.  

 

Diante disso, no dia 20/09/22, a Requerida encaminhou a respectiva 

ordem de compra à Requerente.  

 

A Requerente venceu o certame por meio de sua matriz, porém, possui 

filiais nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e, portanto, a compra dos 

equipamentos foi realizada por meio da filial, localizada em Navegantes/SC, comprovante 

de inscrição a seguir transcrito:   
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Por se tratar de filial, não há alteração da personalidade jurídica da 

fornecedora e, com isso, a Requerente pleiteia que sejam aceitos os faturamentos 

realizados pela filial, para autorização de pagamento, segundo fundamentos a seguir 

aventados.  
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1. DA ALTERAÇÃO DO FATURAMENTO PARA A FILIAL – MESMA PERSONALIDADE 

JURÍDICA - LEGALIDADE 

 

A filial é um estabelecimento que deriva da matriz, portanto, representa 

o estabelecimento principal e, com isso, a personalidade jurídica não se altera, segundo 

entendimento doutrinário sobre o assunto: 

 

É possível considerar a sucursal, sob a ótica hierárquica e organizacional 

da empresa, como sendo um braço institucional ligado à matriz, mas com 

certa autonomia decisória, apresentando-se muitas vezes como 

departamento regional de uma empresa; as filiais operam diretamente 

sob o comando de um estabelecimento matriz, mantendo ou não 

agências representativas em mercados menores1. 

 

Diante disso, a alteração contratual da matriz para a filial não representa 

modificação da empresa, não provocando, com isso, repercussão na seara da 

personalidade contratual. Nesse sentido, já explanou o Tribunal de Contas da União sobre 

o relacionamento entre a empresa matriz e filiais para fins licitatórios e a representação da 

mesma personalidade jurídica, in verbis:  

 

Como filial conceitua-se aquele estabelecimento que representa a direção 

principal, contudo, sem alçada de poder deliberativo e/ou executivo. A 

filial pratica atos que tem validade no campo jurídico e obrigam a 

organização como um todo, porque este estabelecimento possui poder 

de representação ou mandato da matriz; por esta razão, a filial deve 

adotar a mesma firma ou denominação do estabelecimento principal. Sua 

criação e extinção somente são realizadas e efetivadas através de 

alteração contratual ou estatutária, registradas no Órgão competente. 

 
1Plácido e Silva, Vocabulário jurídico. 15. ed. atualizada por Nagib Slaibi Filho e Geraldo Magela Alves, Rio de 
Janeiro: Forense, 1998.1998, p. 782. 
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Deste modo, matriz e filial não são pessoas jurídicas distintas. A matriz 

e filial representam estabelecimentos diferentes pertencentes à mesma 

pessoa jurídica, fato corroborado, inclusive, pelo art. 10, § 1º, da 

Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007, in verbis: 

"Art. 10. As Entidades domiciliadas no Brasil, inclusive as pessoas jurídicas 

por equiparação, estão obrigadas a inscreverem no CNPJ, antes de 

iniciarem suas atividades, todos os seus estabelecimentos localizados no 

Brasil ou no exterior. 

§ 1º Para efeitos de CNPJ, estabelecimento é o local, privado ou público, 

edificado ou não, móvel ou imóvel, próprio ou de terceiro, em que a 

Entidade exerça, em caráter temporário ou permanente, suas atividades, 

inclusive as Unidades auxiliares constantes do Anexo V, bem como onde 

se encontrem armazenadas mercadorias". 

Conclui-se que o CNPJ específico para a filial decorre somente da 

obrigatoriedade da citada Instrução Normativa, que impõe a todas as 

empresas a inscrição do CNPJ de seus estabelecimentos. O número do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ é composto de oito 

algarismos, separado por uma barra do número de ordem do 

estabelecimento e, por fim, após o hífen, dois dígitos de controle. Desta 

maneira, o número do CNPJ da matriz e da filial são iguais até a barra 

separadora. Em seguida, faz-se a diferenciação entre os 

estabelecimentos: /0001 é sempre para a matriz; /0002 para a primeira 

filial; /0003 para a segunda filial e assim por diante. Os demais dígitos são 

os chamados de dígitos verificadores, específico para cada 

estabelecimento. (TCU. Acórdão nº 3056/2008 – Plenário. Min. Rel. 

Benjamin Zymler. Julgado em 10/12/2008).  

 

Portanto, é possível afirmar que matriz e filial nada mais são do que 

estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica, sendo que a alteração no faturamento 

pretendida não representa alteração da personalidade jurídica da fornecedora ou infração 
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ao princípio da impessoalidade, nem mesmo configura subcontratação.  

 

O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina já enfrentou tal questão 

e proferiu entendimento, por meio do Prejulgado nº 249, de que é possível que a matriz 

vença a licitação e a filial forneça o objeto licitado. Nesse sentido:  

 

‘É cabível a comprovação de despesa pública mediante nota fiscal emitida 

por matriz ou filial da mesma empresa, face ao disposto nos artigos 47 

usque 51, da Resolução TC-06/89 (a Resolução nº TC-06/89 foi substituída 

pela Resolução TC-16/94), considerando a unidade das mesmas e a 

pluralidade de domicílios que lhes são peculiares, não se constituindo 

em óbice o fato do processamento do empenho discriminar unidade 

(matriz ou filial) diversa daquela que emitirá a nota fiscal. Havendo 

matriz ou filial sediadas no Estado Catarinense, com o propósito de evitar 

a evasão de tributos, o Órgão ou Entidade pública adquirente poderá dar 

preferência pela emissão de nota fiscal por aquela aqui sediada.’ (TCE-SC, 

Processo n º 129092096 prejulgado nº 249, d. j. 17/08/1994). 

 

Com isso, tanto a matriz quanto a filial podem participar de licitação e 

uma ou outra pode realizar o fornecimento, vez que se trata da mesma pessoa jurídica.  

 

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça determinou que “constatado que 

a filial da empresa ora interessada é que cumprirá o objeto do certame licitatório, é de se 

exigir a comprovação de sua regularidade fiscal, não bastando somente a da matriz2.” Com 

isso, é possível que, apesar de a matriz ter sido a vencedora do certame, a filial cumprir o 

contrato, sendo-lhe exigida, portanto, comprovações quanto à regularidade fiscal, o que 

desde já a Requerente junta ao presente pedido (Documento 2ª Alteração Contrato). 

 
2STJ, REsp 900.604/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2007, DJ 
16/04/2007.  
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Diante do exposto, compreende-se pela possibilidade de substituição do 

CNPJ da matriz (31.766.438/0001-09) pelo CNPJ da filial (31.766.438/0002-90), sem que 

haja repercussão na seara da personalidade contratual, segundo entendimento do Tribunal 

de Contas da União, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e do Superior 

Tribunal de Justiça, vez que as empresas possuem a mesma personalidade jurídica.  

 

2. REQUERIMENTO 

 

Pelo exposto, respeitosamente, requer-se que sejam aceitos os 

faturamentos anexos das ordens de compra emitidas pelas Requeridas e seja processado 

o pagamento à filial, sob CNPJ nº 31.766.438/0002-90, diante da mesma personalidade 

jurídica da vencedora do Pregão Eletrônico nº 107/2022 e ausência de repercussão na 

seara da personalidade contratual.  

   

Termos em que, respeitosamente, pede deferimento. 

Curitiba, 07 de outubro de 2022.  

 

 

 

RENTAL SAAS SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA EIRELI 
Raquel de Carvalho Buss 

Representante Legal     
 
 

RAQUEL DE CARVALHO 

BUSS:04339784907

Assinado de forma digital por RAQUEL 

DE CARVALHO BUSS:04339784907 

Dados: 2022.10.07 10:30:30 -03'00'
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  Protocolo 1- 10.357/2022

De: Maria L. - SMA-LC

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

Data: 10/10/2022 às 09:21:00

 

BOM DIA

EM ANEXO ADITIVO PARA ANALISE E PARECER JURIDICO.

OBRIGADA.

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo

1Doc:          16/26



  Protocolo 2- 10.357/2022

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 19/10/2022 às 14:44:12

 

Segue parecer jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_1414_2022_Prot_10357_Alteracao_Qualitativa_CNPJ_filial_Rental_Deferimento.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 19/10/2022 14:44:38 1Doc CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE CPF 035.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: CBD5-C70A-A7FC-950C 
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PARECER JURÍDICO N.º 1414/2022 
 
 
PROCESSO Nº : 10357/2022 
REQUERENTE : RENTAL SAAS SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA  
INTERESSADA : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
ASSUNTO : TERMO ADITIVO – ALTERAÇÃO DE CNPJ 

 
 
 1 RETROSPECTO 

 
 Trata-se de pedido formulado pela empresa acima nominada em que solicita seja 
efetuado termo aditivo a Ata de Registro de Preços 896/2022 nº. 904/2021 (Pregão Eletrônico 
nº. 107/2022), para o fim de substituir o CNPJ da matriz, passando a constar o CNPJ da filial, 
tendo em vista que a operação de compra dos materiais ocorreu através da filial localizada 
em Navegantes, Estado de Santa Catarina.    

 
O procedimento veio acompanhado Comprovante de CNPJ, Certidões Negativas e 

2ª Alteração de Contrato Social. 
 
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 
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do objeto inicialmente licitado. Já as modificações quantitativas nada mais são do que 
alterações na dimensão (quantidade) do objeto.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Nesse contexto, a Lei 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 
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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) 
 
No presente caso, justifica-se a alteração do CNPJ matriz da empresa constante da 

ARP n.º 896/2022, tendo em vista que a mesma participou do certame e apresentou toda a 
documentação pertinente, todavia, todo o processo de compra e envio dos objetos está sendo 
realizado pela filial localizada em Navegantes/SC.  

  
Observa-se, primeiramente, que a referida modificação não acarreta em 

transformação1, incorporação2, cisão3, ou fusão4 societária. Os diferenciados números 
atinentes ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da matriz e da filial possuem apenas 
finalidade tributária, não se tratando de pessoas jurídicas distintas. Com efeito, tratando-se 
de matriz e filial, a empresa é considerada uma só, quer haja um, quer haja vários 
estabelecimentos, sendo esta uma questão de domicílio da pessoa jurídica, seara na qual se 
admite a pluralidade5.  

 
Nesse passo, não há de se falar em um terceiro na relação que não teria participado 

do certame e agora estaria se beneficiando da contratação, na medida em que matriz e filial 
são estabelecimentos da mesma pessoa jurídica de direito privado originariamente 
contratada pela Administração. 

 
De fato, a alteração em exame não provoca repercussão no campo da pessoalidade 

contratual tampouco caracteriza subcontratação, visto que a pessoa contratada não se 
modifica. Assim, entende-se possível a transferência da execução do objeto pactuado da 
matriz para o estabelecimento da filial da empresa, por meio de alteração fundada no inciso I 
do art. 58 da Lei nº 8.666/93, visto não ferir a pessoalidade do contrato, especialmente se a 
Administração entender que esta alteração social não prejudicará a execução do contrato. 

 
Ademais, deve-se destacar a permanência da obrigatoriedade de comprovação da 

regularidade fiscal da empresa, que se funda no § 3º do art. 195 da Constituição Federal, 
segundo o qual "a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em 

lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou 

                                                 
1 A transformação é o ato empresarial pelo qual a sociedade passa de um tipo para outro, 

independentemente de dissolução e liquidação, como preceitua o art. 1.113 do Código Civil e o art. 220 da Lei nº 
6.404/76. 

2 A incorporação consiste na operação societária por meio da qual uma ou mais sociedades são 
absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações (art. 1.116 do Código Civil e art. 227 da 
Lei das Sociedades Anônimas). 

3 A cisão é a operação societária por meio da qual uma sociedade transfere parcelas do seu patrimônio 
para uma ou mais sociedades, tanto constituídas especialmente para tal fim como já anteriormente existentes, 
extinguindo-se a sociedade cindida, se houver versão de todo seu patrimônio, ou dividindo-se seu capital, se for 
parcial a versão (art. 1.122 do Código Civil e art. 229 da Lei das Sociedades Anônimas).  

4 A fusão constitui negócio plurilateral que tem por finalidade jurídica a integração de patrimônios 
societários em uma nova sociedade, surgindo uma nova sociedade (art. 1.119 do Código Civil e art. 228 da Lei nº 
6.404/76). 

5 Neste sentido: TCU - Acórdão nº 3.056/2008-Plenário. 
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creditícios", obrigatoriedade essa que deve ser mantida durante toda a execução do contrato6, 
consoante dispõe o art. 55 da Lei nº 8.666/93. 

 
Por fim, não havendo descaracterização do objeto contratado, mas meros 

aperfeiçoamentos e adequações de dados para atender os interesses e necessidades do 
Município, não há óbice a que se promova a alteração pretendida, tendo em vista que não há 
modificação do objeto nem dos valores e quantitativos licitados, mas apenas do CNPJ da 
empresa em relação à sua filial.  

 
3 CONCLUSÃO 

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

termo aditivo ao aditivo a Ata de Registro de Preços 896/2022 nº. 904/2021 (Pregão Eletrônico 
nº. 107/2022), firmado com a empresa RENTAL SAAS SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM 

INFORMÁTICA LTDA, para o fim de substituir o CNPJ da matriz pelo da filial, conforme 
autoriza o art. 58, inc. I, da Lei nº. 8.666/93. 

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

por força do art. 83, § 2º, da Lei Orgânica Municipal.7  
 
É o parecer, submetido à elevada apreciação de Vossa Senhoria. 
 
Francisco Beltrão/PR, 19 de outubro de 2022. 
 
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 
       DECRETOS 040/2015 – 013/2017 

           OAB/PR 41.048 
 
 
 

                                                 
6 Sobre o tema: STJ - REsp 900.604/RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, 1ª Turma, julgado em 15/03/2007, 

DJ 16/04/2007 p. 178.  
7 “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 3- 10.357/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

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

Data: 21/10/2022 às 07:26:58

 

alteração p/ cnpj filial

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_764_2022_rental.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 21/10/2022 09:00:54 1Doc MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 9BB8-0802-CFB9-A2CC 
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DESPACHO N.º 764/2022 

 
 

PROCESSO N.º :  10.357/2022 
REQUERENTE :  RENTAL SAAS SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO ALTERAÇÃO 
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formalização de aditivo para alteração de 
CNPJ/MF da Contratada nas atas e contratos vigentes.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação da Secretaria, documentos, 

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

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 1.414/2022, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo para o 
fim de substituir o CNPJ da matriz pelo da filial. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 20 de outubro de 2022. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 
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  Protocolo 4- 10.357/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

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

Data: 24/11/2022 às 13:37:02

 

BOA TARDE

EM ANEXO 1º TERMO DE ADITIVO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 896/2022 PREGÃO Nº107/2022,
PARA FINS DE ARQUIVAMENTO

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo

Anexos:

ADITIVO_N_1_ALTERACAO_QUALITATIVA_CNPJ_ATA_896_2022_RENTAL.pdf

PUBLICACAO_1_CONT_896_2022_2022_11_23_.pdf
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1º TERMO DE ADITIVO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 896/2022 
PREGÃO Nº107/2022 

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

RENTAL SAAS SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA 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, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 020.762.969-21. 

 
CONTRATADO: RENTAL SAAS SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, sediada na 

Senador Salgado Filho, 4129 - CEP: 81570001 - Bairro: Uberaba, na cidade de Curitiba/PR, inscrita no CNPJ 
sob o nº 31.766.438/0001-09, doravante designada CONTRATADA.  

 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS de materiais e equipamentos pedagógicos, compostos de 

soluções que auxiliam no processo de ensino e aprendizagem, destinados ao ensino fundamental anos iniciais e 
finais, nas áreas de ciências, matemática, robótica e braile. 

 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado sob o nº 10.357/2022, pela CONTRATADA, 

solicitando a alteração do fornecedor da Ata de Registro de Preços nº 896/2022, considerando que a formação 

do preço de venda na licitação foi baseada integralmente com a operação ocorrendo pelo estado de Santa 

Catarina e, em decorrência da substituição tributária existente no estado do Paraná o custo seria 

demasiadamente onerado na entrada das mercadorias, inviabilizando a transação comercial no cenário 

apresentado preliminarmente, o departamento Jurídico opinou pelo deferimento da alteração qualitativa do 
contrato. 

 CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 896/2022, decorrente 

do Pregão nº 107/2022, da forma abaixo: 

- Razão social: RENTAL SAAS SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA EIRELI 
- O CNPJ/MF da empresa fornecedora passa a ser: 31.766.438/0002-90 - filial; 
- O endereço da empresa fornecedora passa a ser: Rua Francisco de Paula Seara  nº 41, Bairro 

São Domingos, CEP 88.370-570, na cidade de Navegantes –SC. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas da 

Ata de Registro de Preços, 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, 23 de novembro de 2022. 

 

CLEBER FONTANA 
                 CPF Nº 020.762.969-21 

 RENTAL SAAS SERVICOS E SOLUCOES  
EM INFORMATICA LTDA 

PREFEITO MUNICIPAL  CONTRATADA 
RAQUEL DE CARVALHO BUSS 

CONTRATANTE  Sócia administradora 
 

1Doc:          25/26



Paraná , 24 de Novembro de 2022   •   Diário Oficial dos Municípios do Paraná   •    ANO XI | Nº 2652 

 

www.diariomunicipal.com.br/amp                                                                        104 

pública do município, firmado entre o município de Francisco Beltrão, 
a concessionária COPEL distribuição S/A e a empresa DEODE 
Inovação e Eficiência em Energia Ltda, contratada através da 
inexigibilidade nº 60/2022. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 8.599,20 (oito mil, quinhentos e noventa e 
nove reais e vinte centavos). 
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme cronograma, serviços 
atestados e apresentação nota fiscal. 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
  
DOTAÇÕES 

Conta da 
despesa 

Funcional programática 
Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa 
Grupo da 
fonte 

7771 11.001.15.452.1501.2064 96 3.3.90.39.82.03 Do Exercício 

  
Francisco Beltrão, 23 de novembro de 2022. 
  
ANTONIO CARLOS BONETTI 
Secretário Municipal da Administração 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:9CFF24FD 
 

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 Termo 
Aditivo: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa 
FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A 
ESPÉCIE: Contrato de fornecimento de mercadorias nº 1088/2022 – 
dispensa de Licitação nº 148/2022. 
OBJETO: Fornecimento do medicamento VENVANSE 30MG, para o 
paciente João Pedro Varal, usuário do SUS, para tratamento de 
Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade-TDAH. 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado sob o nº 
34.032/2022, pela Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a 
alteração do fornecedorno contrato 1088/2022, já que a dispensa de 
licitação 148/2022 foi realizada utilizando toda a documentaçãoda 
Matriz da Farmáciae Drogaria NisseiS/A, situada naRua XV DE 
NOVEMBRO 123 LOJA 02 / CENTRO / CURITIBA / PR e que a 
entrega do medicamento será feita pela Filial da empresa que está 
localizada na Avenida Julio de Assis Cavalheiro 458, centro, na 
cidade Francisco Beltrão -PR, o departamento Jurídico opinou pelo 
deferimento da alteração qualitativa do contrato. 
ADITIVO: Fica alterado o contrato de fornecimento de mercadorias 
nº 1088/2022, decorrente da dispensa de licitação nº 148/2022, da 
forma abaixo: 
- Razão social: FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A 
- O CNPJ/MF da empresa fornecedora passa a ser: 79.430.682/0175-
21 - filial; 
- O endereço da empresa fornecedora passa a ser: Avenida Julio Assis 
Cavalheiro nº 458, centro, CEP 85.601.000, na cidade de Francisco 
Beltrão – PR. 
  
Francisco Beltrão, 23 de novembro de 2022. 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:7B815504 
 

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 Termo 
Aditivo: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa 
FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A 

ESPÉCIE: Contrato de fornecimento de mercadorias nº 1088/2022 – 
dispensa de Licitação nº 148/2022. 
OBJETO: Fornecimento do medicamento VENVANSE 30MG, para o 
paciente João Pedro Varal, usuário do SUS, para tratamento de 
Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade-TDAH. 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado sob o nº 
34.032/2022, pela Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a 
alteração do fornecedorno contrato 1088/2022, já que a dispensa de 
licitação 148/2022 foi realizada utilizando toda a documentaçãoda 
Matriz da Farmáciae Drogaria NisseiS/A, situada naRua XV DE 
NOVEMBRO 123 LOJA 02 / CENTRO / CURITIBA / PR e que a 
entrega do medicamento será feita pela Filial da empresa que está 
localizada na Avenida Julio de Assis Cavalheiro 458, centro, na 
cidade Francisco Beltrão -PR, o departamento Jurídico opinou pelo 
deferimento da alteração qualitativa do contrato. 
ADITIVO: Fica alterado o contrato de fornecimento de mercadorias 
nº 1088/2022, decorrente da dispensa de licitação nº 148/2022, da 
forma abaixo: 
- Razão social: FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A 
- O CNPJ/MF da empresa fornecedora passa a ser: 79.430.682/0175-
21 - filial; 
- O endereço da empresa fornecedora passa a ser: Avenida Julio Assis 
Cavalheiro nº 458, centro, CEP 85.601.000, na cidade de Francisco 
Beltrão – PR. 
  
Francisco Beltrão, 23 de novembro de 2022.  
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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 RENTAL 
SAAS SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. 
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 896/2022 – Pregão nº 
107/2022. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS de materiais e equipamentos 
pedagógicos, compostos de soluções que auxiliam no processo de 
ensino e aprendizagem, destinados ao ensino fundamental anos 
iniciais e finais, nas áreas de ciências, matemática, robótica e braile. 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado sob o nº 
10.357/2022, pela CONTRATADA, solicitando a alteração do 
fornecedorda Ata de Registro de Preços nº 896/2022, considerando 
que a formação do preço de venda na licitação foi baseada 
integralmente com a operação ocorrendo pelo estado de Santa 
Catarina e, em decorrência da substituição tributária existente no 
estado do Paraná o custo seria demasiadamente onerado na entrada 
das mercadorias, inviabilizando a transação comercial no cenário 
apresentado preliminarmente, o departamento Jurídico opinou pelo 
deferimento da alteração qualitativa do contrato. 
ADITIVO: Fica alterada a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 
896/2022, decorrente do Pregão nº 107/2022, da forma abaixo: 
- Razão social: RENTAL SAAS SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM 
INFORMÁTICA EIRELI 
- O CNPJ/MF da empresa fornecedora passa a ser: 31.766.438/0002-
90 - filial; 
- O endereço da empresa fornecedora passa a ser: Rua Francisco de 
Paula Seara nº 41, Bairro São Domingos, CEP 88.370-570, na cidade 
de Navegantes –SC. 
  
Francisco Beltrão, 23 de novembro de 2022  
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