
Proc. Administrativo 37.931/2022

De: Andreia D. - CS

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

Data: 27/12/2022 às 17:21:52

Setores envolvidos:

SMA-LC-ALT, CS

ADITIVO DE PRAZO DISPENSA DE LICITAÇÃO 141/2022

 

Venho , através do presente, solicitar aditivo de prazo de 90 (Noventa) dias ao contrato nº 1046/2022  -
LUCIR COLPANI -ME da Dispensa nº141/2022 a partir da data de vencimento do contrato.

Justificativa: O Toldo de lona objeto desta dispensa de licitação precisa ser confeccionado para posterior
instalação,com um total de 42,98m2 para a Casa Apoio situada em Curitiba/PR mantida pelo município de Francisco
Beltrão para hospedar pacientes encaminhados para tratamento de saúde. Sendo assim a empresa necessita de um
tempo maior para sua fabricação e instalação não sendo possível cumprir com o prazo anteriormente acordado. 

_

Andreia Vargas Dos Reis Dillenburg 

Agente Administrativo

Anexos:

CND_RECEITA.pdf

CND_TRABALHISTA.pdf

CONT_1046_LUCIR_COLPANI_ME.pdf

FGTS_colpani.pdf
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: LUCIR COLPANI
CNPJ: 14.072.205/0001-97 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:40:06 do dia 09/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/03/2023.
Código de controle da certidão: B810.053C.71F3.01F5
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

CNPJ: 14.072.205/0001-97

Certidão nº: 30760679/2022

Expedição: 16/09/2022, às 13:54:37

Validade: 15/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que o CNPJ sob o nº 14.072.205/0001-97, NÃO CONSTA como

inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em

vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base

de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal

Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ,

consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por

disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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MUN

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licit

 

 
 

CONTRA
 
Contrato de Prestação de Serviços
FRANCISCO BELTRÃO e de outro la
 
Pelo presente instrumento particular 
sede na Rua Octaviano Teixeira dos
77.816.510/0001-66, neste ato repre
no CPF/MF sob o nº 020.762.969-21
LUCIR COLPANI - ME, inscrita no CN
487, CEP: 85604483, Bairro PADR
designada CONTRATADA, estando 
subseqüentes, ajustam o presente co
as seguintes cláusulas e condições.
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJET
 
O objeto do presente termo é a presta
área de 42,98m², para a Casa Ap
encaminhados a tratamento de saúde
 
Lote Item Código  

 
Descrição  

001 1 84083 TOLDO CONFECCI
UM TOTAL DE 42,9
E SERVIÇOS DE IN

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os serviços 
assim como ao processo de dispensa
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
 
O preço ajustado para a prestação do
a CONTRATADA concorda em rec
centavos). 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagam
presente contrato, será de responsa
inerentes e necessários para a compl
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O valor 
prazo previsto para execução. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGA
 

 O pagamento será efetuado em até
acompanhada pela Ordem de Serviç
Município, acompanhada das CND’s
do objeto, através de transferência 
mesma. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os recur
licitação nº 141/2022 e consequente c
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As fatura
em 01 (uma) via, devidamente regula
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum
responsabilidades assumidas na form

UNICÍPIO DE FRANCISCO BEL

Estado do Paraná 

00 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

icitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2

NTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

rviços nº 1046/2022, que entre si celebram de um
utro lado a empresa LUCIR COLPANI - ME. 

icular que firma de um lado, o município de FRANC
ra dos Santos, nº 1000, estado do Paraná, inscrito n
 representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBE

21 e abaixo assinado, doravante designado CONT
no CNPJ sob o nº 14.072.205/0001-97, com sede na R
PADRE ULRICO, na cidade de FRANCISCO BEL
tando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/
nte contrato em decorrência da dispensa de licitação 
ões. 

BJETO 

 prestação de serviços para confecção e instalação de 
sa Apoio mantida pelo Município na cidade de Cu
saúde, de acordo com as especificações abaixo:  

Unidade Quantidade

ECCIONADO EM LONA; MEDINDO 
 42,98M², INCLUINDO MATERIAIS 

DE INSTALAÇÃO.  

M2 42,98 

viços deverão ser executados em estrita obediência 
pensa nº 141/2022. 

REÇO 

ão do serviço contratado e ao qual o CONTRATANTE
 receber é de R$ 5.802,30 (cinco mil, oitocentos

agamento de quaisquer taxas ou emolumentos conc
ponsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem co

completa execução das suas obrigações assumidas pe

valor pelo qual será contratado o objeto não será atu

AGAMENTO  

m até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresen
erviço (quando houver), devidamente assinadas pelo
ND’sdo FGTS, TRABALHISTA eFEDERAL e após o 
ência eletrônica para a conta bancária da CONTR

 recursos destinados ao pagamento do objeto de qu
ente contrato, são oriundos da receita vinculada a E.C

faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA
egularizada nos seus aspectos formais e legais. 

enhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a
a forma deste contrato, independentemente de sua na

ELTRÃO 

2103  Página 1 

e um lado o município de 

ANCISCO BELTRÃO, com 
crito no CNPJ/MF sob o n° 
LEBER FONTANA, inscrito 

CONTRATANTE e de outro, 
e na Rua OTACILIO BRITO, 
 BELTRÃO/PR, doravante 
.666/93 e suas alterações 
tação nº141/2022, mediante 

ão de um toldo de lona, com 
de Curitiba para pacientes 

ade Preço unitário 
R$ 

Preço total 
R$ 

135,00 5.802,30 

ência ao presente Contrato, 

ANTE se obriga a adimplir e 
entos e dois reais e trinta 

 concernentes ao objeto do 
em como demais encargos 
das pelo presente contrato. 

rá atualizado até o final do 

presentação da Nota Fiscal 
s pelo fiscal designado pelo 
pós o recebimento definitivo 

NTRATADA indicada pela 

de que trata a dispensa de 
 a E.C. 29/00. 

TADA ao CONTRATANTE, 

tará a CONTRATADA das 
sua natureza, nem implicará 
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MUN

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licit

 

na aprovação definitiva do recebimen
 
PARÁGRAFO QUARTO - O pagam
processamento, através de sua Tesou
 
PARÁGRAFO QUINTO - Caso s
CONTRATANTE, o pagamento será 
parte da CONTRATADA, para o sane
 
PARÁGRAFO SEXTO - As faturas d
endereço descrito no preâmbulo deste
 
PARÁGRAFO SÉTIMO – Caso na d
pagamento será efetuado no primeiro
 
PARÁGRAFO OITAVO – Os recursos
DOTAÇÕES 
Conta da 
despesa 

Funcional programática

6480 08.006.10.302.1001.20
 
PARÁGRAFO NONO - A CONTRA
certidões comprovando a sua situaç
Tempo de Serviço - FGTS, às 
domicílio/sede da Contratada e da qu

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO 

 
Os serviços deverão ser executados 
cidade de Curitiba – PR, no prazo de 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – A vigência do
 
CLÁUSULA QUINTA – DA MULTA
 
Para a ocorrência de qualquer form
assumidas em decorrência do pres
pagamento da multa equivalente a 1
prejuízo de outras penalidades previ
legislações pertinentes a matéria. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
 
O presente contrato poderá ser resc
notificação Judicial da CONTRATADA
a) infringência de qualquer obrigação 
b) liquidação amigável ou judicial, con
c) se a CONTRATADA, sem prévia 
qualquer direito decorrente deste con
d) os demais mencionados no Artigo 7
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRAT
vier a sofrer em decorrência da rescis
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOS
 
Ao presente contrato se aplicam as se
a) Em ocorrendo a rescisão do p
CONTRATADA, esta ficará impedida

UNICÍPIO DE FRANCISCO BEL

Estado do Paraná 

00 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

icitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2

bimento dos serviços. 

pagamento será realizado pelo CONTRATANTE, a
 Tesouraria. 

aso seja apurada alguma irregularidade na fat
 será sustado até que as providências pertinentes ten
 saneamento da irregularidade. 

ras deverão ser entregues e protocoladas na sede do
 deste contrato, durante o horário de expediente. 

 na data prevista para pagamento não haja expedie
imeiro dia útil subseqüente a esta. 

cursos orçamentários estão previstos na conta:  

mática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa Gr

01.2054 0 3.3.90.39.16.00 Do

NTRATADA deverá apresentar juntamente com a N
situação regular perante à Seguridade Social, ao F
 às Fazendas Federal, Estadual, Municipal e/o
da quitação da Dívida Ativa da União.  

AZO E DA FORMA DE EXECUÇÃO 

tados na Casa Apoio localizada na Rua Presidente R
zo de 15(quinze) dias, contados do recebimento da no

cia do presente termo é de 90(noventa) dias. 

LTA 

r forma de inadimplência da CONTRATADA, quanto
 presente contrato, seja parcial ou integral, está fi
te a 10% (dez por cento) sobre o valor total atualiz
 previstas pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações su

ISÃO 

r rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, i
TADA, nas seguintes hipóteses: 
ação ajustada. 

al, concordata ou falência da CONTRATADA. 
révia autorização do CONTRATANTE, transferir, cau
e contrato. 
rtigo 78 da Lei n° 8.666/93. 

TRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos 
rescisão por inadimplemento de suas obrigações contr

SPOSIÇÕES GERAIS 

 as seguintes disposições gerais: 
do presente contrato, em razão do inadimplemen
edida de participar de novos contratos com o CONT

ELTRÃO 

2103  Página 2 

TE, após regular e devido 

a fatura apresentada ao 
s tenham sido tomadas por 

ede do CONTRATANTE, no 

pediente no MUNICÍPIO, o 

Grupo da fonte 

Do Exercício 

m a Nota Fiscal/Fatura, as 
 ao Fundo de Garantia por 
 e/ou Distrito Federal do 

nte Rodrigo Otavio, 551, na 
da nota de empenho. 

quanto as suas obrigações 
stá ficará então sujeita ao 

atualizado do contrato, sem 
es subseqüentes e demais 

TE, independentemente de 

r, caucionar ou transacionar 

todos os prejuízos que esta 
 contratuais. 

lemento de obrigações da 
ONTRATANTE, bem como 
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MUN

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licit

 

sofrerá as penalidades previstas no A
b) A CONTRATADA assume excl
obrigações decorrentes da execuç
comercial, civil, penal ou fiscal, in
encargos, inclusive os que eventualm
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PARTES
 
As condições estabelecidas no p
CONTRATADA, são partes integrante
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Serão inc
modificações que venham a ser nece
pelo CONTRATANTE e CONTRATAD
 
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZA
 
A gestão deste instrumento será 
BREZOLIN, inscrito no CPF/MF sob o
 
A fiscalização e o recebimento dos se
MELO, Coordenadora da Casa Apoio
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FRAUDE
 
As partes declaram conhecer as norm
elas, a Lei de Improbidade Administra
regulamentos, se comprometem que 
dar ou se comprometer a dar, a que
que seja, tanto por conta própria 
compensação, vantagens financeiras
que constituam prática ilegal ou de c
financeiro do presente contrato, seja
garantir, ainda que seus prepostos, ad
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – 
 
As partes firmam o presente instrume
igual teor e forma, na presença das 0
ao fiel cumprimento do que ora fico
Beltrão, estado do Paraná, não obsta
disso é obrigada a manter um represe
outras em direito permitidas neste refe
 

Fran
 
 

CLEBER FONTANA 
      CPF Nº 020.762.969-21 

 

PREFEITO MUNICIPAL   

CONTRATANTE  

  
 
TESTEMUNHAS:  
 
ANTONIO CARLOS BONETTI  

 

UNICÍPIO DE FRANCISCO BEL

Estado do Paraná 

00 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

icitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2

s no Artigo n° 87 da Lei 8.666/93. 
 exclusiva e integral responsabilidade pelo cump
xecução deste contrato, sejam de natureza traba
al, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE r
tualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.

RTES INTEGRANTES 

processo de dispensa nº 141/2022 e na propo
grantes deste instrumento, independentemente de tran

o incorporados a este contrato, mediante termo
 necessários durante a sua vigência, decorrentes das 
ATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas

LIZAÇÃO DO CONTRATO 

será efetuada pelo Secretário Municipal de Saúd
 sob o nº 279.066.200-20 portador do RG nº 7.731.242

os serviços ficará a cargo da servidoraSANTALINA PE
Apoio, CPF nº 141.748.129-34, telefone (41) 3308-192

AUDE E ANTICORRUPÇÃO 

s normas de prevenção à corrupção previstas na legis
inistrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal 
 que para a execução deste contrato nenhuma das p

a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a 
ópria quanto por intermédio de outrem, qualquer 
ceiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie,
u de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o
, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto de
tos, administradores e colaboradores ajam da mesma 

 DA SUCESSÃO E FORO 

trumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema e
 das 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por
a ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a C
 obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRA
epresentante com plenos poderes para receber notific
te referido foro. 

Francisco Beltrão, 18 de outubro de 2022. 

LUCIR COLPANI - 

CONTRATADA

LUCIR COLPANI

CPF 838.635.089-

MANOEL BREZOLI
 

ELTRÃO 

2103  Página 3 

cumprimento de todas as 
trabalhista, previdenciária, 
TE relativamente a esses 

eiros. 

proposta apresentada pela 
e transcrição. 

termos aditivos quaisquer 
s das obrigações assumidas 
rmas gerais de serviços. 

 Saúde, Senhor MANOEL 
1.242-0. 

INA PESSOA FELIPE DE 
1926. 

 legislação brasileira, dentre 
deral nº 12.846/2013 e seus 
 das partes poderá oferecer, 
ter a aceitar, de quem quer 
lquer pagamento, doação, 
pécie, de modo fraudulento 
udar o equilíbrio econômico 
eto deste contrato, devendo 
esma forma. 

ema eletrônico de dados) de 
e por si e seus sucessores, 
o a Comarca de Francisco 
NTRATADA, que em razão 

notificações, citação inicial e 

 ME 

DA 

PANI 

-04 

ZOLIN 
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 14.072.205/0001-97
Razão Social:LUCIR COLPANI ME
Endereço: R OTACILIO BRITO 487 SALA 01 / PADRE ULRICO / FRANCISCO BELTRAO

/ PR / 85604-483

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/12/2022 a 14/01/2023 
 
Certificação Número: 2022121602562467774760

Informação obtida em 27/12/2022 17:20:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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  Proc. Administrativo 1- 37.931/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

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

Data: 29/12/2022 às 08:51:36

 

BOM DIA

SEGUE ADITIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ANÁLISE E PARECER JURIDICO

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  
agente administrativo

1Doc:          8/18



Proc. Administrativo 2- 37.931/2022

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 29/12/2022 às 14:56:03

Setores envolvidos:

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

ADITIVO DE PRAZO DISPENSA DE LICITAÇÃO 141/2022

 

Segue parecer jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

            Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_1737_2022_Proc_37931_Aditivo_de_Prazo_servicos_de_instalacao_e_confeccao_de_um_toldo_de_lona_Lucir_Colpani_deferimento.pdf
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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 

1 

 
PARECER JURÍDICO N.º 1737/2022 

 
 
PROCESSO Nº : 37931/2022 
REQUERENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
INTERESSADO : LUCIR COLPANI - ME  
ASSUNTO :  TERMO ADITIVO – PRAZO 
 
 
1 RETROSPECTO 

 
Trata-se de pedido formulado pela Secretaria Municipal de Saúde de prorrogação 

de prazo de vigência em 90 (noventa) dias ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 1046/2022 
(Dispensa n.º 141/2022), firmado com a empresa acima nominada, que tem por objeto a 
prestação de serviços para confecção e instalação de um toldo de lona, com área de 42,98m², 
para a Casa Apoio mantida pelo Município na cidade de Curitiba. 

 
Justifica-se o pedido devido à necessidade da empresa de um tempo maior para 

fabricação e instalação do toldo de lona, não sendo possível cumprir com o prazo 
anteriormente acordado. 

    
O procedimento veio acompanhado de cópia do Contrato e Certidões Negativas. 

 
É o relatório. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO 

 
O art. 57, § 1º, da Lei n.º 8.666/93 autoriza a alteração dos contratos administrativos 

nos casos em que, não havendo culpa do executor no atraso do cronograma da obra, a 
prorrogação visa garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença. In 

verbis: 
 
Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos 

créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: (...) 

§ 1º.  Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, 

mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-

financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 

fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse 

da Administração; 

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei; 

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração 

em documento contemporâneo à sua ocorrência; 

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos 

previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem 

prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 
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Ao comentar o § 1º do art. 57, da Lei n.º 8.666/1993, Marçal JUSTEN FILHO observa, 
com a precisão que lhe é peculiar, que a “(...) alteração dos prazos contratuais ofende os princípios 
fundamentais que norteiam as licitações e contratos administrativos. A prorrogação dos prazos 

contratuais somente pode ser admitida como exceção se verificados eventos supervenientes realmente 

graves e relevantes, que justifiquem o não atendimento aos prazos inicialmente previstos.”1  
 
De acordo com a informação apresentada pela Secretaria, nota-se que o caso 

amolda-se à hipótese contemplada no inc. V do § 1º do art. 57, da Lei n.º 8.666/1993, 
considerando que ocorreu atraso na confecção do toldo que deverá ser instalado na cidade 
de Curitiba, tratando-se de fato aceito pela Administração.  

 
Ainda, verifica-se que o prazo de vigência finda em 16/01/2023, sendo que o 

requerimento de aditivo foi solicitado em 27/12/2022, operando-se a tempestividade do 
direito de repactuar. 

 
3 CONCLUSÃO 

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

de vigência em 90 (noventa) dias ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 1046/2022 
(Dispensa n.º 141/2022), firmado com a empresa firmado com a empresa LUCIR COLPANI - 

ME. Assim, recomenda-se: 
 
(A) encaminhamento à autoridade competente, no caso o Prefeito Municipal, para 

que previamente autorize o aditamento, nos termos do art. 57, § 2º,2 da Lei n.º 8.666/1993; 
 
(B) encaminhamento ao Controle Interno para ciência, nos termos do art. 83, § 2º,3 da 

Lei Orgânica Municipal; e 
 
(C) o Departamento de Compras, Licitações e Contratos deverá elaborar o aditivo 

imediatamente, com a devida motivação, respeitando-se o prazo de 90 (noventa) dias.  
 
Francisco Beltrão/PR, 29 de dezembro de 2022.  
 
 CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 

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

                                                 
1 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 13 ed. São Paulo: 

Dialética, 2009. p. 839. 
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 3- 37.931/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

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

Data: 30/12/2022 às 07:16:45

 

prazo 90 dias vigência instalação toldo casa apoio

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_908_2022_lucir.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 30/12/2022 10:46:51 1Doc MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: F1FE-4A5D-6B7F-61D3 
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DESPACHO N.º 908/2022 

 
 

PROCESSO N.º :  37.931/2022 
REQUERENTE :  SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
LICITAÇÃO : CONTRATO N.º 1046/2022 – DISPENSA N.º 141/2022 
OBJETO :  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM TOLDO DE LONA, 

COM ÁREA DE 42,98M², PARA A CASA APOIO MANTIDA PELO MUNICÍPIO NA CIDADE 

DE CURITIBA 
ASSUNTO : ADITIVO DE PRAZO 
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formalização de aditivo de prazo ao Con-
trato n.º 1046/2022, referente à prestação de serviços para confecção e instalação de um 
toldo de lona, com área de 42,98m², para a Casa Apoio mantida pelo Município na cidade 
de Curitiba.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação da Secretaria, fotocópia do 

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

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 1.737/2022, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO o aditivo de prazo por 90 
(noventa) dias. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 29 de dezembro de 2022. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal  
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  Proc. Administrativo 4- 37.931/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para:  -  

Data: 02/01/2023 às 08:39:56

 

BOM DIA

EM ANEXO 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 1046/2022 DISPENSA
Nº 141/2022, PARA FINS DE ARQUIVAMENTO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo

Anexos:

ADITIVO_N_1_PRAZO_E_VALOR_CONT_1046_2022_LUCIR_COLPANI.pdf

PUBLICACAO_1_CONT_1046_2022__2022_12_30_.pdf
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1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 1046/2022 

DISPENSA Nº 141/2022 
 

Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, estado do Paraná e a empresa LUCIR 
COLPANI - ME  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. 

 
CONTRATADA: LUCIR COLPANI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 14.072.205/0001-97, com sede na Rua 

OTACILIO BRITO, 487, CEP: 85604483, Bairro PADRE ULRICO, na cidade de FRANCISCO BELTRÃO/PR. 
 
OBJETO: Prestação de serviços de seguro, para confecção e instalação de um toldo de lona, com área de 

42,98m², para a Casa Apoio mantida pelo Município na cidade de Curitiba. 
 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria de Administração, o Departamento 

Jurídico opinou pelo deferimento de prorrogação de prazo do contrato conforme o contido no Processo 
Administrativo nº 37.931/2022. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o período de vigência do contrato por mais 03 (três) meses, ou 

seja, até dia 15 de abril de 2023, conforme abaixo especificado: 
Lote Item Código  

 
Descrição  Unidade Quantidade Preço unitário 

R$ 
Preço total R$ 

001 1 84083 TOLDO CONFECCIONADO EM LONA; MEDINDO 
UM TOTAL DE 42,98M², INCLUINDO MATERIAIS E 
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO.  

M2 42,98 135,00 5.802,30 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do 

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

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

seus efeitos legais e jurídicos. 
 

Francisco Beltrão, 30 de dezembro de 2022. 
 

 

CLEBER FONTANA 
LUCIR COLPANI - ME 

CONTRATADA 
CPF Nº 020.762.969-21 LUCIR COLPANI 
PREFEITO MUNICIPAL CPF 838.635.089-04 

CONTRATANTE  
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ADITIVO: Conforme consta no Processo Administrativo nº 18.539/2022, o prazo será prorrogado a contar da data prevista para o encerramento de 
sua vigência. 
O prazo da prestação de serviços fica prorrogado por mais 02 (dois) meses, a partir de 20 de janeiro de 2023, ou seja, até dia 19 de março de 2023. 
O valor global máximo estimado para o presente contrato perfaz R$ 605.792,40 (seiscentos e cinco mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta 
centavos), cujo montante reflete o valor estimado mensal, R$ 50.482,70 (cinquenta mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta centavos), 
multiplicado pelo número de meses previstos para o contrato, e traduz a quantidade máxima estimada de minutos, para todos os tipos de ligação, e de 
serviços a serem contratados no período, conforme os lotes com especificação e valores relacionados abaixo: 
  
Item Nome / Especificação do produto/serviço Unidade Quantidade estimada Preço unitário R$ 

01 

FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA – STFC, COM OPÇÃO DE PORTABILIDADE DE TRONCO 
DIGITAL E1, PORTABILIDADE DE LINHAS FIXAS, ACESSO ONLINE DE FATURA EM TEMPO REAL, 
SERVIÇO DE SIGA-ME, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, BLOQUEIO DE LIGAÇÕES, LINHAS COM OPÇÃO 
DE VOZ SOBRE IP.(FAIXA - 46 3520 2100 – 46 3520 2199 E 46 3520 2300 – 46 3520 2399) 

Serviço 01 299,00 

VALOR MENSAL DO TRONCO DE 30 LINHAS E 200 RAMAIS Serviço 01 500,00 

VALOR DO MINUTO PARA LIGAÇÕES LOCAIS FIXO/FIXO Minuto 18.000 0,10 

VALOR DO MINUTO PARA INTERURBANO NACIONAL FIXO/FIXO Minuto 15.000 0,6007 

VALOR DO MINUTO PARA LIGAÇÃO FIXO/MOVEL VC1 Minuto 6.000 0,6731 

VALOR DO MINUTO PARA LIGAÇÃO FIXO/MOVEL VC2 Minuto 1.000 1,6372 

02 

FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL COM PORTABILIDADE DE LINHAS FIXAS, 
ACESSO ONLINE DE FATURA EM TEMPO REAL, SERVIÇO DE SIGA-ME, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, 
BLOQUEIO DE LIGAÇÕES, LINHAS COM OPÇÃO DE VOZ SOBRE IP. VALOR ESTIMADO P/ 130 (CENTO E 
TRINTA) PONTOS COM PAGAMENTO CONDICIONADO A NUMERO DE PONTOS EFETIVAMENTE 
UTILIZADOS 

Serviços 130 10,00 

VALOR ASSINATURA INDIVIDUAL POR LINHA Serviço 130 65,18 

VALOR DO MINUTO PARA LIGAÇÕES LOCAIS FIXO/FIXO Minutos 25.000 0,10 

VALOR DO MINUTO PARA INTERURBANO NACIONAL FIXO/FIXO Minutos 10.000 0,6007 

VALOR DO MINUTO PARA LIGAÇÃO FIXO/MOVEL VC1 Minutos 10.000 0,6731 

VALOR DO MINUTO PARA LIGAÇÃO FIXO/MOVEL VC2 Minutos 5.000 1,6372 

Valor total R$ 100.965,54 

  
Francisco Beltrão30 de dezembro de 2022. 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:95C51285 

 
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 LUCIR COLPANI – ME: 
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 1046/2022- DISPENSA nº 141/2022.  
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela Administração, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento de prorrogação de 
prazo do contrato conforme o contido no Processo Administrativo nº 37.931/2022. 
  
ADITIVO: Fica prorrogado o contrato por mais 03 (três) meses, ou seja, até a data de 15 de abril de 2023. 
  
Lote Item Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário R$ Preço total R$ 

001 1 84083 
TOLDO CONFECCIONADO EM LONA; MEDINDO UM TOTAL DE 42,98M², 
INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO. 

M2 42,98 135,00 5.802,30 

  
Francisco Beltrão, 30 de dezembro de 2022. 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:EE40F1E1 

 
ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

EXTRATO DO CONTRATO DISPENSA Nº. 047/2022-PMI 
 
CONTRATO Nº. 193/2022. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IVATUBA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 76.285.337/0001-54. 
CONTRATADA: C P SUZUKI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 22.129.469/0001-68. 
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para Aquisição de Equipamentos de Ar Condicionado em Atendimento as Demandas das 
Secretarias do Município de Ivatuba. 
FISCAIS DESIGNADOS: Ronaldo Dinis Vanso – Secretário de Saúde, João Paulo Pacheco Rodrigues – Secretário de Educação e Cultura, 
Raulino Duminelli – Secretário de Obras e Serviços Públicos e Cesar Henrique Marino - Secretário de Fazenda. 
  
Item Undd Especificação R$ Unitário R$ Total 
1.1 Undd Aquisição de Equipamentos de Ar Condicionado em Atendimento as Demandas das Secretarias do Município de Ivatuba. 53.370,00 53.370,00 

  
Qtdd Undd Especificação 

02 Undd 

CORTINA DE AR – 150 cm, ciclo frio, condensador horizontal, Impede a troca de calor entre os ambientes internos e externos na hora de abrir uma porta, ajudando a conservar o clima 
refrigerado no interior do espaço, aumentando a eficácia do equipamento de ar condicionado e diminui o consumo de energia elétrica. Controle remoto com função on/off e regulagem de 
velocidade do ar e seu fluxo pode ser direcionado para dentro ou para fora, baixo nível de ruído, saída de ar efetiva de 1,50m. 220v. Cor branco. Manual em português, garantia de 1 (um) ano. 
Selo do Inmetro. 

01 Undd 
AR CONDICIONADO - Modelo: Split Inverter Frio, Capacidade de 12.000 BTUS, ciclo frio, eficiência energética Classe A, modos de operação ventila, desumidifica, refrigera automático, 
filtro de ar antibacteriano. Material - unidade interna: plástico resistente; unidade externa: metal com proteção anticorrosão. Gás ecológico R410A não inflamável, atóxico. Controle remoto, 
termostato digital, funções sleep e swing, função turbo, função timer, regula a velocidade do ar. Recursos, saída de ar inferior, direcionadores de ar horizontal e vertical. Baixo nível de ruído. 
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