
Proc. Administrativo 34.032/2022

De: Andreia D. - CS

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

Data: 17/11/2022 às 10:35:24

Setores envolvidos:

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

PEDIDO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO CONTRATO 1088/2022

 

Segue em anexo documentação para pedido de aditivo de alteração qualitativa  - troca de CNPJ no contrato
1088/2022 - FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI LTDA - Dispensa de licitação 148/2022;

A alteração de CNPJ no contrato 1088/2022 se faz necessária pois a dispensa de licitação 148/2022 foi realizada
utilizando toda a documentação da Matriz da Farmácia e Drogaria Nissei Ltda , situada na R XV DE NOVEMBRO 123
LOJA 02 / CENTRO / CURITIBA / PR. Porem a entrega deste medicamento será feito pela Filial da empresa que esta
localizada na Av. Julio de Assis Cavalheiro 458; Quadra 134 Lote 14C; Centro de Francisco Beltrão -PR. (Conforme o
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica em anexo).  

Ressalto que a documentação da Filial, CNDs continuam com o endereço de Curitiba/Pr, pois sua sede da Filial é
neste endereço, na CND trabalhista consta (Matriz e Filiais). Demais documentos continuam no endereço da Matriz,
responsável pela empresa Alexandre Maeoka (Diretor Presidente)

Att: 

 

_

Andreia Vargas Dos Reis Dillenburg 
Agente Administrativo

Anexos:

Certidao_FGTS_Filial.PDF

Certidao_Trabalhista_Nissei_Filial.pdf

CND_RECEITA_NISSEI_matriz.pdf

CNPJ_filial_FBeltrao.pdf

Conta_bancaria_Nissei_2_.jpeg

Estatuto_Social_18_01_2021_Nissei_Matriz.pdf

RG_e_CPF_Alexandre_Maeoka.pdf
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 79.430.682/0175-21
Razão Social:FARMACIA E DROGARIA NISSEI SA
Endereço: AVENIDA VEREADOR TOALDO TULIO 3170 / SAO BRAZ / CURITIBA / PR /

82300-332

 
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:04/11/2022 a 03/12/2022 
 
Certificação Número: 2022110400433841560270

Informação obtida em 09/11/2022 16:33:55

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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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 79.430.682/0175-21

Certidão nº: 39267244/2022

Expedição: 09/11/2022, às 17:03:07

Validade: 08/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 79.430.682/0175-21, 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.

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

1Doc:  Proc. Administrativo 34.032/2022  |  Anexo: Parecer_n_1549_2022_Proc_34032_Alteracao_Qualitativa_CNPJ_filial_Farmacia_Nissei_Deferimento.pdf (4/4)        3/42



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

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

 
Nome: FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A
CNPJ: 79.430.682/0001-22 

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:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

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 15:32:38 do dia 13/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/04/2023.
Código de controle da certidão: 92EE.A468.9344.01F3
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
79.430.682/0175-21
FILIAL 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
29/11/2010 

 
NOME EMPRESARIAL 
FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
DROGARIAS NISSEI 

PORTE 
DEMAIS 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não
especificados anteriormente 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
47.71-7-03 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos 
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 
86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
204-6 - Sociedade Anônima Aberta 

 
LOGRADOURO 
AV JULIO ASSIS CAVALHEIRO 

NÚMERO 
458 

COMPLEMENTO 
QUADRA134 LOTE 14C 

 
CEP 
85.601-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
FRANCISCO BELTRAO 

UF 
PR 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
DOCUMENTACAOLEGAL@NISSEISA.COM.BR 

TELEFONE 
(41) 3213-8320 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
29/11/2010 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1Doc:  Proc. Administrativo 34.032/2022  |  Anexo: Estatuto_Social_18_01_2021_Nissei_Matriz.pdf (6/24)        5/42



 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

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

Emitido no dia 17/11/2022 às 09:43:36 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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  Proc. Administrativo 1- 34.032/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

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

Data: 17/11/2022 às 11:01:53

 

BOM DIA

SEGUE ADITIVO PARA  PARA ANALISE E PARECER JURIDICO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo
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  Proc. Administrativo 2- 34.032/2022

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 17/11/2022 às 15:02:44

 

Segue parecer jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_1549_2022_Proc_34032_Alteracao_Qualitativa_CNPJ_filial_Farmacia_Nissei_Deferimento.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 17/11/2022 15:03:09 1Doc CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE CPF 035.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 22CC-6464-A9E2-1B89 
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PARECER JURÍDICO N.º 1549/2022 

 
 
PROCESSO Nº : 34032/2022 
REQUERENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
INTERESSADA : FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI LTDA 
ASSUNTO : TERMO ADITIVO – ALTERAÇÃO DE CNPJ 

 
 

 
 1 RETROSPECTO 

 
 Trata-se de pedido formulado pela Secretaria Municipal de Saúde em que solicita seja 
efetuado termo aditivo ao Contrato de Fornecimento de Mercadorias nº. 1088/2022 (Dispensa 
nº. 148/2022), 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 
neste Município. 

 
O procedimento veio acompanhado do Comprovante de CNPJ, Certidões 

Negativas, Estatuto Social e documentos dos responsáveis legais. 
 
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; 
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As alterações qualitativas são voltadas para o aprimoramento técnico e operacional 
do objeto inicialmente licitado. Já as modificações quantitativas nada mais são do que 
alterações na dimensão (quantidade) do objeto.  

 
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 
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projeto ou de especificação do objeto quanto da necessidade de acréscimo ou supressão de 

obras, serviços ou materiais, decorrentes de situações de fato vislumbradas após a 

contratação. Conquanto não se modifique o objeto contratual, em natureza ou dimensão, é de 

ressaltar que a implementação de alterações qualitativas requerem, em regra, mudanças no 

valor original do contrato.” (Grifei) 
 
No presente caso, justifica-se a alteração do CNPJ matriz da empresa constante do 

contrato tendo em vista que a mesma apresentou toda a documentação pertinente para a sua 
contratação via dispensa de licitação em relação à matriz localizada na cidade de 
Curitiba/PR, todavia, todo o processo de compra e envio dos objetos está sendo realizado 
pela filial localizada neste Município de Francisco Beltrão.  

  
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, 

                                                 
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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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 

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 ao Contrato de Fornecimento de Mercadorias nº. 1088/2022 
(Dispensa nº. 148/2022), firmado com a pessoa jurídica FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI 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, 17 de novembro 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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  Proc. Administrativo 3- 34.032/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

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

Data: 18/11/2022 às 07:16:31

 

alteração cnpj filial

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_824_2022_nissei.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 21/11/2022 17:59:43 1Doc MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 8299-7018-728B-C233 
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DESPACHO N.º 824/2022 

 
 

PROCESSO N.º :  34.032/2022 
REQUERENTE :  FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI 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 1.549/2022, 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, 17 de novembro de 2022. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 
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  Proc. Administrativo 4- 34.032/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para:  -  

Data: 28/11/2022 às 10:04:53

 

BOM DIA

EM ANEXO 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS Nº
1088/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 148/2022, PARA FINS DE ARQUIVAMENTO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo

Anexos:

ADITIVO_N_1_ALTERACAO_QUALITATIVA_CNPJ_CONT_188_2022_FARMACIA_NISSEI.pdf

PUBLICACAO_1_CONT_1088_20222022_11_23_.pdf
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1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS Nº 1088/2022 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 148/2022 

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

FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A, 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: FARMACIA E DROGARIA NISSEI S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº 79.430.682/0001-22, estabelecida na Rua XV de Novembro, 123, CEP: 80.020-310, 
centro, na cidade de CURITIBA/PR, doravante designada CONTRATADA. 

 
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 fornecedor no contrato 1088/2022, já que a dispensa de licitação 
148/2022 foi realizada utilizando toda a documentação da Matriz da Farmácia e Drogaria Nissei S/A, situada 
na Rua 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. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: 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. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do 

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

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo 
surta seus efeitos legais e jurídicos. 

 
Francisco Beltrão, 23 de novembro de 2022. 

 

CLEBER FONTANA 
                  CPF Nº 020.762.969-21 

 FARMACIA E DROGARIA NISSEI LTDA 

PREFEITO MUNICIPAL  CONTRATADA 

CONTRATANTE  ALEXANDRE MAEOKA 

  CPF Nº 041.833.849-31 
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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 
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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 
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:9FB16D08 
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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 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  

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:CBFB96DA 
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