
Proc. Administrativo 37.815/2022

De: Suzane V. - SMEC-ADM

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

Data: 26/12/2022 às 10:14:58

Setores envolvidos:

SMEC-ADM, SMA-LC-ALT

ADITIVO PE 205/2022 -ALTERAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO

 

SOLICITAÇÃO DE  ALTERAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DE ITENS NO PE 205/2022.

jUSTIFICATIVA: A aquisição dos produtos é realizada obtendo-se os preços com base no aplicativo “Nota Paraná”, o
que garante que não haverá prejuízo para a Municipalidade, já que será aplicado o percentual oferecido pela
empresa de 11% sobre o valor obtido por unidade.

_

Suzane Vollmerhausen 
Departamento Administrativo

Secretaria de Educação

Anexos:

8__alteracao.pdf

ATA_1218_2022_CANEI_e_CANEI_LTDA.pdf

federal.pdf

fgts.pdf

Solicitacao_de_termo_de_aditivo.pdf

trabalhista.pdf
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MUN

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000

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

 

ATA DE REGIS

PREGÃO 

REGISTRO DE PREÇOS pa
Programa Nacional de Ali
educacionais da Rede Mu

 

VIGÊNCIA
 

 

 

 

 

 

DETENTOR DA ATA: 
 

CANEI & CANEI LTDA 

CNPJ nº: 01.399.207/0001
TELEFONE: (46) 3524-10
E-MAIL: frutariacanei@gm
AVENIDA Dom Agostinho
BAIRRO: São Cristóvão 

Francisco Beltrão/PR 

 

UNICÍPIO DE FRANCISCO BEL

Estado do Paraná 
 

00 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

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

 

 

EGISTRO DE PREÇOS Nº 1218/20
 

 

 

 

 

GÃO ELETRÔNICO Nº 205/2022 

 

 

 

 

 

S para futura e eventual aquisição de horti
de Alimentação Escolar em atendimento as
de Municipal de Ensino de Francisco Beltrã

  

 

 

 

ÊNCIA: 12/12/2022 A 11/12/2023 

7/0001-43 

1019 

i@gmail.com 

stinho José Sartori, 3191  - CEP: 856014
 

 
 
 
 

ELTRÃO 
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18/2022 

 hortifruti, para o 
to as unidades 

Beltrão – PR.  

5601400 - 
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MUN

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000

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

 

MUNICIPIO
SECRETA
ATA DE R

PREGÃO ELETR
  

Aos doze dias de dezembro de 
77.816.510/0001-66, com sede na c
Teixeira dos Santos nº 1000 - centr
Municipal, Sr. CLEBER FONTANA , i
Lei Federal nº 8.666/93 e suas altera
proposta apresentada no Pregão E
devidamente homologada e publicad
resolve REGISTRAR OS PREÇOS da
Edital que rege o Pregão e aquelas en
 
CANEI & CANEI LTDA, sediada na
BAIRRO: São Cristóvão, na cid
01.399.207/0001-43, doravante de
administrador  Sr. ADELAR JOSE 

 CL

1.1. A presente Ata tem por objeto o R
para o Programa Nacional de Alime
Municipal de Ensino de Francisco 
conforme necessidade da Administr
integrante deste instrumento. 
 

CÓDIGO: 78988  

01 LOTE 01 (FRUTAS) - Pe
descritos no Aplicativo Meno
- Na ausência de registro de
no Aplicativo Nota Paraná
pesquisa no próprio aplica
estabelecimentos e/ou orçam
média de preços obtidos, 
aplicação do desconto propo

LOTE 0
CÓDIGO: 78989 

01 LOTE 02 (HORTALIÇAS/
desconto para produtos desc
Paraná 
- Na ausência de registro de
no Aplicativo Nota Paraná 
pesquisa no próprio aplicat
estabelecimentos e/ou orçam
média de preços obtidos, 
aplicação do desconto propo

UNICÍPIO DE FRANCISCO BEL

Estado do Paraná 
 

00 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

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

 
 

IPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PARANÁ 
ETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1218/2022 
LETRÔNICO  Nº 205/2022 -  Processo nº 1056
  
 de 2022, o Município de Francisco, inscrito no 
 na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paran
centro, doravante denominado Prefeitura, represent

NA , inscrito no CPF/MF sob o nº 020.762.969-21, no
alterações e do Decreto Municipal nº 176/2007, em fa
ão Eletrônico nº 205/2022, por deliberação da C

blicada no Diário Oficial do Município de Francisco B
OS da empresa classificada em primeiro lugar, observ
las enunciadas nas cláusulas que se seguem. 

da na AVENIDA Dom Agostinho José Sartori, 319
a cidade de Francisco Beltrão/PR, inscrita n
te designada CONTRATADA, neste ato represen
OSE CANEI, portador do RG nº 57064790 e do CPF

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
eto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual
Alimentação Escolar em atendimento as unidades e
isco Beltrão – PR.,  durante a vigência da Ata de
inistração Municipal;conforme edital e proposta que

LOTE 01 – FRUTAS 

Per
of

Percentual de desconto para produtos 
 Menor Preço Nota Paraná 
stro de preço praticado pela CONTRATADA 
araná – MENOR PREÇO, será realizada 
aplicativo de preços praticados por outros 
 orçamentos no comércio local, indicando a 
idos, valor este que será a base para a 
 proposto. 

(onze

OTE 02 – HORTALIÇAS/ LEGUMINOSAS 

Perc
ofe

IÇAS/LEGUMINOSAS) - Percentual de 
s descritos no Aplicativo Menor Preço Nota 

tro de preço praticado pela CONTRATADA 
araná – MENOR PREÇO, será realizada 
plicativo de preços praticados por outros 
 orçamentos no comércio local, indicando a 
idos, valor este que será a base para a 
 proposto. 

(onze 

ELTRÃO 

2103  Página 2 

 

056/2022 

o no CNPJ/MF sob o nº 
Paraná, na Rua Octaviano 
resentado pelo seu Prefeito 
21, nos termos do art. 15 da 
 em face da classificação da 
da Comissão de Licitação, 
isco Beltrão em 07/12/2022, 
observadas as condições do 

i, 3191  - CEP: 85601400 - 
ita no CNPJ sob o nº 
resentada por seu sócio 
 CPF nº 786.900.999-72. 

ntual aquisição de hortifruti, 
des educacionais da Rede 
ta de Registro de Preços, 

ta que ficam fazendo parte 

Percentual 
ofertado 

Valor R$ 

11% 

(onze por cento) 

500.000,0
0 

Percentual 
ofertado 

Valor R$ 

11% 
onze por cento) 

500.000,00 
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MUN

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000

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

 

 
 
 Descrição dos produtos: 
 

 
 

Item 
Especificação 

01 ABACAXI PEROLA, fruto de tamanh
com maturação adequada com polpa
acondicionado de forma a evitar dan
na casca, sem manchas, machucad
alterar sua aparência e qualidade. is
corpos estranhos aderidos a superfíc

02 AMEIXA NACIONAL, fresca, limpa, 
entrega em embalagens de 3 kg. c
tamanho uniformes, sem rachadu
machucaduras, bolores ou outros d
qualidade.   

03 BANANA TIPO CATURRAde primei
14 a 18 cm de comprimento entreg
maturação tal que lhes permita sup
adequada para consumo mediato e 
sem manchas, machucaduras, bolore
possam alterar sua aparência e quali

04 CAQUI CHOCOLATE FRESCO, limp
gr, em embalagens de 2 a 3 kg. c
tamanho uniformes, sem rachadu
machucaduras, bolores ou outros d
qualidade.   

05 LARANJA PERA, peso médio 150g,
no tamanho, aroma, cor e sabor, 
manipulação, o transporte mantend
humano. Deve ainda obedecer aos p
de sujidades, parasitos e larvas, sem

06 MAÇÃ FUGI OU GALA, fresca, limp
gr, em embalagens de 2 a 3 kg. c
tamanho uniformes, sem rachadu
machucaduras, bolores ou outros d
qualidade. 

07 MAMÃO FORMOSA COMUM, com
suportar transporte, manipulação e c
e imediato. tamanho médio, apre
uniformes, livre de machucaduras, b
que possam alterar sua aparência e q

08 MANGA TOMMY, de primeira quali
adequado para o consumo. inta
aproveitáveis, cor e sabor característ
que afetem sua aparência e uti
apodrecidos, livre de sujidades, para

09 MELANCIA, de primeira qualidade, f
para o consumo. intactas, com toda
sabor característicos. não deverão 
aparência e utilização. isento de p
sujidades, parasitas e larvas. . 

10 MELÃO AMARELO de primeira qua
adequado para o consumo. inta
aproveitáveis, cor e sabor característ
que afetem sua aparência e utilizaçã
de cor brilhante. isento de pontos am
parasitas e larvas. . 

11 MORANGO IN NATURA, limpo e
íntegros e firmes de tamanho médio
identificação de acordo com a Resolu

12 PÊRA, fresca, limpa, cada Pêra 
embalagens de 2 a 3 kg. com polp
uniformes, sem rachaduras ou cort
bolores ou outros defeitos que possa

UNICÍPIO DE FRANCISCO BEL

Estado do Paraná 
 

00 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

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

 
LOTE 01 - FRUTAS 

 
Quantid

estimada
12 mes

manho médio, de primeira, firmes e íntegros fresco, 
 polpa intacta, com coloração e tamanho uniformes, 
r danos físicos sem rachaduras ou cortes/ rupturas 

hucaduras, bolores ou outros defeitos que possam 
de. isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e 
perfície externa . 

400,00,

impa, cada ameixa deverá ter peso entre 70 e 90 gr, 
 kg. com polpa intacta e limpa, com coloração e 
chaduras ou cortes na casca, sem manchas, 
tros defeitos que possam alterar sua aparência e 

5.000,0

primeira qualidade, cada banana deverá apresentar 
entrega em embalagem de 2 a 3 kg, com grau de 
ta suportar transporte, manipulação e conservação 
iato e imediato, com cor e conformação uniformes, 
 bolores, sujidades, ferrugem ou outros defeitos que 
 qualidade  

65.000,

, limpo, cada caqui deverá ter peso entre 100e 120 
 kg. com polpa intacta e limpa, com coloração e 
chaduras ou cortes na casca, sem manchas, 
tros defeitos que possam alterar sua aparência e 

5.000,0

 150g, devendo estar fresca, ter atingido o grau ideal 
abor, com estágio de maturação que suporte a 
ntendo as condições adequadas para o consumo 
 aos padrões estabelecidos pela ANVISA, ausência 
, sem lesões de origem mecânica ou por insetos.  

10.000,

, limpa, cada maçã deverá ter peso entre 100e 120 
 kg. com polpa intacta e limpa, com coloração e 
chaduras ou cortes na casca, sem manchas, 
tros defeitos que possam alterar sua aparência e 

40.000,

com grau de maturação tal que lhes permita 
ão e conservação adequada para consumo mediato 
, apresentando cor, tamanho e com formação 
ras, bolores, sujidades ferrugem ou outros defeitos 
cia e qualidade . 

10.000,

 qualidade, frescas e sãs. no ponto de maturação 
. intactas, com todas as partes comestíveis 
cterísticos. não deverão estar danificados por lesões 
e utilização. isento de pontos amarelados ou 

, parasitas e larvas. . 

1.000,0

ade, fresca e sã. no ponto de maturação adequado 
 todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor e 

erão estar danificados por lesões que afetem sua 
 de pontos amarelados ou apodrecidos, livre de 

6.000,0

ra qualidade, frescos e sãs. no ponto de maturação 
. intactas, com todas as partes comestíveis 
cterísticos. não deverão estar danificados por lesões 
tilização a casca deve ser firme, sem rachaduras e 
tos amarelados ou apodrecidos, livre de sujidades, 

3.000,0

po em perfeito estado de conservação, sendo 
médio, embalagem limpa e íntegra, rotulagem com 
esolução 748/2014. . 

1.500,0

Pêra deverá ter peso entre 100e 120 gr, em 
 polpa intacta e limpa, com coloração e tamanho 

u cortes na casca, sem manchas, machucaduras, 
possam alterar sua aparência e qualidade.   

4.000,0

ELTRÃO 

2103  Página 3 

antidade 
mada para 
2 meses 

Un 

00,00,00 KG 

.000,00 KG 

5.000,00 KG 

.000,00 KG 

0.000,00 KG 

0.000,00 KG 

0.000,00 KG 

.000,00 KG 

.000,00 KG 

.000,00 KG 

.500,00 BANDEJA 

.000,00 KG 
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MUN

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000

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

 

13 PÊSSEGO DO TIPO AURORA, fres
para o consumo. intactos, com toda
sabor característicos. não deverão 
aparência e utilização. isento de p
sujidades, parasitas e larvas . 

14 UVA SEM SEMENTE, limpa, em per
firmes de tamanho médio, embalage
identificação de acordo com as resolu

Item Especificação 

01 ABOBRINHA em perfeito estado d
ferimento, deformação grave. de
apresentando tamanho, cor e c
desenvolvida, cor, aroma e sabor pró

02 ALFACE CRESPA de primeira qu
intactas, firmes e bem desenvolvida
da variedade, ausência de sujidades,

03 ALHO de primeira qualidade, fresc
transversal e cada bulbo contendo e
brotos, sem grão chochos, ardidos,
alterar sua aparência e qualidade.   

04 BATATA INGLESA lavada ou escov
qualidade, com diâmetro transversal 
sem brotos, rachaduras, cortes na 
outros defeitos que possam alterar s
externa anormal. de colheita recente.

05 BETERRABA de primeira qualid
desenvolvimento do aroma, cor e sa
evolução e tamanho que lhe permita
a conservação em 06condições ad
sujidades parasitos e larvas aderente

06 BRÓCOLIS em perfeito estado de
ferimento, deformação grave. de
apresentando tamanho, cor e c
desenvolvido, cor, aroma e sabor pró

07 CEBOLA DE CABEÇA BRANCA, 
e tamanhos uniformes típicos da va
ferrugem, rachaduras ou outros de
qualidade. de primeira qualidade, nac

08 CENOURA sem folhas de primeira q
em embalagens de 2 a 3 kg. lisa, 
tamanho uniformes, sem brotos, ra
machucaduras, bolores ou outros d
qualidade. isenta de umidade externa

09 COUVE FLOR em perfeito estado 
ferimento, deformação grave. de
apresentando tamanho, cor e c
desenvolvido, cor, aroma e sabor pró

10 CHUCHU, fresco, sem defeitos, co
variedade, com uniformidade de tam
cortes provocados mecanicamente o
aos padrões estabelecidos pela A
larvas, sem lesões de origem mecân

11 MANDIOQUINHA em perfeito estado
ferimento, deformação grave. De
apresentando tamanho, cor e c
desenvolvida, cor, aroma e sabor pró

12 REPOLHO ROXO de primeira qualid
kg apresentando cor, tamanho e co
bolores, sujidades, ferrugem ou outr
e qualidade.    

13 REPOLHO VERDE de primeira quali
kg apresentando cor, tamanho e co
bolores, sujidades, ferrugem ou outr
e qualidade.    

14 TOMATE tipo especial, oblongo ou 
embalagens de 2 a 3 kg. com grau

UNICÍPIO DE FRANCISCO BEL

Estado do Paraná 
 

00 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

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

, frescos e sãos. no ponto de maturação adequado 
 todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor e 
erão estar danificados por lesão que afetem sua 
 de pontos amarelados ou apodrecidos, livre de 

2.500,0

m perfeito estado de conservação, grãos íntegros e 
balagem em caixa plástica de 500g, rotulagem com 
 resoluções vigentes . 

200,0

 
LOTE 02- HORTALIÇAS/LEGUMINOSAS 

 
Quantid

estimada
12 mes

ado de conservação, sem aspectos de podridão, 
e. de boa qualidade - sem defeitos sérios, 
 e conformação uniforme, devendo ser bem 
or próprios da espécie.    

800,0

ira qualidade, sem defeitos, com folhas verdes, 
olvidas, com coloração e tamanho uniforme, típicos 
ades, parasitas e larvas.    

2.000,0

 fresco, com bulbos de no mínimo 4 cm diâmetro 
ndo entre 8 a 20 dentes. bulbo inteiro e são, sem 

didos, manchados ou outros defeitos que possam 
e.    

600,0

 escovada, sã, com coloração uniforme de primeira 
ersal mínimo de 5 cm, em embalagens de 2 a 3 kg. 
s na casca, manchas, machucaduras, bolores ou 
erar sua aparência ou qualidade. isenta de umidade 
cente.    

20.000,

qualidade, tamanho médio, perfeito estado de 
r e sabor próprios da variedade e espécie e grau de 
ermita suportar manipulação intactas, o transporte e 
es adequadas para o consumo, com ausência de 
erentes á superfície externa. 

7.200,0

do de conservação, sem aspectos de podridão, 
e. de boa qualidade - sem defeitos sérios, 
 e conformação uniforme, devendo ser bem 
or próprios da espécie.    

500,0

 bulbo de tamanho médio, firmes, com coloração 
da variedade, com casca lisa, sem brotos, bolores, 
os defeitos que possam alterar sua aparência e 
e, nacional ou importada.    

7.500,0

eira qualidade, limpa inteira raízes de 14 a 20 cm, 
 lisa, com polpa intacta e limpa, com coloração e 
os, rachaduras ou cortes na casca, sem manchas 
tros defeitos que possam alterar sua aparência e 
xterna anormal. de colheita recente.    

6.500,0

tado de conservação, sem aspectos de podridão, 
e. de boa qualidade - sem defeitos sérios, 
 e conformação uniforme, devendo ser bem 
or próprios da espécie.    

500,0

os, com aspecto, aroma, sabor e cor típicos da 
e tamanho, ausência de rachaduras, perfurações e 
nte ou por insetos e doenças. Deve ainda obedecer 

ela ANVISA, ausência de sujidades, parasitos e 
ecânica ou por insetos.    

3.000,0

estado de conservação, sem aspectos de podridão, 
e. De boa qualidade - sem defeitos sérios, 
 e conformação uniforme, devendo ser bem 
or próprios da espécie . 

 

 qualidade, fresco, inteiro, em embalagens de2 a 3 
 e conformação uniformes. livre de machucaduras, 
u outros defeitos que possam alterar sua aparência 

2.000,0

 qualidade, fresco, inteiro, em embalagens de 2 a 3 
 e conformação uniformes. livre de machucaduras, 
u outros defeitos que possam alterar sua aparência 

5.000,0

o ou redondo, com diâmetro mínimo de 6 cm em 
 grau de maturação tal que lhes permita suportar 

18.000,

ELTRÃO 
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.500,00 KG 

200,00 KG 

antidade 
mada para 
2 meses 

Un 

0,00 KG 

.000,00 KG 

600,00 KG 

0.000,00 KG 

.200,00 KG 

0,00 KG 

.500,00 KG 

.500,00 KG 

500,00 KG 

.000,00 KG 

  

.000,00 KG 

.000,00 KG 

8.000,00 KG 
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transporte, manipulação e conserv
imediato. apresentando cor, tam
machucaduras, bolores, sujidades 
aparência e qualidade.  

15 VAGEM MACARRÃO, fresca e de 
estado de desenvolvimento do aroma
e grau de evolução e tamanho que 
transporte e a conservação em cond
obedecer aos padrões estabelecid
parasitos e larvas, sem lesões de orig

 
Valor total da Ata R$ 1.000.000,00 (

1.3. Este instrumento de registro de
CONTRATADA, ficando-lhe facultad
preferência do beneficiário do registr
15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas

 CLÁUSULA SEGU

2.1. A presente Ata terá validade por1
  
2.2. O prazo de validade da ata de re
prorrogações, conforme o inciso IIIdo 
 
2.3. É vedado efetuar acréscimos n
acréscimo de que trata o § 1º do art.

CLÁUSULA TERCEIRA – CO
 
3.1. Através do Aplicativo Nota Par
 
a. Por ocasião da escolha da 
aplicativo Nota Paraná – MENOR PR
será tomado como base para aplicaçã
 
b. Na ausência de registro de
MENOR PREÇO, será realizada 
estabelecimentos e/ou orçamentos n
será a base para a aplicação do desc
 
c. Após definida e realizada a p
fornecimento, a MARCA pesquisada, 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO PR
 
4.1.Os produtos deverão ser entregu
Empenho e cronograma e deverão 
Educação localizado na Rua Antonio 

 
4.2. O cronograma será enviado 
CONTRATADA manter o endereço at
 
4.3. A entrega deverá ser realiz
semana, até as 7h30min da manhã.
 
4.4. No recebimento serão verifica
objeto foi entregue de forma inco
apresentando defeitos ou em desac

UNICÍPIO DE FRANCISCO BEL

Estado do Paraná 
 

00 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

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

onservação adequada para consumo mediato e 
amanho e conformação uniformes. livre de 

ades ou outros defeitos que possam alterar sua 

e de primeira qualidade, tamanho médio, perfeito 
 aroma, cor e sabor próprios da variedade e espécie 
 que lhe permita suportar manipulação, intactas, o 
 condições adequadas para o consumo. Deve ainda 
elecidos pela ANVISA, ausência de sujidades, 

de origem mecânica ou por insetos.  

1.500,0

0,00 (um milhão de reais). 

tro de preços não obriga a Administração a firmar a
cultada a utilização de outros meios, assegurado
egistro em igualdade de condições, nos termos do p
 suas alterações. 

SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PRE
 

e por12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 

 de registro de preços não será superior a doze mese
do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 

mos nos quantitativos fixados pela ata de registro d
o art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE CONTRATAÇÃO

a Paraná – MENOR PREÇO: 

a da referência do valor do produto, poderá será r
R PREÇO, sendo que o valor praticado pela CONT
licação do desconto proposto e seguida aquisição do(

ro de preço praticado pela CONTRATADA no Aplic
ada pesquisa no próprio aplicativo de preços p
tos no comércio local, indicando a média de preços o
desconto proposto. 

da a pesquisa de preços, a Administração Municipal 
sada, a qual deverá obrigatoriamente ser fornecida pel

O PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE

tregues mediante solicitação formal doCONTRATANT
verão ser entregues na sua totalidade no almoxarif
onio Carneiro Neto, 706, Bairro Alvorada. 

viado por e-mail pela Secretaria Municipal de E
eço atualizado. 

realizada impreterivelmente na segunda feira, ou n
nhã. 

erificadas as quantidades e condições do produto e s
a incompleta, com qualidade e quantidade inferi
desacordo com as especificações da aquisição, o 

ELTRÃO 
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.500,00 KG 

mar as contratações com a 
urados, nesta hipótese, a 
 do parágrafo quarto, artigo 

 PREÇOS 

 meses, incluídas eventuais 

istro de preços, inclusive o 

ÇÃO E EXECUÇÃO 

será realizada pesquisa no 
ONTRATADA no aplicativo 

ão do(s) item(ns). 

 Aplicativo Nota Paraná – 
ços praticados por outros 
eços obtidos, valor este que 

icipal indicará, na ordem de 
da pela CONTRATADA.  

S DE RECEBIMENTO 

TANTE através de Nota de 
oxarifado da Secretaria de 

de Educação, e cabe à 

 ou no primeiro dia útil da 

to e se for constatado que o 
inferior à CONTRATADA, 
o, o contratado se obriga, 
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substituir os bens em desacordo ou
cumprida solicitação a Secretaria enc
 
4.5. O transporte bem como o c
Código Sanitário do Paraná (Lei 13.33
e do MAPA. 
 
4.6. Todos os produtos deverão 
vigente. 
 
4.7. A fiscalização por parte do 
responsabilidade civil da CONTRATA
pelos danos prejuízos ao município o
com as normas técnicas exigíveis, 
contrato. 
 
4.8. O prazo de vigência desta ata de

CLÁUSULA QUINTA 
 
5.1. Os objetos deste instrumentol ser

 
a. Recebimento Provisório: A 
24 (vinte e quatro) horas úteis pa
quantidade, bem como verificar a co
ocorram divergências entre o bem so
num prazo de 24 (vinte e qua
CONTRATADA. 
 
b. Recebimento Definitivo: Ap
estando todos os produtos em confo
Fiscal o recebimento definitivo encam
 
c. A assinatura no conhecime
definitivo da mercadoria ou que a me
de preços. 
 
d. Administração rejeitará, no to
disposto neste Termo de Referência.
foram realizados em desacordo com
será notificada para que providencie, 
 
e. Independentemente da acei
fornecidos pelo prazo de garantia, ob
suas expensas, aquele que apresent
garantia. 

CLÁUSULA SE
 
6.1 A rotulagem das frutas e hortaliça

 
6.2. O transporte bem como o contro
Sanitário do Paraná (Lei 13.331 de 2
MAPA. Todos os produtos deverão
vigente. 

 

UNICÍPIO DE FRANCISCO BEL

Estado do Paraná 
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do ou entregar os bens remanescentes no prazo de
ia encaminhará notificação à CONTRATADA. . 

o o controle higiênico sanitário dos alimentos devem
i 13.331 de 23 de novembro de 2001) e das legislaçõe

verão ser de primeira qualidade e próprios para o 

te do município e o recebimento provisório ou defin
RATADA pela correção e/ou substituição do objeto 
ípio ou a terceiros decorrentes de defeitos de fabrica

veis, nem a responsabilidade ético-profissional pela 

ata de registro de preços será de 365 (trezentos e ses
 

INTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OB

l serão dados como recebido conforme: 

A partir da data da entrega do objeto solicitado, o f
is para conferência da Nota Fiscal, data de valida
r a conformidade do produto com o solicitado na No
em solicitado e o entregue, o fiscal deverá rejeitá-lo e
 quatro) horas contados do recebimento da no

Após o prazo definido para recebimento provis
 conformidade com a Ata de Registro de Preços, o f
ncaminhando a mesma para os tramites legais de pag

ecimento da empresa transportadora não implica/
 a mesma esteja em conformidade com a Nota de Em

, no todo ou em parte, os fornecimentos executados 
ência. Se após o recebimento provisório, constatar-se
o com o especificado, com defeito ou incompleto, a
ncie, dentro do prazo a ser determinado, a correção n

 aceitação, a CONTRATADA deverá garantir a qu
tia, obrigando-se a substituir no prazo determinado p
esentar falha ou defeito durante o recebimento e o pe

LA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

rtaliças devem atender os itens da Resolução da SESA

controle higiênico sanitário dos alimentos deve atend
1 de 23 de novembro de 2001) e das legislações vige
verão ser de primeira qualidade e próprios para o 

ELTRÃO 
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zo de 02 horas, não sendo 

devem atender os itens do 
slações vigentes da ANVISA 

ra o consumo da semana 

 definitivo, não excluem a 
bjeto contratual, bem como 

abricação/desconformidades 
 pela perfeita execução do 

 e sessenta e cinco) dias. 

DO OBJETO 

o, o fiscal terá um prazo de 
validade dos produtos, lote, 

Nota de Empenho. Caso 
lo e solicitar a reposição 

a notificação formal pela 

provisório da mercadoria e 
s, o fiscal atestará na Nota 
e pagamento. 

plica/atesta o recebimento 
e Empenho/Ata de Registro 

tados em desacordo com o 
se que os fornecimentos 

eto, a empresa fornecedora 
ção necessária. 

 a qualidade dos produtos 
ado pela Administração, às 
e o período de cobertura da 

TADA 

 SESA nº 748/2014. 

 atender os itens do Código 
s vigentes da ANVISA e do 
ra o consumo da semana 
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6.3. Independentemente da aceitaçã
repor aquele que apresentar defeito
previstas neste edital e legislação v
 
6.4.Responder por quaisquer danos, 
dolo ou culpa, bem como por aqueles
 
6.5.Entregar os produtos conforme es
 
6.6. Reparar, corrigir, remover ou su
fiscal do contrato, os serviços efetua
da execução ou dos materiais empreg
 
6.7. Manter as condições de habil
informando oCONTRATANTE à ocorr
 
6.8. Certificar-se, preliminarmente, 
consideração qualquer argumentação
 
6.9. Comunicar, imediatamente e por
verificada, inclusive de ordem func
necessária. 
 
6.10. Cumprir com outras obrigaçõ
Consumidor - conforme Lei nº 8.078/9
 
6.11. Arcar com o ônus decorrente 
proposta, devendo complementá-los
para o atendimento ao objeto da licita
do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 
 

CLÁUSULA SÉ
 

7.1.Cumprir com todos os compromis
 

7.2.Comunicar prontamente a CONT
recusar o recebimento, caso não es
termo de responsabilidade. 

 
7.3.Aplicar as sanções administrativas
 
7.4. Designar servidor responsável p
deverá verificar a conformidade do ob
 
7.5.Exercer o acompanhamento e 
anotando em registro próprio as fal
empregados eventualmente envolvid
as providências cabíveis. 
 

CLÁUSULA OITAVA –DAS OB

8.1. As boas práticas de otimização d
alguns pressupostos e exigências, qu
racional do consumo de energia e á
deverá: 

UNICÍPIO DE FRANCISCO BEL

Estado do Paraná 
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eitação, o adjudicatório garantirá a qualidade de cada
efeito. Por divergências não adequadas serão a
ção vigente. 

anos, perdas ou prejuízos, causados do CONTRATAN
ueles que venham a ser causados por seus prepostos

me especificações deste Termo e de sua proposta. 

ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou in
mpregados. 

 habilitação e qualificação exigidas durante toda a
 ocorrência de qualquer alteração nas referidas condiç

nte, de todas as condições exigidas no Edital, n
tação posterior de desconhecimento. 

 e por escrito, a Secretaria de Educação e Cultura, q
 funcional, para que sejam adotadas as providen

igações decorrentes da aplicação do Código de P
.078/90, que sejam compatíveis com o regime de direi

rente de eventual equívoco no dimensionamento dos
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta

a licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos
6, de 1993. 

A SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DOCONTRATANT

romissos financeiros assumidos com a CONTRATADA

CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto de
ão esteja de acordo com as especificações e condiç

rativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplem

ável para o recebimento dos produtos no local indi
 do objeto com o solicitado na Nota de Empenho. 

to e a fiscalização dos serviços, por servidor espe
as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, be
volvidos, e encaminhando os apontamentos à autorid

S OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A
SUSTENTABILIDADE 

 
ação de recursos, redução de desperdícios e menor p
ias, que deverão ser observados pela CONTRATADA
ia e água, adotando medidas para evitar o desperdíc

ELTRÃO 
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 cada item, obrigando-se a 
rão aplicadas às sanções 

ATANTE, independente de 
ostos. 

 parte, no prazo fixado pelo 
 ou incorreções resultantes 

toda a vigência contratual, 
condições. 

ital, não sendo levada em 

, qualquer anormalidade 
videncias de regularização 

de Proteção e Defesa do 
e direito público. 

to dos quantitativos de sua 
oposta não seja satisfatório 
ventos arrolados nos incisos 

TANTE 

TADA. 

to deste contrato, podendo 
ondições estabelecidas, no 

mplemento. 

l indicado, sendo que este 

 especialmente designado, 
o, bem como o nome dos 

autoridade competente para 

AS A CRITÉRIOS DE 

nor poluição se pautam em 
ADA, que deverá fazer uso 

perdício e a CONTRATADA 
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a) Colaborar com as medidas de
deve(m) atuar como facilitador(es) da
b) Dar preferência à aquisição e
consumo de água e que apresentem 
c) Evitar ao máximo o uso de ex
d) Repassar a seus empregado
Água 
e) Fornecer aos empregados o
execução dos serviços. 
f) Dar preferência a descarga e 
g) Proporcionar treinamento pe
especial sobre redução de consumo
sólidos, observadas as normas ambie
h) Proibir quaisquer atos de pre
estado civil na seleção de colaborado
i) Conduzir suas ações em c
observando também a legislação amb
dos trabalhadores e envolvidos na pre
j) Destinar de forma ambientalm
pela empresa na prestação dos serviç
lâmpadas fluorescentes e frascos 
eletroeletrônicos que estejam em des
k) É proibido incinerar qualquer 
l) Não é permitida a emissão de
m) Priorizar a aquisição de bens
biodegradável. 
n) Priorizar o aproveitamento d
possibilitem a captação, transporte, a
o) Colaborar para a não ger
reciclagem, o tratamento dos resíduos
 
8.2.A CONTRATADA deverá observa
sustentabilidade, como:  
a) Dar preferência a envio de
documentos; 
b) Em caso de necessidade de
função “duplex” (frente e verso), bem 
c) Capacitar seus empregados, 
resíduos domiciliares, áreas de “bota 
bem como em áreas não licenciadas.
d) Armazenar, transportar e d
específicas. 
 

CL

9.1.Os pagamentos serão efetuados
Fiscal, acompanhada pela ordem de 
pelo Município e acompanhada ai
recebimento definitivo do objeto, 
CONTRATADA indicada pela mesma
 
9.1.1. O respectivo pagamento somen
decorrentes da contratação, em espe

 
9.2. As notas fiscais deverão ser ent
Octaviano Teixeira dos Santos nº 100
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das de redução de consumo e uso racional da água, 
s) das mudanças de comportamento. 
ição e uso de equipamentos e complementos que pro
ntem eficiência energética e redução de consumo. 
 de extensões elétricas. 
gados todas as orientações referentes à redução do 

dos os equipamentos de segurança que se fizerem

rga e torneira com controle de vazão, evitando o desp
nto periódico aos empregados sobre práticas de 
sumo de energia elétrica, de consumo de água e d
ambientais vigentes. 
de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religiosas
oradores no quadro da empresa. 
em conformidade com os requisitos legais e reg
o ambiental para a prevenção de adversidades ao me
na prestação dos serviços, como exige a Lei nº 9.985/
ientalmente adequada todos os materiais e/ou insumo
 serviços, inclusive os potencialmente poluidores, tais 
scos de aerossóis, pneumáticos inservíveis, prod

m desuso e sujeitos à disposição final, considerados lix
lquer resíduo gerado. 
ão de ruídos de alta intensidade. 
 bens que sejam constituídos por material renovável

nto da água da chuva, agregando ao sistema hidr
rte, armazenamento e seu aproveitamento; 

 geração de resíduos e, secundariamente, a redu
síduos sólidos e a disposição final ambientalmente ade

servar no que couber, durante a execução contratual,

io de documentos na forma digital, a fim de red

de de envio de documentos aoCONTRATANTE, usa
, bem como de papel confeccionado com madeira de o
ados, orientando que os resíduos não poderão ser di
 “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áre
iadas. 
r e destinar os resíduos em conformidade com 

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO  
 

uados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da a
m de serviços (quando houver), devidamente assinada
da ainda das CND’s do FGTS, TRABALHISTA 
jeto, através de transferência eletrônica para a
esma. 

somente será efetuado após efetivo cumprimento das 
 especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666

er entregues no setor de compras localizado no paço
nº 1000 – centro. 
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gua, cujo(s) encarregado(s) 

ue promovam a redução do 

o do consumo de energia e 

izerem necessários, para a 

 desperdício de água. 
s de sustentabilidade, em 
a e destinação de resíduos 

iosas, orientação sexual ou 

e regulamentos aplicáveis, 
ao meio ambiente e à saúde 
.985/00. 
sumos que forem utilizados 
, tais como, pilhas, baterias, 
 produtos e componentes 
dos lixo tecnológico. 

vável, reciclado, atóxico ou 

a hidráulico elementos que 

 redução, a reutilização, a 
te adequada dos rejeitos. 

ratual, critérios e práticas de 

e reduzir a impressão de 

, usar preferencialmente a 
a de origem legal. 
ser dispostos em aterros de 
s e áreas protegidas por Lei, 

com as normas técnicas 

ir da apresentação da Nota 
sinada pelo fiscal designado 

 eFEDERAL e após o 
ara a conta bancária da 

o das obrigações assumidas 
8.666/93. 

 paço municipal sito à Rua 
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9.3. CRITÉRIOS PARA EMISSÃO DA
 

9.3.1. O faturamento deverá ser feito 
emitida: a Prefeitura Municipal de F
9.3.2. Endereço: Rua Octaviano Teixe
PR. 

 
9.3.3. No corpo da Nota Fiscal deve
9.3.3.1. A modalidade e o número da 
9.3.3.2. O número da Ata, número do
9.3.3.3. número do item e descrição d
9.3.3.4. A descrição do produto na
constante da Ata de Registro de Preç
9.3.3.5. valor unitário (conforme a Ata
9.3.3.6. O Banco, número da agência
 
9.4. As notas fiscais que apresentare
dias após a data da sua reapresentaç
 
9.5. Poderá a Prefeitura sustar o
CONTRATADA relativamente a execu
Lei Federal nº 8.666/93. 

 
9.6. Os pagamentos decorrentes do 
Recursos vinculados aosRecursos S
educação básica, da seguinte dotação
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – 
DOTAÇÕES 

Conta da 
despesa 

Funcional programática 

3560 07.002.12.365.1201.2033 

4080 07.002.12.367.1201.2036 

3750 07.002.12.365.1201.2034 

3930 07.002.12.366.1201.2035 

3300 07.002.12.361.1201.2032 

 
9.6.1. Em exercícios futuros, corres
dotações orçamentárias próprias para
 
9.7. Durante a vigência do Registro de
 
9.8. Somente poderá ocorrer a recom
II, “d” da Lei 8.666/93. 
 
9.9. Não serão liberadas recompos
extraordinária, tampouco fato previsív
 
9.10. Os pedidos de recomposição 
Prefeitura Municipal. 
 
9.11. Somente serão analisados o
documentos comprobatórios para a
8.666/93. 
 
9.12. Os valores recompostos somen
(conforme o caso) e publicação do Te
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DA NOTA FISCAL: 

r feito através de nota fiscal eletrônica da empresa que
l de Francisco Beltrão, CNPJ sob nº 77.816.510/000
 Teixeira dos Santos, nº 1000, Centro. CEP 85.601-03

l deverá conter: 
ro da Licitação; 
ro do Pedido de Fornecimento (ou ofício) e número do
ição do produto: 
to na Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente, ser pr
 Preços;  
 a Ata de Registro de Preços), forma de apresentação
ência e da conta corrente da CONTRATADA. 

ntarem incorreções serão devolvidas e seu venciment
entação. 

tar o pagamento de qualquer fatura no caso de
 execução do contrato, recaindo sobre a mesma as pe

s do fornecimento do objeto da presente licitação oc
sos Salário educação, FNDE – Merenda escolar e R
otação orçamentária: 

 Lei nº 4729/2019 de 17/12/2019 

Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa Gru

 1042 3.3.90.32.05.00 Do

 107 3.3.90.32.05.00 Do

 1042 3.3.90.32.05.00 Do

 1042 3.3.90.32.05.00 Do

 1042 3.3.90.32.05.00 Do

correspondentes à vigência do contrato, a despesa
s para atendimento de despesas da mesma natureza.

stro de Preços, os valores registrados não serão reajus

 recomposição de valores nos casos enquadrados no 

mposições decorrentes de inflação, que não config
isível. 

ição de valores deverão ser protocolados junto ao S

os os pedidos de recomposição de valores que 
ra a referida recomposição, conforme disposto no A

omente serão repassados após a assinatura, devoluç
 do Termo de Aditamento. 

ELTRÃO 
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a que participou da licitação 
0/0001-66; 

030 – Francisco Beltrão-

ero do empenho; 

er precedida da descrição 

tação e valor total. 

imento ocorrerá 15 (quinze) 

so de inadimplemento da 
 as penalidades previstas na 

ão ocorrerão por conta dos 
ar e Recursos vinculados à 

Grupo da fonte 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

spesa ocorrerá a conta de 
reza. 

 reajustados. 

os no disposto no Artigo 65, 

configurem álea econômica 

o ao Setor de Protocolo da 

 que contenham todos os 
 no Artigo 65, II, “d” da Lei 

volução do Termo assinado 
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CLÁUSULA DÉCIMA –
 
10.1.Caberá ao Sr. ADELAR JOSE 
786.900.999-72, representante da CO
10.1.1. Garantir o cumprimento da
realização. 
10.1.2. Reportar-se ao fiscal de cont
correção das falhas detectadas. 
 
10.2.O recebimento dos produtos, a
efetuado pela servidora Terezinha
032.474.509-55, telefone (46) 3523-
 
10.3. Quando a entrega for realizada
recebedor (MERENDEIRA DA UNIDA
no recibo de entrega ou comunicar fo
relacionadas à entrega dos produtos.
 
10.4. A gestão da presente Ata de Re
Cultura, Senhora MARIA IVONETE D
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
 
11.1. Os preços registrados na pres
daqueles praticados no mercado, ou d
 
11.2. Na hipótese do preço inicialme
praticado no mercado, o fornecedor s
 
11.2.1. Em não sendo reduzido o 
aplicação de penalidades administra
fornecedores classificados para, nas
revogar a ata de registro de preços ou
 
11.3. Na hipótese do preço de merca
as obrigações assumidas, este poder
ser protocolado antes do pedido de fo
provocado elevação relevante nos pre
 
11.3.1. Procedente o pedido, o Munic
no valor pleiteado pelo fornecedor, ca
apresentar contraproposta de preço,
econômico-financeiro. 
 
11.3.1.1. Caso não aceite a contrapr
fornecedor será liberado do comprom
 
11.4. Não sendo acatado o pedido de
fornecedor continuará obrigado a cu
Preços, sob pena de cancelamento 
administrativas previstas em lei e no e
 
11.5. Na hipótese do cancelamento 
Município de Francisco Beltrão pode
classificação final. 

CLÁUSULA DÉC
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– DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE

OSE CANEI, portador do R.G. nº 57064790 e inscr
CONTRATADA, a responsabilizar-se por: 

to das atividades, de acordo com as diretrizes es

 contrato quando necessário, adotando as providênc

tos, a fiscalização e o acompanhamento da execu
zinha Brandão, da Secretaria Municipal de Edu

-7758. 

lizada diretamente nas unidades escolares da rede m
UNIDADE) deverá atestar o recebimento e a qualidad
icar formalmente ao respectivo Gestor do contrato eve
utos. 

 de Registro de preços ficará a cargo daSecretária Mu
TE DA SILVA, portadora do CPF nº 839.917.869-15 e

IMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO DOS PR

 presente ata poderão ser alterados em decorrência
o, ou de fato que eleve o custo dos bens corresponden

ialmente registrado, por motivo superveniente, torna
dor será convocado para que promova a redução dos

do o preço, o fornecedor será liberado do comprom
inistrativas, podendo o Município de Francisco Beltrã
a, nas mesmas condições, oferecer igual oportunida
ços ou parte dela. 

mercado tornar-se superior ao registrado, e o fornece
poderá solicitar revisão dos preços, mediante requerim
o de fornecimento, mediante demonstração de fato su
os preços praticados no mercado. 

Município de Francisco Beltrão poderá efetuar a revi
or, caso este esteja de acordo com os valores pratica
reço, compatível com o vigente no mercado, para a

ntraproposta de preço apresentada pelo Município d
promisso assumido, sem aplicação de penalidades ad

ido de revisão, este será indeferido pelo Município de
 a cumprir os compromissos pelo valor registrado n
ento do registro do preço do fornecedor e de aplic

 e no edital. 

ento do registro do preço do fornecedor, prevista n
 poderá convocar os demais fornecedores subseque

 DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA AT
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O DE PREÇOS 

 inscrito no CPF/MF sob nº 

es estabelecidas para sua 

idências pertinentes para a 

execução do contrato, será 
 Educação, cujo CPF nº 

rede municipal de ensino, o 
alidade dos bens e serviços 
to eventuais irregularidades 

ria Municipal de Educação e 
15 e da RG 4.776.776-8 

OS PREÇOS 

rência de eventual redução 
ondentes. 

 tornar-se superior ao preço 
o dos preços. 

mpromisso assumido, sem 
Beltrão convocar os demais 
unidade de negociação, ou 

rnecedor não puder cumprir 
querimento fundamentado, a 
ato superveniente que tenha 

 revisão do preço registrado 
praticados pelo mercado, ou 
ara a garantia do equilíbrio 

ípio de Francisco Beltrão, o 
des administrativas. 

pio de Francisco Beltrão e o 
ado na Ata de Registro de 
 aplicação das penalidades 

vista no subitem anterior, o 
equentes de acordo com a 

DA ATA 
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12.1. A Ata poderá ser cancelada de
judicial ou extrajudicial, sem que a CO
12.1.1. Falir, entrar em concordata ou
12.1.2. Sem justa causa, e prévia com
12.1.3. Infringir qualquer cláusula des
12.1.4. Não cumprir ou cumprir irregu
12.1.5. Recusar a redução do preço
176/2007. 
 
12.2. O cancelamento do Registro de
12.2.1. Alteração social ou modifica
execução do objeto contratado. 
12.2.2. Caso fortuito ou força maior, r
12.2.3. Por razões de interesse públic
12.2.4. Pelo atraso superior a 90 (no
calamidade pública, grave perturbaçã
de optar pela suspensão do cumprim
que sua decisão deverá ser comunica
 
12.3. A solicitação da CONTRATADA
antecedência mínima de 30 (trinta) di
Ata, caso não aceitas as razões do pe
 
12.4. A comunicação do cancelamen
pessoalmente ou por correspondênci
processo administrativo. 
 
12.5. No caso de ser ignorado, incer
feita por publicação no Diário Oficia
efeitos, cancelado o preço registrado.
 

CLÁUSULA

13.1. Comete infração administrativa,
a) Não assinar o termo de contrato o

do prazo de validade da proposta;
b) Não assinar a ata de registro de pr
c) Apresentar documentação falsa; 
d) Deixar de entregar os documentos
e) Ensejar o retardamento da execuç
f) Não mantiver a proposta; 
g) Cometer fraude fiscal; 
h) Comportar-se de modo inidôneo.
 
13.2. A CONTRATADA, durante a exe
a) Advertência;  
b) Multa;  
c) Suspensão de licitar e impedimen
até dois anos; 
d) Impedimento de licitar e de contrat
cinco anos; 
e) Declaração de inidoneidade para l
os motivos determinantes da punição
que aplicou a penalidade, que será c
pelos prejuízos causados. 
 
13.3. Poderão ser aplicadas as seguin

UNICÍPIO DE FRANCISCO BEL

Estado do Paraná 
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da de pleno direito total ou parcialmente, independent
CONTRATADA assista o direito a qualquer indeniz

ata ou ocorrer dissolução da sociedade. 
ia comunicação à Prefeitura, suspender a execução do
la desta Ata e/ou da Lei Federal nº 8.666/93. 
irregularmente as cláusulas desta Ata, especificações 
preço ao nível dos praticados no mercado, conforme

tro de Preços poderá ainda ocorrer quando houver: 
odificação da finalidade ou da estrutura da empre

aior, regularmente comprovada, impeditivo da execuçã
 público devidamente demonstrado e justificado pela P
90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitu
rbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CO
primento de suas obrigações até que seja normalizad
unicada por escrito à Administração Municipal. 

TADA, para cancelamento dos preços registrados dev
nta) dias, facultado à Prefeitura a aplicação das penal
 do pedido. 

lamento do preço registrado, nos casos previstos nes
dência com aviso de recebimento, juntando-se o comp

 incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA
 Oficial da União e pela Internet, considerando-se, 
trado. 

SULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 
 

ativa, nos termos da Lei nº 10.520/2002, o licitante/adj
trato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, qua
osta; 
 de preços, quando cabível; 

 
entos exigidos no certame; 
xecução do objeto; 

neo. 

 a execução da Ata de Registro de Preços, poderá ser

dimento de contratar com a Administração Pública M

ontratar com o Município e descredenciamento no SIC

para licitar ou contratar com a Administração Pública,
nição ou até que seja promovida a reabilitação perant

será concedida sempre que a CONTRATADA ressarc

seguintes multas, conforme a gravidade das infrações

ELTRÃO 
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ndentemente de notificação 
denização, se esta: 

ção dos serviços. 

ções ou prazos. 
forme Decreto Municipal nº 

mpresa, que prejudique a 

ecução do Contrato. 
ela Prefeitura. 
refeitura, salvo em caso de 

CONTRATADA o direito 
alizada a situação, caso em 

s deverá ser formulada com 
penalidades previstas nesta 

os nesta cláusula, será feita 
 comprovante ao respectivo 

TADA, a comunicação será 
se, assim, para todos os 

 

te/adjudicatário que:  
, quando convocado dentro 

rá ser apenada com: 

lica Municipal pelo prazo de 

no SICAF, pelo prazo de até 

blica, enquanto perdurarem 
perante a própria autoridade 
ssarcir ao CONTRATANTE 

ações: 
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GRAU CORRESPONDÊN

1 3% sobre o valor do
2 5% sobre o valor do
3 7% sobre o valor do
4 10% sobre o valor d
5 10% sobre o valor t

6 
30% sobre o valor d
produto. 

7 20% sobre o valor t
 
13.4. Da classificação das infrações p
 
INFRAÇÃO 
DESCRIÇÃO DA GRAVIDADE OCO
Permitir situação que crie a pos
consequências letais, por ocorrência
Suspender ou interromper, sal
fornecimento/entrega dos produtos p
Atrasar a entrega injustificadamente
Entregar produto em desacordo co
justificado; por ocorrência. 
Entregar produtos usados, recondici
Entregar produto mal embalado ou c
Entregar produto com apresentaçã
ocorrência. 
Fornecer informação pérfida de serv
Reutilizar material, peça ou equipam
Der causa à inexecução total do obje
AINDA, DEIXAR DE: 
Zelar pelas instalações do Município
Cumprir determinação formal ou inst
Manter a documentação de habilitaç
Cumprir horário de entrega estabele
por ocorrência. 
Cumprir determinação da FISCALIZ
ocorrência. 
Cumprir quaisquer dos itens do Ed
após reincidência formalmente notifi
Substituir os produtos, às suas custa

 
13.5. A somatória das multas previs
(vinte por cento) sobre o valor total da
 
13.6. No caso de atraso por mais de 
inadimplemento ultrapassarem o perc
Município de Francisco Beltrão/PR re
 
13.7. O valor da multa poderá ser des
Se os valores das faturas forem ins
devida no prazo de 30 (trinta) dias, co
 
13.8. A penalidade de multa pode ser
 
13.9. Esgotados os meios adminis
CONTRATANTE, este será encaminh

UNICÍPIO DE FRANCISCO BEL

Estado do Paraná 
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DÊNCIA 
alor do empenho. 
alor do empenho. 
alor do empenho. 
valor do empenho 
valor total da Ata, mais 5% ao dia sobre o valor do emp
valor do Produto a ser garantido, mais 2% ao dia por a

valor total da Ata. 

ões por gravidade (GRAU): 

E OCORRIDA 
a possibilidade de causar dano físico, lesão co
rência. 
, salvo motivo de força maior ou caso fo
utos por dia e por nota de empenho. 
ente, por empenho e por dia. 

rdo com as especificações do edital e proposta se

ondicionados e ou remanufaturados, por produto. 
o ou com embalagem danificada e ou violada, por oco
entação em desconformidade com a descrita no e

e serviço ou substituição de material, por ocorrência. 
uipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO, por ocor
o objeto da Ata. 

icípio no momento da entrega, por ocorrência. 
u instrução complementar do órgão fiscalizador, por o
bilitação atualizada, por item, por ocorrência. 
tabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCAL

CALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcion

o Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela d
 notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorr
 custas, quando protegido pela respectiva garantia. 

previstas nas tabelas acima não poderá ultrapassar 
tal da ata registrada com esse fornecedor. 

is de 30 (trinta) dias, ou de o somatório das multas a
o percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da
PR reconhecer a ocorrência das hipóteses de cancelam

er descontado das faturas devidas à CONTRATADA.
m insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a r

ias, contados da comunicação oficial. 

e ser aplicada cumulativamente com as demais sançõ

dministrativos para cobrança do valor devido pel
aminhado para inscrição em dívida ativa. 
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o empenho. 
 por atraso sobre o valor do 

GRAU 
o corporal ou 

5 

so fortuito, o 
3 

2 
ta sem motivo 

4 

4 
r ocorrência. 2 

 no edital, por 
2 

cia.  2 
r ocorrência. 3 

7 
 
1 

 por ocorrência. 1 
1 

ISCALIZAÇÃO, 
1 

uncionários, por 
2 

bela de multas, 
r ocorrência. 

2 

 6 

ssar ao percentual de 20% 

ltas aplicadas por atraso ou 
otal da ata, fica facultado ao 
ncelamento da ata. 

DA. 
a a recolher a importância 

 sanções. 

o pela CONTRATADA ao 
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13.10. As sanções administrativas se
se o contraditório e a ampla defesa 
8.666/1993. 
 
13.11. A autoridade competente, n
conduta do infrator, o caráter ed
CONTRATANTE, levando em consid
os danos causado à Administração, o
 
13.12. Se, durante o processo de
administrativa tipificada pela Lei nº 12
administração pública nacional, c
responsabilidade da empresa dev
fundamentado, para ciência e decisão
Administrativo de Responsabilização 
 
13.13. A apuração e o julgamento da
Administração Pública nacional nos 
administrativa. 
 
13.14. O processamento do PAR n
específicos para apuração da oco
resultantes de ato lesivo cometido po
 
13.15. Caso o valor da multa não seja
o Município poderá cobrar o valor rem
 
13.16. As penalidades serão obrigato
 

CLÁUSULA DÉCI
 
14.1. As partes declaram conhecer a
dentre elas, a Lei de Improbidade Adm
seus regulamentos, se comprometem
oferecer, dar ou se comprometer a 
quem quer que seja, tanto por conta p
compensação, vantagens financeiras
que constituam prática ilegal ou de c
financeiro do presente contrato, seja
garantir, ainda que seus prepostos, 
 

CLÁU

15.1. Para as questões decorrente
administrativamente, fica eleito o fo
qualquer outro por mais privilegiado q

CLÁUSULA D

16.1. A presente Ata de Registro de
1DOC, para o endereço de e-mail 
CONTRATADA a assinatura, provide
mesma plataforma. A via assinada d
na mesma plataforma 1DOC. 
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vas serão aplicadas em procedimento administrativo a
efesa à CONTRATADA, observando-se o procedime

te, na aplicação das sanções, levará em consider
r educativo da pena, a reincidência de transgre

consideração todos os atos celebrados com o CONT
ção, observando o princípio da proporcionalidade e da

o de aplicação de penalidade, houver indícios de
i nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupç
al, cópias do processo administrativo necessár

a deverão ser remetidas à autoridade compete
ecisão sobre a eventual instauração de investigação p
ação – PAR. 

to das demais infrações administrativas não considera
l nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu ri

PAR não interfere no seguimento regular dos proc
 ocorrência de danos e prejuízos à Administraç

do por pessoa jurídica, com ou sem a participação de 

o seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pe
or remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do

rigatoriamente registradas no SICAF. 

 DÉCIMA QUARTA – DA FRAUDE E ANTICORRUPÇ

cer as normas de prevenção à corrupção previstas n
e Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Fe
metem que para a execução deste contrato nenhum
ter a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comp
onta própria quanto por intermédio de outrem, qualque
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 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
 

rrentes da execução deste instrumento que não p
 o foro da Comarca de Francisco Beltrão, com r

iado que seja. 
 

ULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 

tro de Preços será encaminhada por via eletrônica, 
mail disponibilizado pela licitante na fase de habi

rovidenciando a devolução do documento por correio
ada destinada à CONTRATADA será disponibilizada 
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ativo autônomo, garantindo-
edimento previsto na Lei nº 

nsideração a gravidade da 
ansgressões por parte do 
ONTRATANTE, bem como 
 e da razoabilidade. 

ios de prática de infração 
rrupção), como ato lesivo à 
essárias à apuração da 
mpetente, com despacho 
ação preliminar ou Processo 

sideradas como ato lesivo à 
seu rito normal na unidade 

 processos administrativos 
istração Pública Municipal 
o de agente público.  

os pela conduta do licitante, 
419 do Código Civil. 

RUPÇÃO 

stas na legislação brasileira, 
ei Federal nº 12.846/2013 e 
enhuma das partes poderá 
 comprometer a aceitar, de 
ualquer pagamento, doação, 
pécie, de modo fraudulento 
udar o equilíbrio econômico 
eto deste contrato, devendo 
esma forma. 

não possam ser dirimidas 
om referência expressa a 

AIS 

nica, através da plataforma 
 habilitação, competindo à 
orreio eletrônico, através da 
lizada pelo CONTRATANTE 
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16.2. A execução do contrato, bem c
e pelos preceitos de direito público,
contratos e as disposições de direito
inciso XII, do art. 55, do mesmo diplom
 
16.3. Faz parte integrante desta Ata 
edital do Pregão Eletrônico nº 20
Federal nº 8.666/93 e suas alterações
 
16.4. A CONTRATADA deverá mante
obrigações por ele assumidas, toda
205/2022. 

16.5. Para constar que foi lavrada
Excelentíssimo Senhor CLEBER FO
Sr ADELAR JOSE CANEI, qualificado

Franc

CLEBER FONTANA 
                 CPF Nº 020.762.969-21 

PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 
 
TESTEMUNHAS:  
 

ANTONIO CARLOS BONETTI
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em como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas
blico, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípio
ireito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666
diploma legal. 

a Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos o
nº 205/2022 e a proposta da CONTRATADA confo
rações, naquilo que não contrariar as presentes dispos

manter, enquanto vigorar o registro de preços e em c
, todas as condições de habilitação e qualificação e

vrada a presente Ata de Registro de Preços, qu
R FONTANA, Prefeito Municipal do Município de Fra
ificado preambularmente,  representando a CONTRAT

Francisco Beltrão, 12 de dezembro de 2022. 
 
 
 

 
 CANEI & CAN

 CONTRAT
ADELAR JOSE

 Sócio admini

  

ETTI  MARIA IVONETE

ELTRÃO 

2103  Página 14 

 pelas cláusulas contratuais 
incípios de teoria geral dos 
8.666/93, combinado com o 

odos os seus dispositivos, o 
conforme estabelece a Lei 
isposições. 

 em compatibilidade com as 
ção exigidas no Pregão nº 

os, que vai assinada pelo 
e Francisco Beltrão, e pelo 

TRATADA e testemunhas. 

 CANEI LTDA 

TRATADA 
 JOSE CANEI 

dministrador 

NETE DA SILVA 
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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: CANEI & CANEI LTDA
CNPJ: 01.399.207/0001-43 

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 14:08:35 do dia 28/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/05/2023.
Código de controle da certidão: 30C1.06EF.CE4D.63B6
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 01.399.207/0001-43
Razão Social:CANEI E CANEI LTDA
Endereço: AV DOM AGOSTINHO JOSE SARTORI 3191 / SAO CRISTOVAO /

FRANCISCO BELTRAO / PR / 85601-400

 
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:18/11/2022 a 17/12/2022 
 
Certificação Número: 2022111803545714503041

Informação obtida em 28/11/2022 14:04:47

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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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 1 
 

 
Francisco Beltrão, 23 de dezembro de 2022. 

 
 
Analisando a Ata de Registro de Preços nº 1218/2022, decorrente do Pregão nº 

205/2022, firmada com a empresa CANEI & CANEI LTDA em 12/12/2022, verificamos que 
houve equívoco na descrição dos produtos abaixo, no momento da elaboração do edital, 
quando não foi observado o que constava integralmente na especificação do produto no termo 
de referência, quanto a apresentação e a unidade.  

Consta no edital: 

tem 
Especificação 

Quantidade Unidade 

6 
BRÓCOLIS em perfeito estado de conservação, sem aspectos de podridão, 
ferimento, deformação grave. de boa qualidade - sem defeitos sérios, 
apresentando tamanho, cor e conformação uniforme, devendo ser bem 
desenvolvido, cor, aroma e sabor próprios da espécie.    

5000 kG 

9 
COUVE FLOR em perfeito estado de conservação, sem aspectos de podridão, 
ferimento, deformação grave. de boa qualidade - sem defeitos sérios, 
apresentando tamanho, cor e conformação uniforme, devendo ser bem 
desenvolvido, cor, aroma e sabor próprios da espécie.    

5000 kG 

 
A alteração se dará na para modificar a unidade, de “kg” para “un” e para 

estabelecer o peso mínimo da unidade, da seguinte forma: 
Item Especificação Quantidade Unidade 

06 BRÓCOLIS, unidade com no mínimo 400g, em perfeito estado de conservação, sem 
aspectos de podridão, ferimento, deformação grave. De boa qualidade - sem 
defeitos sérios, apresentando tamanho, cor e conformação uniforme, devendo ser 
bem desenvolvido, cor, aroma e sabor próprios da espécie (enviar amostra). 

500 UN 

09 COUVE FLOR, unidade com no mínimo 400g, em perfeito estado de conservação, 
sem aspectos de podridão, ferimento, deformação grave. De boa qualidade - sem 
defeitos sérios, apresentando tamanho, cor e conformação uniforme, devendo ser 
bem desenvolvido, cor, aroma e sabor próprios da espécie (enviar amostra). 

500 UN 

 
A aquisição dos produtos é realizada obtendo-se os preços com base no aplicativo 

“Nota Paraná”, o que garante que não haverá prejuízo para a Municipalidade, já que será 
aplicado o percentual oferecido pela empresa de 11% sobre o valor obtido por unidade.  

 
Anteriormente, quando da emissão de outros editais, era utilizada a unidade “kg”, 

o que gerava dificuldades na obtenção do preço no aplicativo “Nota Paraná”, já que os dois 
produtos são comercializados no mercado costumeiramente por unidade. 

 
Sendo assim, solicitamos autorização para emissão de termo aditivo com a 

finalidade de alteração qualitativa da ata de registro de preços nº 1218/2022. 
 
Anexamos a Ata de Registro de Preços e o termo de referência. 
 
Lorizete Artuzo 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: CANEI & CANEI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.399.207/0001-43

Certidão nº: 42047910/2022

Expedição: 28/11/2022, às 14:05:29

Validade: 27/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que CANEI & CANEI LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no

CNPJ sob o nº 01.399.207/0001-43, 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
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  Proc. Administrativo (Nota interna 26/12/2022 10:16) 37.815/2022

De: Suzane V. - SMEC-ADM

Para:  -  

Data: 26/12/2022 às 10:16:26

 

Lorizete Artuzo - SMA-LC

_

Suzane Vollmerhausen 

Departamento Administrativo

Secretaria de Educação
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  Proc. Administrativo 1- 37.815/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

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

Data: 26/12/2022 às 10:18:49

 

BOM DIA

SEGUE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO PARA ANALISE E PARECER JURIDICO.

OBRIBADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  
agente administrativo
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Proc. Administrativo 2- 37.815/2022

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 26/12/2022 às 10:46:00

Setores envolvidos:

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

ADITIVO PE 205/2022 -ALTERAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO

 

Segue parecer jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

            Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_1721_2022_Proc_37758_Aditivo_de_Alteracao_Qualitativa_unidade_de_medida_CANEI_Deferimento.pdf
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PARECER JURÍDICO N.º 1721/2022 
 
 
PROCESSO Nº : 37758/2022 
REQUERENTE : DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
INTERESSADA : CANEI & CANEI LTDA  
ASSUNTO : TERMO ADITIVO – ALTERAÇÃO DE UNIDADE DE MEDIDA 

 
 
 
 1 RETROSPECTO 

 
 Trata-se de pedido formulado pelo Departamento de Licitações e Contratos, em 
que pretende seja efetuado termo aditivo à Ata de Registros de Preços n.º 1218/2022, 
referente ao Pregão n.º 205/2022, firmado com a empresa acima nominada, para o fim de 
alterar a unidade de medida do Lote 02 (hortaliças/leguminosas), itens 6 e 9, passando de 
“quilo” para “unidade”. 
 

O processo veio acompanhado de cópia do Termo de Referência e da ARP.  
 
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:  
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Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas 

justificativas, nos seguintes casos: 

I - unilateralmente pela Administração: 

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

técnica aos seus objetivos; 

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

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

 
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 nº. 8.666/93 traz os critérios objetivos que visam estabelecer 

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

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

administrador, em sua discricionariedade, deve seguir os balizamentos dados pela lei e 
pelos princípios administrativos. 
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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, consequentemente, à realização do interesse público primário, pois que este se 

confunde com aquele. As alterações qualitativas podem derivar tanto de modificações de 

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

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

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

é de ressaltar que a implementação de alterações qualitativas requerem, em regra, 

mudanças no valor original do contrato.” (Grifei) 
 
No presente caso, pretende-se alterar a Cláusula Primeira da ARP, substituindo 

a unidade de medida do Lote 02 (hortaliças/leguminosas), itens 6 e 9, passando de 
“quilo” para “unidade”, sendo que a alteração importa apenas na adequação da 
descrição do objeto solicitado na fase interna do processo de contratação, sem que haja 
modificação do valor unitário e total registrados. 

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

situações de fato verificadas após a contratação com modificação moderada do objeto e 
que não importa em alteração de quantidade além da prevista no contrato inicial, fato 
que, por si só, já demonstra a conveniência para a municipalidade. 

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

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

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

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

 
3 CONCLUSÃO 

 
ANTE O EXPOSTO, opina esta Procuradoria Jurídica Municipal pelo DEFERIMENTO 

do termo aditivo a Ata de Registros de Preços n.º 1218/2022, referente ao Pregão n.º 
205/2022, para o fim de alterar a Cláusula Primeira, especificamente alterar a unidade de 
medida do Lote 02 (Hortaliças/Leguminosas), itens 6 e 9, passando de “quilo” para 
“unidade”. 
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4 

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

Interno, por força do art. 83, § 2º, da Lei Orgânica Municipal.1  
 
É o parecer, submetido à elevada apreciação de Vossa Senhoria. 
 
Francisco Beltrão/PR, 26 de dezembro de 2022. 

 
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 
       DECRETOS 040/2015 – 013/2017 

           OAB/PR 41.048 

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

despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execução orçamentária e os resultados alcançados, 
bem como a perfeita execução dos contratos de que seja parte o Município.” A
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  Proc. Administrativo 3- 37.815/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

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

Data: 27/12/2022 às 06:58:33

 

canei - alteração de kg para unidade fornecimento hortaliças base nota paraná

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_900.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 27/12/2022 11:17:40 1Doc CLEBER FONTANA CPF 020.XXX.XXX-21

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 6398-8ACE-B3CB-0DBD 
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DESPACHO N.º 900/2022 

 
 

PROCESSO N.º :  37.815/2022 
REQUERENTE :  DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
LICITAÇÃO : ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 1.218/2022 – PREGÃO N.º 205/2022 
OBJETO :  REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, 

PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EDUCACIONAIS DA REDE MUNICI-

PAL DE ENSINO DE FRANCISCO BELTRÃO 
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO 
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formulação de alteração à Ata de Regis-
tro de Preços n.º 1.218/2022, referente ao REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual 
aquisição de hortifruti, para o Programa Nacional de Alimentação educacionais da Rede 
Municipal de Ensino de Francisco Beltrão. 

 
Constam do processo administrativo a solicitação da parte, manifestação Se-

cretaria, fotocópia da Ata de Registro de Preços, documentos, certidões e parecer jurídico. 
 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 1.721/2022, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO o pedido para o fim de 
alterar a Cláusula Primeira, especificamente alterar a unidade de medida do Lote 02 (Hor-
taliças/Leguminosas), itens 6 e 9, passando de “quilo” para “unidade”. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 27 de dezembro de 2022. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal  
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  Proc. Administrativo 4- 37.815/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para:  -  

Data: 29/12/2022 às 09:52:48

 

BOM DIA

EM ANEXO 1º TERMO DE ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1218/2022 PREGÃO Nº 205/2022, PARA
FISN DE ARQUIVAMENTO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo

Anexos:

ADITIVO_N_1_ALTERACAO_QUALITATIVA_ATA_1218_CANEI_e_CANEI_LTDA.pdf

PUBLICACAO_1_CONT_1218_2022__2022_12_28_.pdf
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1º TERMO DE ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1218/2022 

PREGÃO Nº 205/2022 
 

Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, estado do Paraná e a empresa CANEI & CANEI 
LTDA, na forma abaixo: 

 
CONTRATANTE: Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, pessoa jurídica, de Direito Público Interno, com 

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

 
CONTRATADA: CANEI & CANEI LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

01.399.207/0001-43, estabelecida na Avenida Dom Agostinho José Sartori, 3191, CEP: 85601400, Bairro São Cristóvão, na 
cidade de Francisco Beltrão/PR. 

 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de hortifruti, para o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar em atendimento as unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino de Francisco Beltrão – PR. 
 

JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, a 
Procuradoria Jurídica opinou pelo deferimento da alteração qualitativa da ata de registro de preços nº 1218/2022, 
especificamente para alterar a “unidade de medida” dos itens 6 e 9, do lote 02 – hortaliças e leguminosas. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: A especificação dos itens fica modificada da seguinte forma: 

 
LOTE 02- HORTALIÇAS/LEGUMINOSAS 

 
Item Especificação Quantidade estimada 

para 12 meses 
Unidade 

06 BRÓCOLIS, unidade com no mínimo 400g, em perfeito estado de conservação, sem 
aspectos de podridão, ferimento, deformação grave. De boa qualidade - sem defeitos 
sérios, apresentando tamanho, cor e conformação uniforme, devendo ser bem 
desenvolvido, cor, aroma e sabor próprios da espécie (enviar amostra). 

500 UN 

09 COUVE FLOR, unidade com no mínimo 400g, em perfeito estado de conservação, 
sem aspectos de podridão, ferimento, deformação grave. De boa qualidade - sem 
defeitos sérios, apresentando tamanho, cor e conformação uniforme, devendo ser 
bem desenvolvido, cor, aroma e sabor próprios da espécie (enviar amostra). 

500 UN 

 
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, 27 de dezembro de 2022. 

 
 
 

CLEBER FONTANA CANEI & CANEI LTDA 
CPF nº 020.762.969-21 CONTRATADA 
PREFEITO MUNICIPAL ADELAR JOSE CANEI 

CONTRATANTE CPF Nº 786.900.999-72 
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PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa CANEI & 
CANEI LTDA 
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 1218/2022 – Pregão nº 
205/2022. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição 
de hortifruti, para o Programa Nacional de Alimentação Escolar em 
atendimento as unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino 
de Francisco Beltrão – PR. 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pelo 
Departamento de Compras, Licitações e Contratos, a Procuradoria 
Jurídica opinou pelo deferimento da alteração qualitativa da ata de 
registro de preços nº 1218/2022, especificamente para alterar a 
“unidade de medida” dos itens 6 e 9, do lote 02 – hortaliças e 
leguminosas. 
ADITIVO: A especificação dos itens fica modificada da seguinte 
forma: 
  
  
LOTE 02- HORTALIÇAS/LEGUMINOSAS 

Item Especificação 
Quantidade 
estimada para 12 
meses 

Unidade   

06 

BRÓCOLIS, unidade com no mínimo 400g, em perfeito estado 
de conservação, sem aspectos de podridão, ferimento, 
deformação grave. De boa qualidade - sem defeitos sérios, 
apresentando tamanho, cor e conformação uniforme, devendo 
ser bem desenvolvido, cor, aroma e sabor próprios da espécie 
(enviar amostra). 

500 UN   

09 

COUVE FLOR, unidade com no mínimo 400g, em perfeito 
estado de conservação, sem aspectos de podridão, ferimento, 
deformação grave. De boa qualidade - sem defeitos sérios, 
apresentando tamanho, cor e conformação uniforme, devendo 
ser bem desenvolvido, cor, aroma e sabor próprios da espécie 
(enviar amostra). 

500 UN   

  
Francisco Beltrão, 27 de dezembro de 2022. 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:39C61B06 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO FINAL 

 
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DA LICITAÇÃO 
  
REF: CONCORRÊNCIA Nº 08/2022 
  
OBJETO: Concessão onerosa de uso comercial de espaços públicos 
dos boxes do Mercado Municipal de Francisco Beltrão, localizado na 
Avenida Luiz Antonio Faedo, esquina com a Rua Palmas, centro, CEP 
85.601-290, na cidade de Francisco Beltrão – PR. 
  
A Comissão de Licitação, designada através da Portaria Municipal nº 
356/2022 de 26 de setembro de 2022 com base na Lei Federal 
8.666/93, Lei Municipal nº 4.726/2019 e legislação complementar, 
torna público RESULTADO FINAL da CONCORRÊNCIA nº 
03/2022, do tipo maior oferta: 
  
ITEM EMPRESA HABILITADAS/VENCEDORAS CNPJ VALOR R$ 
01 CARLA PATRICIA MARTINS, CNPJ Nº 21.672.677/0001-46 650,00 

05 
LILLIAN KELLY DE CAMARGO COLOMBARI, CNPJ Nº 
37.500.791/0001-29 720,00 

06 
COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR 
INTEGRADA DO PARANÁ – COOPAFI, CNPJ Nº 08.730.945/0001-70 

502,25 

09 PÃO DE QUEIJO DO CHEFE LTDA, CNPJ Nº 34.351.772/0001-90 500,00 

11 JANETE ANGELA DE LIMA, CNPJ Nº 21.991.326/0001-06 600,00 

12 
SASHIMITO EXPRESS E DELIVERY LTDA, CNPJ Nº 30.458.372/0001-
27 

1.350,00 

  
ITEM EMPRESA INABILITADAS 

03 
CRISTOFER RIDEIK ANHAIA PINHEIRO, CNPJ Nº 42.864.390/0001-98 pela não 
apresentação em tempo hábil do documento previsto no item 8.1.5 do edital de forma 
regular 

08 EVERALDO MENIN UPCRED, CNPJ Nº 33.576.064/0001-94 pela não apresentação em 
tempo hábil dos documentos previstos nos itens 8.1.3 e 8.1.5 do edital de forma regular 

  
ITEM EMPRESA DESCLASSIFICADA, conforme processo 12.977/2022  
10 MIRIELY MARA FURLAN, CNPJ Nº 48.589.605/0001-96 

ITENS DESERTOS 
02, 04 e 07 

ITENS FRUSTRADOS 
03, 08 e 10 

  

Francisco Beltrão, 28 de dezembro de 2022. 
  
Membro da Comissão - ALEX BRUNO CHIES 
  
Membro da Comissão - LEANDRO SCHMIT 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:BED98EDF 
 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO 

 
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO Nº 643/2022 
 

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de Crédito 
Adicional Suplementar. 

  
O Prefeito Municipal de General Carneiro - Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, e devidamente autorizado pela Lei 
Municipal nº 1756 de 15/12/2021. 
  
ART. 1º - Na conformidade com o Artigo 42º da Lei Federal 4320, de 
17 de março de 1964, bem como com a aplicação do Artigo 8º, §2º 
inciso II da Lei Municipal nº 1756/2021, fica o Executivo Municipal 
autorizado a abrir no Orçamento vigente um Crédito Adicional 
Suplementar no valor de R$ 7.523,56 (sete mil e quinhentos e vinte e 
três reais e cinquenta e seis centavos) nos valores e discriminações 
abaixo: 
  
Fonte 
TCE Funcional Programática Descrição Elemento Valor 

1057 02.002.04.122.0003.2.042 
MANUT. SECRETARIA 
DE ADMIN. GERAL 

3.3.90.47 R$ 703,56 

000 03.002.10.301.0024.2.035 
MANUT. FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 

3.3.90.34 R$ 6.820.00 

  
Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente 
citados decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 
4.320/1964, sendo provenientes do excesso de arrecadação verificado 
em 12/2022, sendo R$ 6.820,00 na fonte de recursos 1000 – Fonte 
Livre e R$ 703,56 na fonte padrão 1057 – Auxílio Financeiro - 
Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 
– RECURSOS LIVRES. 
  
ART. 3° - Fica autorizado ao Poder Executivo a fazer a alteração no 
PPA 2022/2025, na LDO e na LOA vigente para inclusões das 
suplementações previstas no art. 1º do presente decreto. 
  
Gabinete do Prefeito Municipal de General Carneiro – Paraná, 28 de 
dezembro de 2022. 
  
JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Suzana de Oliveira Machado 

Código Identificador:47598FDF 
 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO Nº 644/2022 

 
SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de Crédito 
Adicional Suplementar. 

  
O Prefeito Municipal de General Carneiro - Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, e devidamente autorizado pela Lei 
Municipal nº 1756 de 15/12/2021. 
  
ART. 1º - Na conformidade com o Artigo 42º da Lei Federal 4320, de 
17 de março de 1964, fica o Executivo Municipal autorizado a abrir 
no Orçamento vigente um Crédito Adicional Suplementar no valor de 
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) nos valores e discriminações abaixo: 
  
Cód. Fonte Funcional Programática Descrição Elemento Valor 

61 1000 02.004.12.361.0016.2.016 VALORIZAÇÃO DO 3.1.90.13 R$ 60.000,00 
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ENSINO 
FUNDAMENTAL 

  
ART. 2º - Para dar cobertura ao Crédito Aberto pelo Artigo anterior 
será considerado as reduções parciais das seguintes dotações: 
Cód. Fonte Funcional Programática Descrição Elemento Valor 

70 1000 02.004.12.361.0016.2.044 
MANUT. SERVIÇOS 
ADM DA EDUCAÇÃO 

3.1.90.11 R$ 60.000,00 

  
ART. 3° - Fica autorizado ao Poder Executivo a fazer a alteração no 
PPA 2022/2025, na LDO e na LOA vigente para inclusão da 
suplementação da despesa prevista no art. 1º do presente decreto. 
  
Gabinete do Prefeito Municipal de General Carneiro – Paraná, 28 de 
dezembro de 2022. 
  
JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Suzana de Oliveira Machado 

Código Identificador:CA41CF69 
 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO Nº 643/2022 

 
SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de Crédito 
Adicional Suplementar. 

  
O Prefeito Municipal de General Carneiro - Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, e devidamente autorizado pela Lei 
Municipal nº 1756 de 15/12/2021. 
  
ART. 1º - Na conformidade com o Artigo 42º da Lei Federal 4320, de 
17 de março de 1964, bem como com a aplicação do Artigo 8º, §2º 
inciso II da Lei Municipal nº 1756/2021, fica o Executivo Municipal 
autorizado a abrir no Orçamento vigente um Crédito Adicional 
Suplementar no valor de R$ 7.523,56 (sete mil e quinhentos e vinte e 
três reais e cinquenta e seis centavos) nos valores e discriminações 
abaixo: 
  
Fonte 
TCE Funcional Programática Descrição Elemento Valor 

1057 02.002.04.122.0003.2.042 MANUT. SECRETARIA 
DE ADMIN. GERAL 

3.3.90.47 R$ 703,56 

000 03.002.10.301.0024.2.035 
MANUT. FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 

3.3.90.34 R$ 6.820.00 

  
Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente 
citados decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 
4.320/1964, sendo provenientes do excesso de arrecadação verificado 
em 12/2022, sendo R$ 6.820,00 na fonte de recursos 1000 – Fonte 
Livre e R$ 703,56 na fonte padrão 1057 – Auxílio Financeiro - 
Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 
– RECURSOS LIVRES. 
  
ART. 3° - Fica autorizado ao Poder Executivo a fazer a alteração no 
PPA 2022/2025, na LDO e na LOA vigente para inclusões das 
suplementações previstas no art. 1º do presente decreto. 
  
Gabinete do Prefeito Municipal de General Carneiro – Paraná, 28 de 
dezembro de 2022. 
  
JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Suzana de Oliveira Machado 

Código Identificador:41D94AB4 
 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

LIBERAÇÃO RECURSOS FEDERAIS 
 
LIBERAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS 
  

Município de Goioerê - Estado do Paraná. Em cumprimento a 
determinação contida na Lei Federal nº. 9.452, de 20 de Março de 
1997. Notifica aos partidos políticos, sindicatos dos trabalhadores e 
entidades empresariais, com sede neste município, a liberação dos 
recursos federais conforme contido em seu art.2º. 
  
Órgão Repassador Convenio/repasse Data Valor 

Secretaria Tesouro Nacional Simples Nacional 28/12/2022 1.484,01 

Secretaria Tesouro Nacional Fundeb 28/12/2022 84.221,16 

Secretaria Tesouro Nacional 
AFR – Auxílio Financeiro Cota 
Munic. 

28/12/2022 19.235,48 

  
Goioerê, 28 de Dezembro de 2.022. 
  
ROSELY YUKIKO OTANI 
Secretária da Fazenda 

Publicado por: 
Graciele Giopato Lima Rosa 

Código Identificador:2E433750 
 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM 

 
MUNICIPIO DE GOIOXIM 

4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS N° 231/2020 PREGÃO ELETRÔNICO 91/2020 

 
4° termo aditivo ao contrato de prestação de serviços n° 231/2020 
Pregão Eletrônico 91/2020 
  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GOIOXIM– 
ESTADO DO PARANÁ E A EMPRESA GENTE 
SEGURADORA S/A 
Termo Aditivo ao Contrato, celebrado em 28 de dezembro de 2022, 
entre o Município de Goioxim, aqui representado pela Prefeita do 
Município sra. Mari Terezinha da Silva, e empresa GENTE 
SEGURADORA S/A, já qualificados no Contrato original, passa a 
vigorar com as alterações seguintes: 
  
JUSTIFICATIVA: em atenção ao pedido protocolado peal Secretaria 
Municipal de Finanças, para o seguro de mais 3 (três) veículos, 
conforme contido no processo administrativo. 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA: fica acrescido ao contrato original os 
serviços abaixo especificados para o seguro dos veículos: 
  
Item Veículo Ano Chassi  Coberturas 

01 Volkswagen Gol mc4 
placa BEW8I25 

2021/2022 9BWAG45U9NT005180 
Seguem Contrato 
Original e proposta de 
preços 

02 
Volkswagen Gol mc4 
placa BEX3G30 2021/2022 9BWAG45UXNT004782 

Seguem Contrato 
Original e proposta de 
preços 

03 
Ônibus Volvo B7R 
Placa AKB2283 2001/2001 9BVR6C4101E356845 

Seguem Contrato 
Original e proposta de 
preços 

  
CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATANTE pagará a 
CONTRATADA, pelos veículos adicionados ao contrato o valor de 
R$ 1.733,43 (um mil setecentos e trinta e três reais e quarenta e três 
centavos). 
  
CLÁUSULA TERCEIRA: o presente termo aditivo é celebrado 
dentro o limite legal de 25% do total contratado, permitindo pela 
legislação pertinente – Lei nº 8.666/1993 – art. 65. 
  
E, por estarem justos e contratados, datam e assinam o presente termo 
aditivo, para que o mesmo surta seus efeitos legais e jurídicos. 
Goioxim Estado do Paraná, em 28 de dezembro de 2022. 
  
Mari Terezinha da Silva GENTE SEGURADORA S/A 
Prefeita Municipal Contratada 
  
Testemunhas:  
  
Nome: Nome: 
CPF: CPF: 
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