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MEMORANDO 39/2022

Cruzeiro do Iguaçu, 20 de Dezembro de 2022

De: Depto de Compras

Ao: Secretaria Municipal da Administração

Assunto: Vigência do Contrato

Prezado(a),

Comunicarnos que o Contrato n'’ 11-2/2022, referente ao Pregão

173/2021, junto a empraa EDITORA JORNAL DE BELTRÃO SA, inscrita lo

CNPJ n'’ 95.420.188/0001-33, encerra sua vigência na data de 18 de Janeiro de 2023.

Informamos que o referido contrato tem saldo disponível, podendo ser

solicitado Aditivo de Prazo.

Sem mais para o momento.

Itacir
Depto dg
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IVlemorando n' 093/2022

Da: Secretaria Municipal de Administração;

Ao: Diretor De3artamento Licitações.

Senhor Diretor

O Departamento de Compras através do Memorando 039/2022, esta
comunica que contrato com a empresa, EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A, possui saldo

disponível, e que havendo interesse na continuidade do mesmo, necessário se faz a prorrogação
de prazo, uma vez que, o contrato em vigência e até 18/01/2023.

Partindo-se do pressuposto que, existindo saldo do referido contrato,
referentes a matérias e serviços a serem prestados, pela referida empresa, entendemos que,
aditivar vem de encontro aos interesses desta municipalidade.

Sendo assim, estou encaminhando à essa unidade administrativa para as

providências cabíveis para o caso em espécie, ou seja, a elaboração de termos atiditvo de prazo.

Cruzeir9 [ L1

elcenoir

S

lenmbro de 2022
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HJNICiPIO DB CRUZEIRO DO IGUAÇU

-----–---------------4$TADO DO PARANÁ----------------------

Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu - PR - CNPJ 95.589.230/0001-44

PARECER JURÍDICO n'’. 052/2022 - ADITIVO/PRORROGAÇÃO.

Da: Procuradora Jurídica

Ao: Sr. Prefe to Municipal do Município de Cruzeiro do Iguaçu.

Ao: Sr. Secretário de Administração do Município de Cruzeiro do Iguaçu.

Ao: Sr. Presidente da Comissão de Licitações do Município de Cruzeiro do Iguaçu.

Assunto: Referente a solicitação de possibilidade de aditivo de
prazo, inerente a ata de registro de preço 11, oriundo do Pregão

173/2021, firmado com a empresa EDITORA JORNAL DE

BELTRÃO S/A, que tem como objeto registro de preço para

eventual contratação de empresa especializada em serviços
gráficos, para publicação em jornal de circulação (...).

RELATÓRIO/ FUNDAMENTAÇÃO

Nos foi solicitado análise e posterior parecer jurídico quanto a
possibilidade de aditivo de prazo da ata de registro de preço 11, oriundo do Pregão
173/2021 , firmado com a empresa EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A, que tem como

objeto registro de preço para eventual contratação de empresa especializada em

serviços gráficos, para publicação em jornal de circulação (...)., tendo em vista a
existência de saldo.

Assim, em análise ao requerimento, bem como ao procedimento
licitatório e ata de registro de preço em tela e aos dispositivos legais passamos a opinar:

Em que pese o requeHimento de aditivo de prazo, vislumbra que se
trata de Ata de Registro de Preço, a qual tem seu prazo de validade por 12 meses e nos

termos da cláusula segunda a ata de registro de preço em tela tem validade até

19/01/2023, assirn, entendo que resta vedado o aditivo de prazo em ata de registro de

preço nos termos pretendido, por força de disposição legal, consoante preceitua artigo

12 Decreto 7.892/2013 que regula o sistema de registro de preços, o qual dispõe:

Art. 12. O prazo de validade da ata de registro de preços não será
superior a doze meses, incluídas eventuais prorrogações,
conforme o inciso III do $ :P do art. 15 da Lei ng 8.666, de 1993.

611 Página 1 de 3



HJNICÍPIO DE CRUZBIRO DO IGUAÇU
–––---–-–--––-–---®STÂDO DO PARANÁ----------------------

Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu – PR - CNPJ 95.589.230/0001-44

Aliás, neste sentido a Advocacia Geral da União edibu uma

Orientação Normativa aos seus jurisdicionados:

Orientação Normativa/AGU n') 19, de 01.04.2009 (DOU de 07.04.2009,
S. 1, P. 14) "0 PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS É DE NO MÁXIMO UM ANO, NOS TERMOS DO ART. 15, 530,

INC.III, DA LEI N' 8.666, DE 1993,RAZÃO PELA QUAL EVENTUAL

PRORROGAÇÃO DA SUA VIGÊNCIA, COM FUNDAMENTO NO ART.
12, CAPUT, DO DECRETO NO 7.892, DE 2013, SOMENTE
SERÁ ADMITIDA ATÉ O REFERIDO LIMITE E DESDE QUE

DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA
AUTORIDADE SUPERIOR E QUE A PROPOSTA CONTINUE SE
MOSTRANDO MAIS VANTAJOSA." (Nova Redação

conforme Portaria no 124 de 24.04.2014)

A título complementar, colaciona-se a posição do Tribunal de

Contas do Estado do Paraná que é a mesma do Tribunal de Contas da União:

“Consulta sobre a possibilidade de prorrogação do fyazo de
vigência da ata de registro de preços. Princípio da legalidade. Impossibilidade de
prorrogação do prazo previsto no art, 15, 53c’, III, da Lei 8.666/93. (Tribunal de Contas
do Estado do Paraná, Acórdão n'’ 2599/201 1-Tribunal Pleno, Sessão 1 5/1 2/201 1 , Relator
Conselheiro Hermas Eurides Brandão) . “

De outra banda, a ata de registro de preços dá o suporte jurídico
para a formação dos contratos dela decorrentes, assim, entendo que pode ser gerado o
contrato em decorrência da de Ata de Registro de Preço, o qual poderá ter validade de

até 12 meses contados da data de sua formalização, desde que firmado dentro do prazo
de validade a respectiva de Ata de Registro de Preço.

Podendo assim, a respectiva ser transformada em contrato quanto
ao saldo remanescente, eis que a ata registra os quantitativos e preços, compreendendo
compromisso do fornecedor para as demandas da Administração que se apresentarem
durante o período de vigência pertinente. Já o contrato é negócio jurídico de natureza
obrigacional, porém líquido e certo. Por conta disso, diante de uma demanda
determinada, pode se convocar o beneficiário da ata para celebração do contrato.

Por fim, quanto as certidões negativas e ou inerente a regularidade

fiscal da empresa, para conversão da ata de registro de preço em contrato temos que a

licitante contratante deve manter as condições de habilitação.

@ Página 2 de 3
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Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 - 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu – PR - CNPJ 95.589.230/0001-44

Art.55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

XiIi- a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas na licitação.

(. )

No entanto, a respectiva ata poderá ser transformada em contrato
quanto ao saldo remanescente.

CONCLUSÃO

Diante o exposto, e, em razão da consulta realizada, entende a
Procuradoria Jurídica que no caso em tela, NÃO é possível aditamento de prazo de Ata

de Registro de Preço, por vedação expressa do artigo ’2 do decreto 7.892/2013 que
regula o sistema de registro de preços, contudo é possível ser gerado o contrato em
decorrência da Ata de Registro de Preço, o qual poderá ter validade de até 12

meses contados da data de sua formalização, desde que firmado dentro do prazo
de validade a respectiva de Ata de Registro de Preço .

Este é nosso entendimento jurídico. É o parecer. À consideração
superior.

Sendo este parecer de cunho opinativo, sendo que compete a
Autoridade Superior tomar as medidas que entender necessária.

Cruzeiro do Iguaçu R„21 de dezembro de 2022

01/
KARINA MAIER

PROCURADORA JURÍDICA

OAB/PR 59.899
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CONTRATO NO 202/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI(,,OS QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR E A EMPRESA EDITORA
JORNAL DE BELTRÃO SA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR, pessoa jurídica
de direito público, inscrita no CNPJ:95.589.230/0001-44, com sede à Avenida 13 de
maio - 906, representada neste ato pelo Prefeito Municipal LEONIR ANTONIO GELHEN
portador da Cédula de Identidade n') 6.799.708-5, e inscrito no CPF/MF sob o n'’
607.392.749-53, e empresa da EDITORA JORNAL DE BELTRÃO SA, CNPJ n'’
95.420.188/0001-33, com endereço Rua Mato Grosso , Nc’ 55, CEP 85605280,
representada por Adolfo Slongo Pegoraro, Carteira de identidade n') 82913238, inscrito
no CPF n'> 057.566.689-77, ajustam entre si o presente contrato, a ser regido pela Lei
n'’ 8.666/93, demais disposições legais cabíveis, pelos termos do Pregão 173/2021 e
pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto: Contratação de empresa especializada em serviços
gráficos, para publicação em jornal de circulação, sendo estas publicidades de atos
oficiais da Administração Municipal, conforme descrito no Anexo I do edital. Para
atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA- Além das condições contidas no edital compete a
CONTRATADA:
a) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, tributários e previdenciários que
possam incidir sobre a contratação;
b) Cumprir com as obrigações contidas no Anexo I do edital do Pregão Eletrônico nc’

173/2021 .

CLÁUSULA TERCEIRA - O valor do presente contrato é de até R$:81.909,15(oitenta e
um mil novecentos e nove reais e quinze centavos).

Item

01

Descrição Unid c o
Unitário Total

23.073 ,0 3,55 81.909 , 1 5
0

Contratação de empresa
do ramo jornalístico, no
âmbito da região
sudoeste do Paraná, com
circulação local e
regional devidamente
comprovada, para
atender a demanda de
publicações impressas
do município de Cruzeiro
do Iguaçu -PR.
OBS: MINIMO DE 5

EDIÇÕES SEMANAIS.
Aproximadamente 1250
cm/coluna por mês.
Fornecer dez exemplares
de cada edição.

b

Cm/
Coluna

(coluna de
4cm de

largura)

1

91'’. - O pagamento dar-se-á a mensal, após a prestação dos serviços, e após a
emissão da nota fiscal.
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5 2c’. – O pagamento da despesa do presente contrato correrá pela seguinte dotação
orçamentária:

03 – Secretaria Municipal de Administração
03.001 – Gabinete do secretário
04. 122.0003.2008 - desenvolvimento das Ações Administrativas;
33 90 39 0000 outras atividades de terceiros pessoa jurídica

S 3'’-DA VIGÊNCIA- 12 Meses.

CLÁUSULA QUARTA – Ao CONTRATADO assiste o direito de ver mantido o equilíbrio
econômico-financeiro deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA O não cumprimento ou cumprimento irregular das obrigações
constantes no Edital e no presente contrato poderão ser aplicadas a CONTRATADA
quaisquer das penalidades arroladas nos artigos 86 e 87 da Lei n.'’ 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO. A pena de muIta incidirá da seguinte forma:
1 - 0,5% (meio por cento) do valor total do contrato, por dia de atraso, no caso de atraso
injustificado na execução do contrato;
Ii - 10'7, (dez por cento) do valor total do contrato, no caso de sua inexecução parcial;
111 - 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, no caso de sua inexecução total.

CLÁUSULA SEXTA - Os casos de rescisão contratual, previstos pela Lei n.'’ 8.666/93,
serão formalmente motivados nos autos do respectivo processo.

CLÁUSULA SÉT MA - As alterações do presente contrato, do seu objeto ou de suas
condições, serão feitas de comum acordo entre as partes, mediante termo aditivo e na
conformidade da Lei vigente.

CLÁUSULA OITAVA – A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração
constantes no art. 77 e seguintes da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

CLJ\USULA NONA– A CONTRATADA signatária fica expressamente vinculada aos
termos da propoda da licitante vencedora.

CLÁUSULA DÉC MA – O presente contrato é complementado e integrado pelas regras
constantes no edital do Pregão Eletrônico n'’ 173/2021 .

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Faz parte integrante, o edital do Pregão Eletrônico n'’
173/2021 e a proposta de preços conforme estabelece a Lei Federal n'’ 8.666/93 e suas
alterações e demais documentos da licitação que sejam pertinentes, aplicando-se Ihe
todos os seus dispositivos naquilo que não contrariar as presentes disposições.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- A CONTRATADA deverá manter, enquanto vigorar o
contrato e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Eletrônico nc) 173/2021 .

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A execução do contrato, bem como os casos nele
omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público,
aplicando-se Ihes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n'’ 8.666/93, combinado
com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal. Fica credenciado pela
Administração do Município, para fiscalização do contrato, bem como prestar toda
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assistência e orientação que se fizerem necessárias, ao servidor da secretaria municipal
de Administração: (Gelcenoir Lerias da Silva) cujo CPF: 125.295.679-72, Fone (46)
(35728003), junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais
falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não sanadas no prazo
estabelecido, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das
penalidades cabíveis. A fiscalização para cumprimento do presente Contrato, por parte
da Prefeitura, poderá ser alterada, a qualquer tempo, mediante autorização da Prefeitura
e posterior comunicação à CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - As partes declaram conhecer as normas de prevenção
à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade
Administrativa (Lei Federal nc> 8.429/1992), a Lei Federal nc’ 12.846/2013 e seus
regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das
partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou
se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens
financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que
constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio
econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao
objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e
colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o foro da Comarca de Dois Vizinhos, Paraná,
para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em
02 (duas) vias de igual teor, os representantes das partes, na presença de duas
testemunhas.

ruzeiro do Iguaçu/PR, 21

W#©TÔNIO GELHEN
ontrátante

de Dezembro de 2022.

EDITORA JORNAL DE Assinado de forma dIgital por

BELTRAO S i?JIP20: ::5:11: RAD S
A:954201 88000133 Dados: 2022.12.21 18:22:37 •03'00'

EDITORA JORNAL DE BELTRÃO SA
Contratada

Testemunhas: MARCOS ANTONIO H=A;Coes :TTbl\1Fjat
KUCHINSKI:839976 KUCHINSKI:83997636915

2 = 3 6 9 1 5 g: 2 : : : 9:321d ág 2 1

CPF/MF n- atl/ .o%4M$...J

069.663 .5 c#q .38
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Quinta-Feira. 22 de Dezembro de 2022 Ano Xl e EdiÇão Ng 2762

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

CONTRATO N' 202/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DEESPÉcie

t lico n'’ 173f'2021
PARTES

EDI TORA JORNAL DE BELTRÃO SA. CNPJ rP 95.420. 188/0001.33

Contratação de empresa espedalaad8 em 89rvtços grálicos, para pu:iic91,ão em jo,nat do ci'allaçào,
sendo estas publieda:les Ce ata aReia's da AdmInistração &Iuniopd, oonfame descrito no Anexo I doo aiHo:

wnlratant9 por 12 mesesedilã. Para atend&' 8 as necessidades ao

mmF;;1.9BRI L e'1les co lnae cenlavog

priMo; A:d 2t .'12/23 .

CeTercci/cM oa Jurídica

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICiPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 22/12/2022.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://dloems.com.br
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