
Proc. Administrativo 16.577/2022

De: Joceli C. - SMS-AS-AF-CAF

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Bianca N.

Data: 03/06/2022 às 16:35:34

Setores envolvidos:

GP, GP-AL, GP-AJ, SMA-DP, GVP-S, SMS-AS-AF-CAF, SMA-LC-ALT, SMA-PGM-JEA

CANCELAMENTO DA ATA 1060/2021

 

 Solicitamos o cancelamento da Ata n° 1060/2021 do Pregão Eletrônico 146/2021 e que seja chamada a empresa
vencedora subsequente, devido o fornecedor PGSA Comercial Ltda  já na primeira  compra  não realizar a entrega
dos materiais. Temos os empenhos 4280/2022 de 25/02/2022 e 8936/2022 de 08/04/2022 que estão pendentes e Ja
foram várias tentativas de contatos  telefônicos, e-mails  já notificada e não nos da retorno nenhum quanto a data de
entrega do material. Estamos com nossos estoques de termômetro clínico praticamente zerado e não vemos outra
alternativa a não ser o cancelamento da Ata. 

   Segue em anexo a notificação enviada para a empresa, a qual não nos deu nenhum posicionamento concreto.

_

_

Joceli Nunes de Camargo 

Atendente de Farmácia

Anexos:

NOTIFICACAO_PGSA.pdf
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NOTIFICAÇÃO 
 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1060/2021 
 
Contratada: PGSA Comercial Ltda, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Jose Zalesk, 
1458 casa 1 condomínio Verde P, na cidade de Curitiba - PR, inscrita no CNPJ sob o nº 38.398.257/0001-16 
 
Objeto do Contrato: Registro de Preços para aquisição de materiais hospitalares em atendimento ao 
Município de Francisco Beltrão. 
 
Processo Licitatório: Pregão Eletrônico 146/2021.  
 
Objeto da Notificação: Sobre a não entrega dos materiais referente aos empenhos 4280/2022 e 8936/2022. 

 

O MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 
77.816.510/0001-66, CONSIDERANDO: 
 
a) que a Ata de Registro de Preços 1060/2021 foi firmada em 09/12/2021 com a empresa ora NOTIFICADA, 
decorrente do Pregão Eletrônico 146/2021; 
b) que a NOTIFICADA se comprometeu em entregar os materiais, objeto desta licitação no prazo máximo 
de 10 (dez) dias úteis após a solicitação formal de compra (Autorização de Empenho) emitida pelo 
Departamento de Compras; 
c) que os materiais solicitados através das Autorizações de Empenhos nº 4280/2022, e 8936/2022 informados 
nos dias 02/03/2022 e 12/04/2022 via oficio, não foram entregues pela NOTIFICADA até a presente data. 
d) que a entrega dos materiais deveria ter ocorrido em até dez dias uteis após o encaminhamento do empenho, 
portanto em atraso, e desta forma prejudicando o bom andamento da Secretaria de Saúde. 
e) que a Ata de Registro de Preços impõe diversas obrigações formais à empresa contratada e ora 
NOTIFICADA, dentre as quais destacamos: 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
 

3.1. Os materiais objetos da presente ATA deverão ser 

entregues, parceladamente (sem ônus de entrega), de 

acordo com as solicitações da Secretaria Municipal de 

Saúde , nos locais indicados pela mesma, no Município 

de Francisco Beltrão. 

 

3.2. A detentora da Ata de Registro de Preços deverá 

atender as solicitações da Secretaria Municipal de 

Saúde, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados 

do momento do recebimento da nota de empenho, 

confirmação por e-mail ou contato telefônico, seguindo 

rigorosamente as quantidades solicitadas. 

 

Diante disto, fica por meio da presente NOTIFICADA a empresa, PGSA Comercial Ltda para que, no 
prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados do recebimento desta, entregue os produtos solicitados ou 
justifique fundamentalmente a impossibilidade de cumprimento, sob pena de aplicação das penalidades 
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previstas em lei e na Ata de Registro de Preços através de encaminhamento ao Departamento Jurídico, diante 
dos fatos apontados na presente NOTIFICAÇÃO. 
 
 
Francisco Beltrão - PR, 09 de maio de 2022 
 
 

 
 

Eleandro Tiecher 
Farmacêutico SMS CRF 15355 
Fiscal da execução da Ata 
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  Proc. Administrativo 1- 16.577/2022

De: Bianca N. - SMA-LC-ALT

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

Data: 07/06/2022 às 11:08:14

 

Segue pedido de rescisão para análise e parece jurídico.

Att

_

Bianca Zanini Niclote 

Auxiliar administrativo
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  Proc. Administrativo 2- 16.577/2022

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: SMS-AS-AF-CAF - CAF 

Data: 08/06/2022 às 16:33:40

 

Segue parecer jurídico anexo.

Primeiramente, cumpra-se o item "a" para fins de intimação da empresa.

Após, os autos devem ser encaminhados à Assessoria Jurídica para análise e decisão do Prefeito.

Att

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_0824_2022_Proc_16577_Rescisao_Contratual_Ata_fornecimento_de_termometros_PGSA_Comercial_Penalidades.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 08/06/2022 16:34:10 1Doc CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE CPF 035.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: C755-B780-1A38-98D0 

1Doc:  Proc. Administrativo 16.577/2022  |  Anexo: Parecer_n_0824_2022_Proc_16577_Rescisao_Contratual_Ata_fornecimento_de_termometros_PGSA_Comercial_Penalidades.pdf (6/6)        5/28



 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Página 1 de 6 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030 
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 

 
 

PARECER JURÍDICO N.º 0824/2022 
 
 
PROCESSO N.º :  16577/2022 
REQUERENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
INTERESSADA :  PGSA COMERCIAL LTDA 
ASSUNTO : RESCISÃO E PENALIDADE CONTRATUAL  

 
 
 

1 RETROSPECTO 
 
Trata-se de requerimento efetuado pela Secretaria Municipal de Saúde pretendendo 

a rescisão da Ata de Registro de Preços n.º 1060/2021 (Pregão Eletrônico n.º 146/2021), 
firmada com a empresa PGSA COMERCIAL LTDA, tendo em vista o não fornecimento dos 
produtos solicitados. 

 
Anexou aos autos Notificação Extrajudicial enviada à contratada. 
 
É o relatório. 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO 
 

A empresa foi declarada vencedora do item 365 (termômetro clínico) do Pregão 
Eletrônico n.º 146/2021, sendo a Ata de Registro de Preços n.º 1060/2021 subscrita pelas partes 
com vigência até 08/12/2022. 

 
Na data de 25/02/2022, o Município encaminhou à empresa a Nota de Empenho nº 

4280/2022 solicitando a entrega de certa quantidade do item. Posteriormente, na data de 
08/04/2022, emitiu-se a Nota de Empenho nº. 8936/2022 solicitando a entrega de mais itens. 
Entretanto, a empresa não realizou a entrega de nenhum material. Diante disto, o Município 
tentou entrar em contato via telefone, e-mail e demais meios possíveis, mas não obteve 
retorno.  

 
Tendo em vista a imprescindibilidade do item em apreço, na data de 09/05/2022, foi 

enviada Notificação Extrajudicial à empresa solicitando a entrega imediata no prazo máximo 
de 03 (três) dias. Porém, novamente a empresa manteve-se omissa, não fornecendo os itens, 
bem como não apresentando nenhuma justificativa para tal comportamento. 

 
Ademais, dispõe a Cláusula Terceira da Ata que “3.2. A CONTRATADA deverá 

atender as solicitações da Secretaria Municipal de Saúde, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
contados do momento do recebimento da nota de empenho, confirmação por e-mail ou contato 
telefônico, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas.” 
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Basilar ao que fora demonstrado acima, a Secretaria interessada solicitou a rescisão 
da Ata. Nota-se que a detentora da Ata deixou de cumprir as disposições estabelecidas entre 
as partes, bem como as solicitações da fiscalização e não comprovou a ocorrência de caso 
fortuito ou força maior que impedisse de realizá-los. 

 
A ARP, em sua Cláusula Décima Segunda, prevê o cancelamento unilateral caso a 

contratada venha a “12.1.2. Sem justa causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a 

execução dos serviços”, “12.1.3. Infringir qualquer cláusula desta Ata e/ou da Lei Federal nº 

8.666/93” e “12.1.4. Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas desta Ata, 

especificações ou prazos”. 
 
Ademais, a infringência das condições acordadas implica na incidência da 

penalidade prevista na Cláusula Décima Terceira, item 13.2, in verbis: 
 
“c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal 
pelo prazo de até dois anos; 
d) Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, 
pelo prazo de até cinco anos;” 
 
A inexecução contratual por parte da contratada dá ensejo à aplicação das 

penalidades previstas contratualmente e/ou na legislação pertinente ao processo de 
contratação (Lei nº 8.666/93 ou Lei nº 10.520/02). 

 
A aplicação das sanções administrativas, como regra, está subordinada ao vínculo 

obrigacional existente entre as partes, isto é, a existência do vínculo contratual é condição 
indispensável para a aplicação das penalidades administrativas. 

 
Percebe-se que a aplicação de sanções administrativas é uma prerrogativa conferida 

à Administração que, na efetiva fiscalização e acompanhamento da adequada execução do 
objeto contratado, identificadas irregularidades, tem o poder/dever de adotar as 
providências necessárias a resguardar os interesses públicos que se busca alcançar, devendo 
aplicar as penalidades previstas nas normas reitoras do Pregão e das Licitações e Contratos 
Administrativos, que dispõem: 

  
Lei n.º 10.520/2002 
Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será 
descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o 
inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. (g.n.) 
 
Lei n.º 8.666/1993: 

1Doc:          7/28



 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Página 3 de 6 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030 
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 

 
 

Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à 
Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: 
IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; (g.n.) 
Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
I - advertência; 
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
(...) 
§ 2º As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente 
com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis. (g.n.) 
 
Conclui-se da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, portanto, que a 

aplicação de qualquer das penalidades previstas nas Leis n.º 10.520/2002 e 8.666/1993 exige 
que a Administração assegure ao contratado a “prévia defesa”, direito que tem sede 
constitucional, com previsão no inciso LV do artigo 5º da Carta de 1988, que dispõe: 

 
Art. 5º. (...) 
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;  

 
Consoante lição de Celso Antônio BANDEIRA DE MELLO, a proposta há de ser séria 

(realizada com o objetivo de ser mantida e cumprida), firme (formulada sem reservas ou condições), 
concreta (conteúdo perfeitamente determinado, sem estabelecer remissões a ofertas de terceiros), 
ajustada às condições da lei e do edital e exequível (economicamente viável).1  

 
Ainda de acordo com a melhor doutrina, depreende-se que o Princípio da Boa Fé:  
 
 (...) reclama de ambas as partes um comportamento ajustado a certas pautas. Delas procede 
que, pela via designada contratual, o Poder Público pode se orientar unicamente para a 
satisfação do interesse público que ditou a formação do ajuste. É por isso que lhe assistem os 
poderes adequados para alcançá-lo. (...) De outra parte – impende ressaltar –, ao contratante 
privado é defeso pretender evadir-se, seja por que meios for, ao completo, regular e fiel 
cumprimento das obrigações assumidas.2 

                                                 
1 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 25 ed., ver. e atual. até a 

EC n.º 56, de 10/12/2007, 2ª tir. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 586-587. 
2 Idem, p. 586-587. 
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Como já mencionado acima, a Ata de Registro de Preços prevê em sua Cláusula 

Décima Primeira o cancelamento unilateral caso a contratada venha a “não cumprir ou cumprir 
irregularmente as cláusulas desta Ata, especificações ou prazos”, sob pena de incidência da 
penalidade prevista na Cláusula Décima Primeira, itens “11.2 e 11.3”, a saber: 

 
11.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor do fornecimento e cancelamento da Ata de 
Registro de Preços, sem prejuízo da devolução dos produtos/materiais, caso este não atenda o 
disposto no edital, sem prejuízo das demais penalidades previstas em regulamento. 
 
11.3. Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) do valor de cada pedido, a cada 24 
horas (vinte e quatro) horas de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) de cada 
fornecimento, podendo a reiteração ou continuidade da recusa ou não entrega do objeto levar 
ao cancelamento da Ata de Registro de Preços. 
 
Diga-se mais, a inexecução da obrigação caracteriza infração suficientemente grave 

para a aplicação, concomitante, das penalidades previstas no art. 87, incisos III e IV, da Lei 
n.º 8.666/1993, podendo declará-la inidônea até que efetue o pagamento da multa imposta e 
cumpra o prazo de suspensão temporária de participar de licitação promovida por esta 
Municipalidade. 

 
Desse modo, a Administração contratante tem o dever de instaurar o regular 

processo administrativo, por meio de ato administrativo, relatando sumariamente o 
ocorrido, e intimar a contratada para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresente defesa, 
se entender conveniente. 

 
Após transcorrido o prazo de defesa, a autoridade competente (Prefeito Municipal) 

deve decidir sobre a rescisão contratual e o encaminhamento para aplicação das penalidades 
pertinentes mediante a constituição de Comissão Especial. 

 
Efetivada a rescisão contratual, deve ser instaurado processo sancionador, ou iniciar 

nova fase neste mesmo processo, para apuração e aplicação das penalidades de impedimento 
de licitar e de contratar com o Município de Francisco Beltrão e descredenciamento no Sicaf, pelo 
prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato (art. 48 do Decreto 
Municipal nº. 251/2020), cuja valoração deverá ser compatível com a gravidade e 
reprovabilidade da infração, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade, que informam toda a atividade da Administração Pública. 

 
De consequência, tratando-se da modalidade de Pregão, não há a obrigatoriedade 

de o licitante remanescente manter a condição ofertada pelo primeiro classificado, já que o 
valor que vincula cada licitante é o último lance ofertado, sendo que, em função da inversão 
de fases, não se tem acesso à proposta e documentos das licitantes subsequentes, mas tão 
somente da empresa detentora da melhor proposta.  
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Nesse caso, deverá haver a retomada do processo licitatório, procedendo-se a 
análise da proposta do licitante subsequente classificado, negociação, habilitação, 
adjudicação, homologação e somente após superar todas as etapas a Administração 
convocará a empresa para assinatura do contrato. Tal entendimento encontra respaldo no 
art. 4º da Lei nº. 10.520 /2002, e no art. 47, § 2º, do Decreto Municipal nº. 251/2020, ou seja: 

 
Lei nº. 10.520 /2002 
Art. 4º (...) 
XXIII - se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 
celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no inciso XVI. 
(...) 
XVI - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o 
pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor; 
XVII - nas situações previstas nos incisos XI e XVI, o pregoeiro poderá negociar diretamente 
com o proponente para que seja obtido preço melhor; 
 
Decreto Municipal nº. 251/2020 
Art. 47 (...) § 2º Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de 
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de 
preços, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após a 
comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos 
complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços, sem 
prejuízo da aplicação das sanções de que trata o art. 48. 
 
Ressalta-se, por fim, que a rescisão deve preceder de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente (Prefeito Municipal). 
 

3 CONCLUSÃO 
 
ANTE O EXPOSTO, nos termos dos artigos 79, inc. I, 64, § 2º, e 87 da Lei n.º 8.666/93 e 

artigo 7º, da Lei nº. 10.520/2002, opina-se pelo CANCELAMENTO/RESCISÃO da Ata de 
Registro de Preços n.º 1060/2021 (Pregão Eletrônico n.º 146/2021), firmada com a empresa 
PGSA COMERCIAL LTDA. De consequência, recomenda-se:  

 
(A) seja intimada a empresa para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresente 

defesa, se entender conveniente; 
 
(B) transcorrido o prazo acima, com ou sem apresentação de defesa, nos termos do 

art. 79, § 1º3, da Lei nº. 8.666/93, encaminhem-se os autos à autoridade superior (Prefeito) 
para que, por escrito e fundamentadamente, decida sobre a rescisão da ARP e, se for o caso, 

                                                 
3 Art. 79 (...) § 1o  A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 
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autorize a instauração de processo administrativo sancionador para apuração das 
penalidades cabíveis através da Comissão de Processo Administrativo Sancionador (Portaria 
n.º 389/2019 ou subsequente);  

 
(C) autorizada a rescisão, providencie-se a lavratura e publicação do Termo de 

Rescisão da ARP e a comunicação do ato à empresa PGSA COMERCIAL LTDA, além da 
convocação das demais licitantes classificadas, se existentes, respeitada a ordem de 
classificação, para, após a comprovação dos requisitos de habilitação, analisada a proposta e 
eventuais documentos complementares e, feita a negociação pela Pregoeira, assinar o 
instrumento. Se nenhum outro licitante restar habilitado ou se não existirem outros 
classificados, uma nova licitação deverá ser realizada para o mesmo objeto; 
 

(D) após, encaminhem-se os autos à Comissão Especial para apuração e aplicação de 
eventuais responsabilidades a serem imputadas à empresa pela inexecução do objeto em 
razão da ausência de entrega de produtos, garantindo-se, novamente, o direito ao 
contraditório e à ampla defesa.  

 
É o parecer, submetido à elevada apreciação de Vossa Senhoria. 
 

 Francisco Beltrão/PR, 08 de junho de 2022. 
 

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

                                         OAB/PR 41.048 
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  Proc. Administrativo 3- 16.577/2022

De: Raissa W. - SMA-LC-ALT

Para:  -  PGSA COMERCIAL LTDA

Data: 14/06/2022 às 10:39:37

 

Bom dia!

Segue Parecer Jurídico anexo ao despacho 2 para que a empresa fornecedora se manifeste dentro do prazo de 5
(cinco) dias úteis:

"Seja intimada a empresa para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresente defesa, se entender conveniente;"

Att.

_

Raissa Katherine Weierbacher 

Agente Administrativo
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  Proc. Administrativo (Nota interna 28/06/2022 10:25) 16.577/2022

De: Raissa W. - SMA-LC-ALT

Para:  -  

Data: 28/06/2022 às 10:25:05

 

Joceli Nunes de Camargo - SMS-AS-AF-CAF

Aguardamos seu parecer para continuidade.

Obrigada

_

Raissa Katherine Weierbacher 

Agente Administrativo
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  Proc. Administrativo (Nota interna 28/06/2022 10:43) 16.577/2022

De: Joceli C. - SMS-AS-AF-CAF

Para:  -  

Data: 28/06/2022 às 10:43:13

 

pode dar continuidade ao cancelamento da ata.

_

Joceli Nunes de Camargo 

Atendente de Farmácia

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

Joceli Nunes de Camargo 28/06/2022 10:44:09 1Doc JOCELI NUNES DE CAMARGO CPF 010.XXX.XXX-94

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 9ADC-28DF-8B83-8AB2 
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  Proc. Administrativo 4- 16.577/2022

De: Raissa W. - SMA-LC-ALT

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica  - A/C Lucas F.

Data: 28/06/2022 às 11:44:58

 

Bom dia!

Mediante falta de defesa da empresa, encaminho processo à Assessoria Jurídica para análise e decisão do Prefeito.

Obrigada

_

Raissa Katherine Weierbacher 

Agente Administrativo
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  Proc. Administrativo 5- 16.577/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Bianca N.

Data: 29/06/2022 às 07:01:06

 

Segue despacho 489 2022 para assinatura pelo Prefeito Municipal

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_489_2022.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 29/06/2022 11:36:46 1Doc MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 3DEA-3B3C-0A9A-9E56 
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Página 1 de 1 
CNPJ: 77.816.510/0001-66 - Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n.º 1.000 - CEP 85.601-030 - Fone: (46) 3520-2121 

E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 

 
 

 
DESPACHO N.º 489/2022 

 
 

PROCESSO N.º :  16.577/2022 
REQUERENTE :  SECRETARIA DE SAÚDE 
LICITAÇÃO : ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 1.060/2021 – PREGÃO N.º 146/2021 
OBJETO :  FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA 
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO 
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formulação de cancelamento da Ata de 
Registro de Preços n.º 1.060/2021, referente ao fornecimento de medicamentos para dis-
pensação gratuita.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação da Secretaria, documentos 

pertinentes, notificação, relatórios, fotocópia do contrato e parecer jurídico. 
 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 0824/2022, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO o pedido de CANCELA-
MENTO da Ata de Registro de Preços n.º 1.060/2021. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Encaminhe-se com fotocópia para Assessoria Legislativa elaborar ato de ins-

tauração de processo administrativo e remetam-se os autos para a Comissão. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 28 de junho de 2022. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal  
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  Proc. Administrativo 6- 16.577/2022

De: Raissa W. - SMA-LC-ALT

Para: GP-AL - Assessoria Legislativa  - A/C Julio J.

Data: 05/07/2022 às 14:41:54

 

Boa tarde!

Encaminhamos à Assessoria Legislativa para, em cumprimento ao que recomendam o parecer jurídico e o despacho
do Prefeito Municipal, seja instaurado processo administrativo para apuração e aplicação de eventuais
responsabilidades à empresa  pela inexecução do objeto contratado.

At-te.

_

Raissa Katherine Weierbacher 

Agente Administrativo

Anexos:

PUBLICADO_AMP_TERMO_DE_RESCISAO_ATA_1060_PGSA.pdf

TERMO_DE_RESCISAO_ATA_1060_2021_PGSA.pdf

1Doc:          18/28



Paraná , 30 de Junho de 2022   •   Diário Oficial dos Municípios do Paraná   •    ANO XI | Nº 2551 

 

www.diariomunicipal.com.br/amp                                                                        96 

ANTONIO CARLOS BONETTI 
Secretário Municipal da Administração 

Publicado por: 
Raissa Katherine Weierbacher 

Código Identificador:70F39C45 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO DE RESCISÃO 

 
A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Termo 
de Rescisão: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa PGSA 
COMERCIAL LTDA. 
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 1060/2021 – Pregão 
Eletrônico nº 146/2021. 
OBJETO o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição 
de equipamentos, material e instrumental médico hospitalar para 
suprimento das unidades de saúde, farmácias municipais, centro de 
saúde cidade norte e unidade de pronto atendimento 24 horas – UPA, 
durante a vigência da Ata de Registro de Preços, conforme 
necessidade da Administração Municipal. 
DA RESCISÃO: A Administração resolve, nos termos dos artigos 79, 
inc. I, 64, § 2º, e 87 da Lei n.º 8.666/93 e artigo 7º, da Lei nº. 
10.520/2002, pela rescisão/cancelamento da Ata de Registro de Preços 
nº 1060/2021, conforme o contido no Processo Administrativo nº 
16.577/2022. 
  
Francisco Beltrão, 29 de junho de 2022. 
  

Publicado por: 
Raissa Katherine Weierbacher 

Código Identificador:21183B80 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
  
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2022 – Processo 
nº 472/2022. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição 
de materiais de consumo do tipo ferramental/ferramentas diversas em 
atendimento às demandas do Município de Francisco Beltrão – PR. 
  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO POR GRUPO/LOTE. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto 
Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019; decreto Municipal nº 
251 de 20 de maio de 2020; Lei Complementar n.º 123/2006 e suas 
alterações e legislação complementar. 
  
EMPRESAS VENCEDORAS – MAIOR PERCENTUAL DE 
DESCONTO POR GRUPO/LOTE. 
1 – RODRIGO BARBIERI & CIA LTDA - ME. CNPJ nº 
14.051.548/0001-75. Grupo 01 – 21% e Grupo 02 21%. 
VALOR TOTAL R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 
  
Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito no 
contrato. 
Homologo a presente licitação. 
  
Francisco Beltrão, 29 de junho de 2022. 
  
CLEBER FONTANA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Raissa Katherine Weierbacher 

Código Identificador:F4942EE4 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2022 – UASG 987565 
  
A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão-PR, avisa aos 
interessados que fará realizar no dia 15 de julho de 2022, às 09:00 
horas, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição 
de oxigênio gasoso medicinal, cilindros, válvulas reguladoras, 
reguladores de pressão, fluxômetros, umidificadores para cilindro 
e carrinhos para transporte, para distribuição a pacientes do SUS 
em oxigenoterapia domiciliar e para utilização nos demais 
serviços da Secretaria Municipal de Saúde. 
  
Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 09:00 
horas do dia 15 de julho de 2022, no endereço eletrônico: 
www.gov.br/compras/pt-br. 
  
Edital na íntegra: à disposição dos interessados no Departamento de 
Compras, Licitações e Contratos, na Rua Octaviano Teixeira dos 
Santos, 1000 e no site www.franciscobeltrao.pr.gov.br – licitações, 
ou através do site: www.gov.br/compras/pt-br. Informações 
complementares através dos telefones (46)3520-2107 e 3520-2103. 
  
Francisco Beltrão, 29 de junho de 2022. 
  
SAMANTHA PÉCOITS 
Pregoeira 
  

Publicado por: 
Raissa Katherine Weierbacher 

Código Identificador:8BE3F564 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
  
A Pregoeira designada através da Portaria nº 047/2022 de 06 de 
janeiro de 2022, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação 
complementar, torna público o resultado da Licitação: 
  
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2022 – Processo 
nº 466/2022. 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços na 
execução do transporte terrestre municipal e intermunicipal, de 
produtos hortifrutigranjeiros – frutas e hortaliças, das propriedades 
rurais até as plataformas comerciais de atacado e indústrias do 
Município de Francisco Beltrão e Região, em trecho não superior à 
distância de 300 quilômetros da sede do Município de Francisco 
Beltrão - PR. 
  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MENOR 
PREÇO GLOBAL POR GRUPO DE ITENS 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto 
Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019; decreto Municipal nº 
251 de 20 de maio de 2020; Lei Complementar n.º 123/2006 e suas 
alterações e legislação complementar. 
  
EMPRESA VENCEDORA – MENOR PREÇO GLOBAL POR 
GRUPO DE ITENS 
DESERTO 
  
Francisco Beltrão, 29 de junho de 2022. 
  
DANIELA RAITZ 
Pregoeira 

Publicado por: 
Raissa Katherine Weierbacher 

Código Identificador:A963C803 
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  
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TERMO DE RESCISÃO 
Ata de Registro de Preços nº 1060/2021 

Pregão Eletrônico nº 146/2021 
 

O MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 
no CNPJ/MF n.º 77.816.510/0001-66, com sede administrativa localizada na Rua Octaviano Teixeira dos 
Santos, n.º 1000, Centro, CEP 85.601-030, cidade e Comarca de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, empresa PGSA COMERCIAL LTDA, sediada na RUA 
JOSE ZALESK, 1458 CASA 01 COND VERDE P - CEP: 81312110 - BAIRRO: CIDADE INDUSTRIAL, na 
cidade de Curitiba/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 38.398.257/0001-16, doravante designada 
CONTRATADA, neste ato representada por sua sócia administradora Sra. PAMELA GUENTE LOPES, 
portadora do CPF nº 122.634.579-41., têm justo e firmado o presente Termo de Rescisão/cancelamento 
da Ata de Registro de Preços nº 1060/2021, oque o fazem com fundamento nos artigos 79, inc. I, 64, § 2º, 
e 87 da Lei n.º 8.666/93 eartigo 7º, da Lei nº. 10.520/2002, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente termo tem por objeto a rescisão/cancelamento daAta de Registro de Preços nº 
1060/2021, celebrada em 09 de dezembro de 2021,Pregão eletrônico nº 146/2021, que tem por objeto o 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamentos, material e instrumental médico 
hospitalar para suprimento das unidades de saúde, farmácias municipais, centro de saúde cidade norte e 
unidade de pronto atendimento 24 horas – UPA, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, conforme 
necessidade da Administração Municipal. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

A Administração resolve, nos termos dos artigos 79, inc. I, 64, § 2º, e 87 da Lei n.º 8.666/93 e 
artigo 7º, da Lei nº. 10.520/2002,pela rescisão/cancelamento da Ata de Registro de Preços nº 1060/2021, 
conforme o contido no Processo Administrativo nº 16.577/2022. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA QUITAÇÃO 

As partes se dão por mutuamente quitadas e satisfeitas, o que o fazem de forma irretratável e 
irrevogável, declarando sua expressa renúncia a qualquer forma de reclamação ou pleito decorrente 
doreferidocontrato, seja extrajudicial ou judicialmente, sem prejuízo da apuração e aplicação de eventuais 
penalidades legais e contratuais cabíveis. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO FORO 

Para dirimir as questões oriundas do presente Instrumento, elegem o foro da Comarca de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná. 

 
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias, de igual 

teor e forma,para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 
 
 

Francisco Beltrão, 29 de junho de 2022. 
 
 

CLEBER FONTANA PGSA COMERCIAL LTDA 

CPF Nº 020.762.969-21 
CONTRATADA 

PAMELA GUENTE LOPES 
PREFEITO MUNICIPAL Sócia administradora 

CONTRATANTE  
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  Proc. Administrativo 7- 16.577/2022

De: Julio J. - GP-AL

Para: GP - Gabinete do Prefeito  - A/C Cleber F.

Data: 07/07/2022 às 11:40:57

 

Segue ato para anuência e assinatura pelo ICP-Brasil.

_

Julio B Maia Junior

Assessor Legislativo

Anexos:

260_22_INSTAURA_PROCESSO_ADMINISTRATIVO_SANCIONADOR.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 07/07/2022 14:32:07 1Doc MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: E19C-C700-20C6-59D0 
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030 

E-mail: fbeltrao@franciscobeltrão.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 

 

PORTARIA MUNICIPAL Nº 260 DE 07 DE JULHO DE 2022 
 

 

Instaura Processo Administrativo Sancionador. 

 

  

 O PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO, Estado do Paraná, no 

uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal e de acordo 

com os fatos apurados no processo sob o protocolo n.º 16.577/2022, 

 

 RESOLVE: 
  

 Art. 1º Determinar a abertura de Processo Administrativo visando apurar os fatos e a 

responsabilidade da contratante inscrito no CPF/MF n.º 38.398.257/0001-16, considerando a 

possível infração contratual referente à Ata de Registro de Preços n.º 1060/2021 (Pregão 

Eletrônico n.º 146/2021). 

 

 Art. 2º A Comissão de Processo Administrativo Sancionador, designada pela Portaria 

Municipal n.º 389 de 8 de agosto de 2019 e suas alterações terá a incumbência de apurar a 

ocorrência de eventuais irregularidades na prestação do serviço ou do contrato, no prazo de 

150 (cento e cinquenta) dias, a contar do início dos trabalhos, que dar-se-á em no máximo 03 

(três) dias úteis a contar da data de publicação desta, e ao final, emitir relatório.  

 

 Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação. 

 

 Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 07 de julho de 2022. 

 

 

 

 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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  Proc. Administrativo 8- 16.577/2022

De: Julio J. - GP-AL

Para: SMA-DP - Diretoria de Patrimônio  - A/C Vlademir C.

Data: 12/07/2022 às 14:20:44

 

Segue

_

Julio B Maia Junior

Assessor Legislativo
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  Proc. Administrativo (Nota interna 15/09/2022 10:33) 16.577/2022

De: Vlademir C. - SMA-DP

Para:  -  

Data: 15/09/2022 às 10:33:43

 

Nelson Venzo - GVP-S

_

Vlademir Vieira da Cunha  

Agente Administrativo
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  Proc. Administrativo 27.451/2022

De: Vlademir C. - GVP-S

Para: GVP-S - Sancionador 

Data: 15/09/2022 às 10:40:20

Setores (CC):

GVP-S

 

Bom dia,

Segue para início do Processo Sancionador.

Peço a análise dos membros no processo e pontuem até o prazo de 15 dias para confeccionar a Notificação

Extrajudicial.

Grato,
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  Proc. Administrativo 9- 16.577/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para:  -  

Data: 05/10/2022 às 16:55:14

 

BOA TARDE

EM ANEXO  TERMO DE RESCISÃO Ata de Registro de Preços nº 1060/2021 Pregão Eletrônico nº 146/2021, PARA
FINS DE ARQUIVAMENTO.

OBRIGADA.

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo

Anexos:

PUBLICACAO_1_CONT_1060_2021__2022_06_29_.pdf

TERMO_DE_RESCISAO_ATA_1060_2021_PGSA.pdf
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ANTONIO CARLOS BONETTI 
Secretário Municipal da Administração 

Publicado por: 
Raissa Katherine Weierbacher 

Código Identificador:70F39C45 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO DE RESCISÃO 

 
A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Termo 
de Rescisão: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa PGSA 
COMERCIAL LTDA. 
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 1060/2021 – Pregão 
Eletrônico nº 146/2021. 
OBJETO o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição 
de equipamentos, material e instrumental médico hospitalar para 
suprimento das unidades de saúde, farmácias municipais, centro de 
saúde cidade norte e unidade de pronto atendimento 24 horas – UPA, 
durante a vigência da Ata de Registro de Preços, conforme 
necessidade da Administração Municipal. 
DA RESCISÃO: A Administração resolve, nos termos dos artigos 79, 
inc. I, 64, § 2º, e 87 da Lei n.º 8.666/93 e artigo 7º, da Lei nº. 
10.520/2002, pela rescisão/cancelamento da Ata de Registro de Preços 
nº 1060/2021, conforme o contido no Processo Administrativo nº 
16.577/2022. 
  
Francisco Beltrão, 29 de junho de 2022. 
  

Publicado por: 
Raissa Katherine Weierbacher 

Código Identificador:21183B80 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
  
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2022 – Processo 
nº 472/2022. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição 
de materiais de consumo do tipo ferramental/ferramentas diversas em 
atendimento às demandas do Município de Francisco Beltrão – PR. 
  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO POR GRUPO/LOTE. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto 
Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019; decreto Municipal nº 
251 de 20 de maio de 2020; Lei Complementar n.º 123/2006 e suas 
alterações e legislação complementar. 
  
EMPRESAS VENCEDORAS – MAIOR PERCENTUAL DE 
DESCONTO POR GRUPO/LOTE. 
1 – RODRIGO BARBIERI & CIA LTDA - ME. CNPJ nº 
14.051.548/0001-75. Grupo 01 – 21% e Grupo 02 21%. 
VALOR TOTAL R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 
  
Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito no 
contrato. 
Homologo a presente licitação. 
  
Francisco Beltrão, 29 de junho de 2022. 
  
CLEBER FONTANA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Raissa Katherine Weierbacher 

Código Identificador:F4942EE4 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2022 – UASG 987565 
  
A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão-PR, avisa aos 
interessados que fará realizar no dia 15 de julho de 2022, às 09:00 
horas, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição 
de oxigênio gasoso medicinal, cilindros, válvulas reguladoras, 
reguladores de pressão, fluxômetros, umidificadores para cilindro 
e carrinhos para transporte, para distribuição a pacientes do SUS 
em oxigenoterapia domiciliar e para utilização nos demais 
serviços da Secretaria Municipal de Saúde. 
  
Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 09:00 
horas do dia 15 de julho de 2022, no endereço eletrônico: 
www.gov.br/compras/pt-br. 
  
Edital na íntegra: à disposição dos interessados no Departamento de 
Compras, Licitações e Contratos, na Rua Octaviano Teixeira dos 
Santos, 1000 e no site www.franciscobeltrao.pr.gov.br – licitações, 
ou através do site: www.gov.br/compras/pt-br. Informações 
complementares através dos telefones (46)3520-2107 e 3520-2103. 
  
Francisco Beltrão, 29 de junho de 2022. 
  
SAMANTHA PÉCOITS 
Pregoeira 
  

Publicado por: 
Raissa Katherine Weierbacher 
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PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
  
A Pregoeira designada através da Portaria nº 047/2022 de 06 de 
janeiro de 2022, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação 
complementar, torna público o resultado da Licitação: 
  
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2022 – Processo 
nº 466/2022. 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços na 
execução do transporte terrestre municipal e intermunicipal, de 
produtos hortifrutigranjeiros – frutas e hortaliças, das propriedades 
rurais até as plataformas comerciais de atacado e indústrias do 
Município de Francisco Beltrão e Região, em trecho não superior à 
distância de 300 quilômetros da sede do Município de Francisco 
Beltrão - PR. 
  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MENOR 
PREÇO GLOBAL POR GRUPO DE ITENS 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto 
Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019; decreto Municipal nº 
251 de 20 de maio de 2020; Lei Complementar n.º 123/2006 e suas 
alterações e legislação complementar. 
  
EMPRESA VENCEDORA – MENOR PREÇO GLOBAL POR 
GRUPO DE ITENS 
DESERTO 
  
Francisco Beltrão, 29 de junho de 2022. 
  
DANIELA RAITZ 
Pregoeira 

Publicado por: 
Raissa Katherine Weierbacher 

Código Identificador:A963C803 
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TERMO DE RESCISÃO 
Ata de Registro de Preços nº 1060/2021 

Pregão Eletrônico nº 146/2021 
 

O MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 
no CNPJ/MF n.º 77.816.510/0001-66, com sede administrativa localizada na Rua Octaviano Teixeira dos 
Santos, n.º 1000, Centro, CEP 85.601-030, cidade e Comarca de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, empresa PGSA COMERCIAL LTDA, sediada na RUA 
JOSE ZALESK, 1458 CASA 01 COND VERDE P - CEP: 81312110 - BAIRRO: CIDADE INDUSTRIAL, na 
cidade de Curitiba/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 38.398.257/0001-16, doravante designada 
CONTRATADA, neste ato representada por sua sócia administradora Sra. PAMELA GUENTE LOPES, 
portadora do CPF nº 122.634.579-41., têm justo e firmado o presente Termo de Rescisão/cancelamento 
da Ata de Registro de Preços nº 1060/2021, oque o fazem com fundamento nos artigos 79, inc. I, 64, § 2º, 
e 87 da Lei n.º 8.666/93 eartigo 7º, da Lei nº. 10.520/2002, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente termo tem por objeto a rescisão/cancelamento daAta de Registro de Preços nº 
1060/2021, celebrada em 09 de dezembro de 2021,Pregão eletrônico nº 146/2021, que tem por objeto o 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamentos, material e instrumental médico 
hospitalar para suprimento das unidades de saúde, farmácias municipais, centro de saúde cidade norte e 
unidade de pronto atendimento 24 horas – UPA, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, conforme 
necessidade da Administração Municipal. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

A Administração resolve, nos termos dos artigos 79, inc. I, 64, § 2º, e 87 da Lei n.º 8.666/93 e 
artigo 7º, da Lei nº. 10.520/2002,pela rescisão/cancelamento da Ata de Registro de Preços nº 1060/2021, 
conforme o contido no Processo Administrativo nº 16.577/2022. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA QUITAÇÃO 

As partes se dão por mutuamente quitadas e satisfeitas, o que o fazem de forma irretratável e 
irrevogável, declarando sua expressa renúncia a qualquer forma de reclamação ou pleito decorrente 
doreferidocontrato, seja extrajudicial ou judicialmente, sem prejuízo da apuração e aplicação de eventuais 
penalidades legais e contratuais cabíveis. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO FORO 

Para dirimir as questões oriundas do presente Instrumento, elegem o foro da Comarca de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná. 

 
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias, de igual 

teor e forma,para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 
 
 

Francisco Beltrão, 29 de junho de 2022. 
 
 

CLEBER FONTANA PGSA COMERCIAL LTDA 

CPF Nº 020.762.969-21 
CONTRATADA 

PAMELA GUENTE LOPES 
PREFEITO MUNICIPAL Sócia administradora 

CONTRATANTE  
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