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SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E PENALIDADES. 
 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1002/2021 
 

CONTRATADA: PANIFICADORA MORAES LTDA, sediada na R UNIAO DA VITORIA, 1088 SALA 1 
q85b l02 - CEP: 85605040 - BAIRRO: VILA NOVA, na cidade de Francisco Beltrão/PR, inscrita no 
CNPJ sob o nº 03.508.500/0001-27, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada 
por sua sócia administradora Sra. NELCIR MARIA DE MORAES, portadora do RG nº 36327448 e do 
CPF nº 940.701.059-72.  

 

A Empresa acima citada participou da licitação Pregão Eletrônico n.º 190/2021 promovido 
pelo Município de Francisco Beltrão, pretendendo aquisição de coffee break e lanches para eventos 
institucionais, envolvendo solenidades, seminários, encontros, reuniões, palestras, cursos, 
conferências, treinamentos e outros eventos correlatos das diversas secretarias e departamentos 
da municipalidade. 

Considerando que, esta secretaria solicitou diversas vezes e solicita frequentemente os itens 
contratados nesta Ata de Registro De Preços para eventos desta secretaria; 

Considerando que, conforme descrição dos itens contratados, devem ser de primeira 
qualidade, com aromas e sabores característicos, acondicionados e apresentados em embalagens 
íntegras, limpas. 

Considerando que, a prestação de serviços já foi questionada anteriormente nesta 
contratação quanto à qualidade e quantidade do item, pessoalmente, através do aplicativo de 
mensagens whatsapp e ainda consta Notificação Extrajudicial no dia 13 de junho de 2022. 

Considerando que, no dia 19 de setembro de 2022, através do empenho n° 24622/2022, a 
Secretaria de Educação solicitou 172 litros de café preto (item 6) e conforme fiscalização da 
organização do evento, o produto não apresenta as características desejáveis (sabor fraco, não 
característico e frio), causando transtornos durante o evento, reiterando a infração anterior, sendo 
Notificada novamente com informações referentes ao encaminhamento de processo de 
cancelamento da Ata de Registro de Preços e demais penalidades. 

Esta Secretaria solicita através deste cancelamento da Ata de Registro de Preços e 
penalidades, considerando o descumprimento CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATADA E DAS CONDIÇÕES GERAIS no que se refere: 

4.5. Dispor de condições adequadas de acondicionamento e transporte dos alimentos 
preparadas.  
 
4.6. Dispor de bebidas na temperatura adequada ao consumo no horário do lanche, 
sendo que deverá acondicioná-las corretamente para tal. Quando do fornecimento de café, 
chá ou chocolate quente, A CONTRATADA deverá oferecer garrafas térmicas limpas, de boa 
apresentação e qualidade, com etiquetas/tags sobre o conteúdo.  
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4.7. Fornecer todos os vasilhames e acessórios como copos e bandejas descartáveis e 
guardanapos necessários à execução dos serviços.  

 
Ainda conforme a CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA observando as especificações 
e a qualidade dos itens apresentados: 

 
10.1.4. Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas desta Ata, especificações ou 
prazos. 

 

Abaixo, apontamentos realizados anteriormente via whatsapp: 

 

 

 

[10:44, 21/01/2022] SEC DE EDUCAÇÃO-ANA/SUZI/: Bom dia Jorge, segue abaixo algumas 
considerações a respeito do COFFEE BREAK do Pregão 190/2021 entregue ontem 20/01 na AFM: 

✅ Café - muito doce 
✅ Suco - entregue Su Bello - marca errada 
✅ Bolo de cenoura - os pedaços não atendem o tamanho da descrição do item que deve ser 

05X05X05CM 
✅ Pão de queijo - não atendem o peso da descrição do item que deve ser PESANDO 

APROXIMADAMENTE 50G CADA 
✅ Salgadinho frito (pastel) - aparência e gosto da massa desagradável 
✅ Torta salgada - dura e com farinha de trigo aparente na massa 
✅ Mini sanduiche - pão com massa crua e o recheio de alface e frango não condiz o que está 

na descrição do item que deve ser presunto e queijo 
[10:47, 21/01/2022] SEC DE EDUCAÇÃO-ANA/SUZI/: Como teremos outros pedidos para as 

próximas semanas, pedimos que leve em consideração essas observações, pois se permanecerem, 
teremos que notificar. 

[10:50, 21/01/2022] Jorge Doce Pao: Ola! 
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[10:50, 21/01/2022] Jorge Doce Pao: Ok.. repassarei para a nossa produção 

 

 

 

[09:21, 03/05/2022] SEC DE EDUCAÇÃO-ANA/SUZI/: O café tem vindo HORRÍVEL fraco 
demais e quase sem nada de açúcar 

[09:21, 03/05/2022] SEC DE EDUCAÇÃO-ANA/SUZI/: Bom dia Jorge.. 
[09:21, 03/05/2022] SEC DE EDUCAÇÃO-ANA/SUZI/: Recebi essa reclamação a respeito do 

café 
[09:22, 03/05/2022] SEC DE EDUCAÇÃO-ANA/SUZI/: Se puder verificar pra mim.. 
[09:37, 03/05/2022] Jorge Doce Pao: Perfeito.. vou verificar sim! 
[09:41, 03/05/2022] Jorge Doce Pao: Acredito que aconteceu na última entrega o café mais 

fraco 
[09:41, 03/05/2022] Jorge Doce Pao: Nós últimos dias foi mais forte 
[09:42, 03/05/2022] Jorge Doce Pao: Quanto ao açúcar haviam pedido com bem pouquinho 

açúcar.. mas vou ver para colocar um pouquinho mais 

 

Abaixo relatório fotográfico sobre falhas detectadas e apontadas ao fornecedor no dia 19/09/2022, 
durante o Seminário de Educação: 
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Abaixo comentários nas redes sociais, sobre o produto no evento citado: 

 

 
 
 Abaixo relatório fotográfico sobre falhas detectadas e apontadas ao fornecedor no dia 
29/04/2022 sobre o acondicionamento do café nas garrafas térmicas: 
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Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição sobre qualquer dúvida ou esclarecimentos. 
 

 
 

 
 
Atenciosamente, 

 
Francisco Beltrão, 21 de setembro de 2022. 

 
 
 
 
 
 

MARIA IVONETE DA SILVA 
Secretaria Municipal de Educação 
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  Proc. Administrativo 1- 28.039/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

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

Data: 21/09/2022 às 11:39:23

 

BOM DIA

EM ANEXO PEDIDO DE CANCELAMENTO DE ATA PARA ANALISE E PARECER JURIDICO.

OBRIGADO.

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo
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  Proc. Administrativo (Nota interna 21/09/2022 14:30) 28.039/2022

De: Suzane V. - SMEC-ADM

Para:  -  

Data: 21/09/2022 às 14:30:15

 

_

Suzane Vollmerhausen 

Departamento Administrativo

Secretaria de Educação

Anexos:

NOTIFICACAO_01.pdf

resposta_notificacao_secretaria_Educacao.pdf
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

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

E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 
1 

 

NOTIFICANTE: MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, pessoa jurídica de direito 

público interno, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob n.º 77.816.510/0001-66, com 

sede administrativa à Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n.º 1000, Centro, na Cidade de 

Francisco Beltrão-PR, CEP 85.601-030. 

 

NOTIFICADO: PANIFICADORA MORAES LTDA, sediada na R UNIAO DA VITORIA, 1088 

SALA 1 q85b l02 - CEP: 85605040 - BAIRRO: VILA NOVA, na cidade de Francisco 

Beltrão/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 03.508.500/0001-27, doravante designada 

CONTRATADA, neste ato representada por sua sócia administradora Sra. NELCIR MARIA 

DE MORAES, portadora do RG nº 36327448 e do CPF nº 940.701.059-72. 
 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
 

Pelo presente instrumento e na melhor forma admitida em Direito, o NOTIFICANTE, 

comparece, formal e respeitosamente, para NOTIFICAR VOSSA SENHORIA, sobre os seguintes 

fatos que a seguir passa a expor: 

A NOTIFICADA participou da licitação Pregão Eletrônico n.º 190/2021 promovido 

pelo Município ora NOTIFICANTE pretendendo aquisição de coffee break e lanches para 

eventos institucionais, envolvendo solenidades, seminários, encontros, reuniões, 

palestras, cursos, conferências, treinamentos e outros eventos correlatos das diversas 

secretarias e departamentos da municipalidade. 

Considerando que esta secretaria solicitou diversas vezes e solicita 

frequentemente os itens contratados nesta Ata De Registro De Preços para eventos desta 

secretaria; 

Considerando que a prestação de serviços já foi questionada anteriormente nesta 

contratação quanto à qualidade e quantidade do item, pessoalmente e através do 

aplicativo de mensagens whatsapp. 

  

 Ainda, é prudente ressaltar que conforme descrição dos itens contratados, 
devem ser de primeira qualidade, com aromas e sabores característicos, 
acondicionados e apresentados em embalagens íntegras, limpas. 
 
 Com o intuito de solucionarmos amigável e extrajudicialmente a questão pedimos 

que vossa senhoria realize a entrega adequada conforme contrato, sob pena de sermos 

obrigados a tomarmos as medidas judiciais cabíveis. Certos de que seremos 

prontamente atendidos nesse cordial pedido desde já agradecemos sua compreensão. 

Atenciosamente 

 
 Francisco Beltrão Pr., 13 de junho de 2022. 

 

 

 

Maria Ivonete da Silva 
            Secretária de Educação 
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                  Panificadora Doce Pão, Rua União da Vitoria, Bairro Vila-Nova, 1088,  

                      CEP 85.605-040 Fone: 3055-1548 E-mail: docepao@hotmail.com.br. 

 

 

Defesa e contraditório a notificação. 

 

À SENHORA SECRETARIA MARIA IVONETE DA SILVA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  DO 

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO. 

 

Nelcir Maria de Moraes, CPF: 940.701-059 e RG 3.632.744-8 Sócia 

Administrativa, da empresa PANIFICADORA MORAES LTDA, Rua 

União da Vitoria, Bairro Vila-Nova, 1088,  CEP 85.605-040 Fone: 

3055-1548 E-mail: docepao@hotmail.com.br. vem perante Vossa 

Senhoria,  apresentar DEFESA, referente a notificação recebida 

sobre a possibilidade de aplicação de defesa referente a ata de 

registro 190/2021. Conforme abaixo transcritos os fatos e 

fundamentos. 

 

 

I) DOS FATOS 

 A empresa notificada participou da Licitação nº 190/2021 apresentando proposta para os 

itens  e sendo habilitada, pois cumpriu com todas as solicitações para a habilitação do processo. 

Desta maneira a empresa segue os mesmo padrões da habilitação desde a data do referido 

processo.  

II) DA DEFESA 

A Empresa Panificadora Moraes, está consolidada no mercado há 22 anos, 

ininterruptos, sempre prezando pela qualidade dos produtos e do atendimento ao 

cliente. A qual nos faz ter um Know-how, seguro para a prestação dos serviços. 

 

Atualmente a empresa Panificadora Moraes, atende a outras secretaras do 

Município de Francisco Beltrão, tendo em vista que este processo é aquisição de coffee 

break para toda a municipalidade, nesta mesma modalidade do objeto contratado, e em 

itens similares, e é notório que nada desabone a prestação de serviços. Pois sempre foi 

motivo de elogios à entrega dos produtos. 
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Ressalvamos que já prestamos serviços, a Prefeitura de Francisco Beltrão em outros 

momentos, e nunca houve reclamações ou notificações extrajudiciais para justificar a 

mesma. Sempre sendo solicitado termo aditivo ou renovação de contrato, para que nós 

pudéssemos continuar fornecendo produtos de forma segura e saudável.  

É de notório conhecimento que, assim que houve uma notificação por via 

Whatsapp sobre a qualidade. Fomos prestativos e solícitos em responder e buscamos logo 

melhorar o atendimento do mesmo.  

É exposto, refletir sobre o contrato quando fala que o produto deve ser de primeira 

qualidade, com aromas e sabores característicos acondicionados e apresentados em 

embalagens integra e limpas. Para tanto sempre usamos produtos de boa qualidade, que 

são lideres de mercado. Quanto a solucionar o problema de embalagens foram compradas 

pela nossa empresa, no dia 14 de junho de 2022, térmicas novas para acondicionar bebidas 

quentes. E no mesmo dia, mandado a foto com a constatação da compra para servidora do 

município, como forma de comprovação.  

Estamos sempre a disposição para que possamos corrigir qualquer 

desentendimento ou falta de informação. Como posso comprovar nestas trocas de 

mensagem que houve desacordo de informação. “Um servidor pediu café mais fraco e 

outro o café mais forte.” 

“ 
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” 

Por ora É essencial afirmar que cumprimos com todas as normativas da Vigilância 

Sanitária do município de Francisco Beltrão - PR, da qual a empresa passou por vistoria no 

ultimo dia 08 de abril de 2021. E atendeu a todos os requisitos solicitados de boas praticas 

da alimentação e manipulação. 

Pelo exposto, fica evidente, a nossa defesa e interesse, em continuar prestando 

serviços a atual administração da Prefeitura de Francisco Beltrão - PR. Estamos abertos a 

toda e qualquer tipo de vistoria, para a certificação da administração, que cumprimos com 

os requisitos legais do presente contrato.  

Não tendo mais nada que desabone, demonstramos o nosso total respeito a sua 

solicitação e atentamos para que haja observância a nossa estima e cooperação de sempre 

buscar melhorar o nosso atendimento e serviço para com você Senhora Secretária e toda a 

Administração do município de Francisco Beltrão. – PR.  

Francisco Beltrão, 18 de junho de 2022 

 

 

Nelcir Maria de Moraes 

Sócia Administrativa 

 

 

Assinado digitalmente por NELCIR MARIA DE 
MORAES:94070105972
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34173682000318, 
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - 
RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), 
OU=presencial, CN=NELCIR MARIA DE 
MORAES:94070105972
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2022-06-20 10:21:33
Foxit Reader Versão: 9.3.0

NELCIR MARIA 
DE MORAES:
94070105972
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  Proc. Administrativo 2- 28.039/2022

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: SMEC-ADM - Administrativo  - A/C Suzane V.

Data: 26/09/2022 às 14:58:14

 

Segue parecer jurídico anexo, sendo que a Secretaria deverá intimar a empresa para apresentar defesa, conforme
item "a" da conclusão do parecer e, após, encaminhar os autos ao Prefeito (via Assessoria Jurídica) para análise e
decisão a respeito da rescisão.

Att

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_1300_2022_Proc_28039_Rescisao_Contratual_Ata_fornecimento_de_lanches_Panificadora_Moraes_Penalidades.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:
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1Doc:          14/39



 

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 1300/2022 
 
 
PROCESSO N.º :  28039/2022 
REQUERENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
INTERESSADA :  PANIFICADORA MORAES LTDA 
ASSUNTO : RESCISÃO E PENALIDADE CONTRATUAL  

 
 
 

1 RETROSPECTO 
 
Trata-se de requerimento efetuado pela Secretaria Municipal de Educação, 

pretendendo a rescisão da Ata de Registro de Preços n.º 1002/2021 (Pregão Eletrônico n.º 
190/2021), firmada com a empresa PANIFICADORA MORAES LTDA, tendo em vista a 
entrega de produtos de baixa qualidade, em desacordo com as especificações da ARP. 

 
Anexou aos autos Notificações Extrajudiciais enviadas à contratada, imagens dos 

itens em desacordo e manifestação da Contratada. 
 
É o relatório. 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO 
 

A empresa foi declarada vencedora dos itens 03, 05, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 15 e 16 do 
Pregão Eletrônico n.º 190/2021, sendo a Ata de Registro de Preços n.º 1002/2021 subscrita 
pelas partes com vigência até 01/12/2022. 

 
Na data de 21/01/2022, a Secretaria de Educação recebeu diversas reclamações 

quanto à qualidade dos alimentos e bebidas, tais como café muito doce e fraco, suco entregue 
de marca diversa da contratada, além de diversos outros problemas. Diante disto, a 
Secretaria entrou em contato com a empresa, a qual informou que resolveria os problemas.  

 
Entretanto, no mês de maio vieram novas reclamações referentes à qualidade dos 

alimentos e bebidas entregues, principalmente quanto às características inadequadas do café. 
Novamente o fornecedor garantiu que o problema seria resolvido, conforme conversas 
efetuadas pelo aplicativo WhatsApp.  

 
Todavia os problemas não cessaram, levando com que a Secretaria de Educação 

encaminhasse, da data de 13/06/2022 uma Notificação Extrajudicial à contratada, solicitando 
a resolução total dos problemas. A empresa defendeu-se dentro do prazo, alegando que 
estava buscando solucionar as adversidades, bem como alegou que o problema com o café 
era devido ao fato de um servidor solicitar mais doce, outro mais amargo, outro servidor 
pediu forte e o outro fraco, causando divergências na apresentação.  
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Página 2 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 

 
 

 
Derradeiramente, na data de 19/09/2022, através da Nota de Empenho n.º 

24622/2022, a Secretaria de Educação solicitou a entrega de 172 (cento e setenta e dois) litros 
de café. Mais a bebida apresentou caraterísticas indesejáveis, tais como sabor fraco, além de 
estar fria, o que causou transtornos durante o evento, além de diversas reclamações, 
inclusive por meio de redes sociais, conforme capturas de tela anexas ao processo.  

 
A ARP estabelece as obrigações da empresa contratada e, assim, dispõe em sua 

Cláusula Quarta, item 4.6, a necessidade de “Dispor de bebidas na temperatura adequada ao 
consumo no horário do lanche, sendo que deverá acondicioná-las corretamente para tal. Quando do 
fornecimento de café, chá ou chocolate quente, A CONTRATADA deverá oferecer garrafas térmicas 
limpas, de boa apresentação e qualidade, com etiquetas/tags sobre o conteúdo.” 

 
Basilar ao que fora demonstrado acima, a Secretaria interessada solicitou a rescisão 

da ARP. 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, prevê o cancelamento unilateral caso a contratada 

venha a “10.1.3. Infringir qualquer cláusula desta Ata e/ou da Lei Federal nº 8.666/93” e 
“10.1.4. 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 Primeira, item 11.2, letra “d”, in verbis: 
 
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 
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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: 
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  

                                                 
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. 
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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 
 
Como já mencionado acima, a Ata de Registro de Preços prevê em sua Cláusula 

Décima 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 de multa prevista na Cláusula Décima Primeira, item “11.3”.  
 

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.  

                                                 
2 Idem, p. 586-587. 
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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 1002/2021, decorrente do Pregão Eletrônico n.º 190/2021, firmada com 
a empresa PANIFICADORA MORAES 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) 

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

fundamentada da autoridade competente. 
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para que, por escrito e fundamentadamente, decida sobre a rescisão da ARP e, se for o caso, 
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 PANIFICADORA MORAES 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, 26 de setembro de 2022. 
 

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

                                         OAB/PR 41.048 

1Doc:          20/39



  Proc. Administrativo 3- 28.039/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para: SMEC-ADM - Administrativo  - A/C Suzane V.

Data: 26/09/2022 às 15:16:52

 

BOA TARDE

SEGUE PARECER JURIDICO PARA A VOSSA SECRETARIA .

OBRIGADA.

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo
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 Ofício 14.676/2022

De: Suzane V. - SMEC-ADM

Para: PANIFICADORA MORAES LTDA

Data: 29/09/2022 às 09:36:16

 

Conforme citado na notificação datada em 19/09/2022, houve o encaminhamento do processo para rescisão
contratual. Considerando o Parecer Jurídico, item 3, letra (A): a empresa tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para
apresentação de defesa, se entender conveniente; conforme anexo.

_

Suzane Vollmerhausen 

Departamento Administrativo

Secretaria de Educação

Anexos:

Parecer_n_1300_2022_Proc_28039_Rescisao_Contratual_Ata_fornecimento_de_lanches_Panificadora_Moraes_Penalidades.pdf

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

Maria Ivonete da Silva 29/09/2022 10:06:26 1Doc MARIA IVONETE DA SILVA CPF 839.XXX.XXX-15

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: C4C5-7E1C-59AB-4C82 

1Doc:          22/39



 

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 1300/2022 
 
 
PROCESSO N.º :  28039/2022 
REQUERENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
INTERESSADA :  PANIFICADORA MORAES LTDA 
ASSUNTO : RESCISÃO E PENALIDADE CONTRATUAL  

 
 
 

1 RETROSPECTO 
 
Trata-se de requerimento efetuado pela Secretaria Municipal de Educação, 

pretendendo a rescisão da Ata de Registro de Preços n.º 1002/2021 (Pregão Eletrônico n.º 
190/2021), firmada com a empresa PANIFICADORA MORAES LTDA, tendo em vista a 
entrega de produtos de baixa qualidade, em desacordo com as especificações da ARP. 

 
Anexou aos autos Notificações Extrajudiciais enviadas à contratada, imagens dos 

itens em desacordo e manifestação da Contratada. 
 
É o relatório. 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO 
 

A empresa foi declarada vencedora dos itens 03, 05, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 15 e 16 do 
Pregão Eletrônico n.º 190/2021, sendo a Ata de Registro de Preços n.º 1002/2021 subscrita 
pelas partes com vigência até 01/12/2022. 

 
Na data de 21/01/2022, a Secretaria de Educação recebeu diversas reclamações 

quanto à qualidade dos alimentos e bebidas, tais como café muito doce e fraco, suco entregue 
de marca diversa da contratada, além de diversos outros problemas. Diante disto, a 
Secretaria entrou em contato com a empresa, a qual informou que resolveria os problemas.  

 
Entretanto, no mês de maio vieram novas reclamações referentes à qualidade dos 

alimentos e bebidas entregues, principalmente quanto às características inadequadas do café. 
Novamente o fornecedor garantiu que o problema seria resolvido, conforme conversas 
efetuadas pelo aplicativo WhatsApp.  

 
Todavia os problemas não cessaram, levando com que a Secretaria de Educação 

encaminhasse, da data de 13/06/2022 uma Notificação Extrajudicial à contratada, solicitando 
a resolução total dos problemas. A empresa defendeu-se dentro do prazo, alegando que 
estava buscando solucionar as adversidades, bem como alegou que o problema com o café 
era devido ao fato de um servidor solicitar mais doce, outro mais amargo, outro servidor 
pediu forte e o outro fraco, causando divergências na apresentação.  
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Derradeiramente, na data de 19/09/2022, através da Nota de Empenho n.º 

24622/2022, a Secretaria de Educação solicitou a entrega de 172 (cento e setenta e dois) litros 
de café. Mais a bebida apresentou caraterísticas indesejáveis, tais como sabor fraco, além de 
estar fria, o que causou transtornos durante o evento, além de diversas reclamações, 
inclusive por meio de redes sociais, conforme capturas de tela anexas ao processo.  

 
A ARP estabelece as obrigações da empresa contratada e, assim, dispõe em sua 

Cláusula Quarta, item 4.6, a necessidade de “Dispor de bebidas na temperatura adequada ao 
consumo no horário do lanche, sendo que deverá acondicioná-las corretamente para tal. Quando do 
fornecimento de café, chá ou chocolate quente, A CONTRATADA deverá oferecer garrafas térmicas 
limpas, de boa apresentação e qualidade, com etiquetas/tags sobre o conteúdo.” 

 
Basilar ao que fora demonstrado acima, a Secretaria interessada solicitou a rescisão 

da ARP. 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, prevê o cancelamento unilateral caso a contratada 

venha a “10.1.3. Infringir qualquer cláusula desta Ata e/ou da Lei Federal nº 8.666/93” e 
“10.1.4. 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 Primeira, item 11.2, letra “d”, in verbis: 
 
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 
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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: 
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  

                                                 
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. 
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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 
 
Como já mencionado acima, a Ata de Registro de Preços prevê em sua Cláusula 

Décima 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 de multa prevista na Cláusula Décima Primeira, item “11.3”.  
 

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.  

                                                 
2 Idem, p. 586-587. 
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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 1002/2021, decorrente do Pregão Eletrônico n.º 190/2021, firmada com 
a empresa PANIFICADORA MORAES 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) 

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

fundamentada da autoridade competente. 

1Doc:          27/39



 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Página 6 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 

 
 

para que, por escrito e fundamentadamente, decida sobre a rescisão da ARP e, se for o caso, 
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 PANIFICADORA MORAES 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, 26 de setembro de 2022. 
 

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

                                         OAB/PR 41.048 
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  Proc. Administrativo 4- 28.039/2022

De: Suzane V. - SMEC-ADM

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

Data: 07/10/2022 às 08:57:42

 

SEGUE PROCESSO PARA RESCISÃO CONTRATUAL, EM ANEXO DEFESA DA EMPRESA.

_

Suzane Vollmerhausen 
Departamento Administrativo

Secretaria de Educação
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  Proc. Administrativo 5- 28.039/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

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

Data: 07/10/2022 às 09:23:18

 

BOM DIA

SEGUE ADITIVO PARA ANALISE E PARECER JURIDICO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo
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  Proc. Administrativo 6- 28.039/2022

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: SMEC-ADM - Administrativo  - A/C Suzane V.

Data: 11/10/2022 às 15:50:00

 

Favor anexar defesa mencionada no Despacho 04 acima e encaminhar os autos à Assessoria Jurídica Lucas Felberg -

GP-AJpara análise e decisão do Prefeito

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral
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  Proc. Administrativo 7- 28.039/2022

De: Suzane V. - SMEC-ADM

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

Data: 11/10/2022 às 17:25:41

 

ANEXO DEFESA DA EMPRESA.

_

Suzane Vollmerhausen 

Departamento Administrativo

Secretaria de Educação

Anexos:

resposta_notificacao_parecer_juridico.pdf
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                  Panificadora Doce Pão, Rua União da Vitoria, Bairro Vila-Nova, 1088,  

                      CEP 85.605-040 Fone: 3055-1548 E-mail: docepao@hotmail.com.br. 

 

 

Defesa e contraditório a parecer Jurídico n° 1300/2022 . 

 

À SENHORA CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 

 

Nelcir Maria de Moraes, CPF: 940.701-059 e RG 3.632.744-8 Sócia 

Administrativa, da empresa PANIFICADORA MORAES LTDA, Rua 

União da Vitoria, Bairro Vila-Nova, 1088,  CEP 85.605-040 Fone: 

3055-1548 E-mail: docepao@hotmail.com.br. vem perante Vossa 

Senhoria,  apresentar DEFESA, referente a notificação recebida 

sobre a possibilidade de aplicação de defesa referente a ata de 

registro 190/2021. Conforme abaixo transcritos os fatos e 

fundamentos. 

 

 

I) DOS FATOS 

 A empresa notificada participou da Licitação nº 190/2021 apresentando proposta e 

sendo habilitada nos itens 03, 05, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 15 e 16, pois cumpriu com todas as 

solicitações para a habilitação do processo. Desta maneira a empresa segue os mesmo padrões da 

habilitação desde a data do referido processo.  

II) DA DEFESA 

A Empresa Panificadora Moraes, está consolidada no mercado há 24 anos, 

ininterruptos, sempre prezando pela qualidade dos produtos e do atendimento ao 

cliente. A qual nos faz ter um Know-how, seguro para a prestação dos serviços. 

 

Atualmente a empresa Panificadora Moraes, atende a outras secretarias do 

Município de Francisco Beltrão, com itens de alimentação pronta para o consumo e 

fabricados no dia, sendo assim itens similares a este notificado e é notório que nada 

desabone a prestação de serviços. Pois sempre foi motivo de elogios à entrega dos 

produtos. 
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Ressalvamos que assim que tivemos conhecimento de determinada notificação por 

via e-mail, temos total empenho e vontade de resolver o ocorrido. 

Por ora É essencial afirmar que foram entregues 172 litros de café no dia 19 de 

setembro de 2022. Sendo entregue 86 litros no período da manhã e 86 litros no período da 

tarde. Para aquele, entregue no período da manhã, transcorreu tudo bem, o produto 

estava com qualidade adequada, quente, e com características e sabor de café. Afirmamos 

que foi consumida toda a mercadoria e as térmicas voltaram vazias para a nossa empresa. 

Já para este, entregue no período da tarde, foi motivo de reclamação. Algumas térmicas 

estavam com o produto frio e com aparecia translucida e sabor fraco. Não discriminamos o 

fato do ocorrido e nos comprometemos em melhorar as características e qualidade do 

mesmo.   

Estamos apurando os fatos para identificar o motivo da falha no nosso processo de 

produção. Pois os insumos comprados para a produção do café é de excelente qualidade 

sendo da marca Melitta para o café e da marca Alto Alegre para o açúcar. Ressalvamos que 

no dia 17 de setembro de 2022, sábado, foram higienizadas todas as térmicas e testadas 

para que não houvesse vazamento nas mesas e toalhas durante o evento. 

Pelo exposto, fica evidente, a nossa defesa e interesse, em continuar prestando 

serviços a atual administração da Prefeitura de Francisco Beltrão - PR. Estamos abertos a 

toda e qualquer tipo de vistoria, para a certificação da administração, que cumprimos com 

os requisitos legais do presente contrato.  

Sugerimos que vossa requerente nos ressalve com uma “Declaração de Termo de 

Compromisso e Reponsabilidade” estabelecendo entre as duas partes que firmamos o 

nosso compromisso e obrigação em fornecer produtos assegurados e de qualidade.  

Por ora, devesse considerar que dentre todos os itens ganhos no processo 

190/2022. O único que apresentou problemas e reclamações foi o item de n° 06, “CAFÉ 

PRONTO, CAFÉ PRETO FILTRADO, DE 1° QUALIDADE, AROMA E SABOR SUAVE 

CARACTERÍSTICO, ACONDICIONADO EM GARRAFA TÉRMICA.”. Tendo em vista que outros 

itens não apresentaram reclamações, não é justificável o cancelamento total do contrato 

licitatório ou aplicação de multa contratual.  

Não tendo mais nada que desabone, demonstramos o nosso total respeito a sua 

solicitação e atentamos para que haja observância a nossa estima e cooperação de sempre 

buscar melhorar o nosso atendimento e serviço para com vocês. 

Francisco Beltrão, 06 de outubro de 2022 

 

 

Nelcir Maria de Moraes 

Sócia Administrativa 

 

Assinado digitalmente por NELCIR MARIA DE 
MORAES:94070105972
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34173682000318, 
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - 
RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), 
OU=presencial, CN=NELCIR MARIA DE 
MORAES:94070105972
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2022-10-06 16:29:05
Foxit Reader Versão: 9.3.0

NELCIR MARIA 
DE MORAES:
94070105972

1Doc:          34/39



  Proc. Administrativo 8- 28.039/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

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

Data: 13/10/2022 às 09:25:23

 

cancela ata e instaura processo (lanches)

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_733_2022.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 13/10/2022 15:01:36 1Doc MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: AFED-E080-644F-BC78 
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DESPACHO N.º 733/2022 

 
 

PROCESSO N.º :  28.039/2022 
REQUERENTE :  PANIFICADORA MORAES LTDA 
LICITAÇÃO : ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 1.002/2021 – PREGÃO N.º 190/2021 
OBJETO :  FORNECIMENTO DE LANCHES 
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO DA ATA 
 

 
 

O requerimento protocolado busca o cancelamento da Ata de Registro de Pre-
ços n.º 1.002/2021, referente ao fornecimento de lanches.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação da Secretaria, documentos 

pertinentes, notificações, e-mails, defesa, fotocópia da Ata e parecer jurídico. 
 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 1.300/2022, 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 1.002/2021. 

 
Comunique-se a parte interessada, autorizada aposição de assinatura digitali-

zada 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. 
 
Francisco Beltrão, 13 de outubro de 2022. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal  
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  Proc. Administrativo 9- 28.039/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para:  -  

Data: 08/11/2022 às 09:04:42

 

BOM DIA

EM ANEXO TERMO DE CANCELAMENTO DA ATA Ata de Registro de Preços nº 1002/2021 Pregão eletrônico nº
190/2021, PARA FINS DE ARQUIVAMENTO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo

Anexos:

PUBLICACAO_1_CONT_1002_2021_87925_2022_11_07_.pdf

1Doc:          37/39



Paraná , 08 de Novembro de 2022   •   Diário Oficial dos Municípios do Paraná   •    ANO XI | Nº 2641 

 

www.diariomunicipal.com.br/amp                                                                        114 

SAMANTHA PECOITS 
Pregoeira 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:9401BDEA 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO ADITIVO 

 
A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Termo 
de Rescisão: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e de outro 
PANIFICADORA MORAES LTDA 
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços 1002/2021 – Pregão 190/2021. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS futuro e eventual fornecimento 
de coffee break e lanches para eventos institucionais, envolvendo 
solenidades, seminários, encontros, reuniões, palestras, cursos, 
conferências, treinamentos e outros eventos correlatos das diversas 
secretarias e departamentos da municipalidade. 
A Administração resolve, nos termos do no 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 da 
Ata de Registro de Preços 1002/2021, a partir de 13 de outubro de 
2022, conforme o contido no Processo Administrativo nº 28.039/2022. 
  
Francisco Beltrão, 07 de novembro de 2022.  

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:60EFE476 
 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO 

 
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO MUNICIPAL Nº 602/2022 
 

Súmula: ―Dispõe sobre Concessão de Ponto 
Facultativo nas Repartições Públicas Municipais‖. 

  
JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA, Prefeito Municipal de 
General Carneiro, Estado do Paraná, usando de suas atribuições 
legais; 
  
Decreta: 
  
Art.1º - Em virtude do FERIADO NACIONAL DA 
PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA dia 15 de novembro (Terça-
feira), fica decretado PONTO FACULTATIVO nas Repartições 
Públicas Municipais em 14 de novembro (Segunda-feira). 
  
Art. 2º - As repartições públicas municipais que prestam serviços 
essenciais e de interesse público, que tenham o funcionamento 
ininterrupto, não se aplica o disposto neste decreto. 
  
Art. 3º. As escolas da rede municipal de ensino, obedecerão ao 
Calendário Escolar. 
  
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
ficando revogadas as disposições em contrário. 
  
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE 
  
Gabinete do Prefeito Municipal, General Carneiro, 04 de novembro de 
2022. 
 
JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA 
Prefeito Municipal  

Publicado por: 
Suzana de Oliveira Machado 

Código Identificador:36EE5F80 
 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO MUNICIPAL Nº604/2022 

 
Dispõe sobre o cancelamento de empenhos inscritos 
em Restos a Pagar, que foram quitados judicialmente 
e dá outras providências; 

  
JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA, Prefeito Municipal de 
General Carneiro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que 
lhe são conferidas por lei, em conformidade com o art. 36 da Lei 
Federal n.º 4.320/1964, art. 67 a 70 do Decreto Federal n.º 
93.872/1986 e art. 42 da Lei Complementar n.º 101/2000; 
  
DECRETA 
  
Art. 1º - Fica cancelado as notas de empenho inscrito em Restos a 
Pagar conforme relação abaixo descrita: 
  
Empenho 4380/12 
Empenho 1376/16 
Empenho 6597/16 
Empenho 1479/17 
  
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogadas as disposições em contrário. 
  
Gabinete do Executivo Municipal de General Carneiro, Estado do 
Paraná, em 07 de novembro de 2022. 
  
JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Suzana de Oliveira Machado 

Código Identificador:8FF3F109 
 

GABINETE DO PREFEITO 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 02/2022- PSS – 
EDITAL DE ABERTURA Nº01/2022- CONSIDERANDO 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO FINAL 005/2022DE 25/07/2022 
EDITAL CONVOCAÇÃO Nº 09/2022 

 
CONVOCAÇÃO PARA: Contratação. 

  
CARGO: MOTORISTA ―D‖ 
DATA: 5 dias úteis a contar da data da publicação 
HORA: 08h00 às 10h00 
LOCAL PARA APRESENTAÇÃO: Prédio da Prefeitura 
Municipal de General Carneiro – PR. Setor de RH 
  

Class. NOME Pontuação 
Data de 
nascimento 

SITUAÇÃO ASSINATURA 

11º 
JOAO LEOCADIO 
DE OLIVEIRA 76,00 25/10/1971     

12º 
DOUGLAS 
RODRIGO RAMOS 

75,80 22/03/1991     

  
A documentação a ser entregue consta EM ANEXO: 
  
O não comparecimento na data e hora descrita implicará na 
desclassificação do candidato, conforme Item 15. E Item 16. Do 
Edital de abertura 01/2022 do Segundo Processo Seletivo 
Simplificado de 2022. 
  
Informamos que ao chegar ao Departamento de Recursos 
Humanos os convocados já deverão estar munidos de todos os 
documentos exigidos. 
  
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, General 
Carneiro, Estado do Paraná, 07 de novembro de 2022. 
  
CELIO LUIZ GARBIN 
Prefeito Municipal Em Exercício 
  
ANEXO I 
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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 
 

 

TERMO DE CANCELAMENTO DA ATA 
Ata de Registro de Preços nº 1002/2021 

Pregão eletrônico nº 190/2021 
 

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 senhor CLEBER FONTANA portador do CPF nº 
020.762.969-21, doravante denominada de CONTRATANTE, e PANIFICADORA MORAES LTDA, sediada 
na R UNIAO DA VITORIA, 1088 SALA 1 q85b l02 - CEP: 85605040 - BAIRRO: VILA NOVA, na cidade de 
Francisco Beltrão/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 03.508.500/0001-27, doravante designada CONTRATADA, 
neste ato representada por sua sócia administradora  Sra. NELCIR MARIA DE MORAES, portadora do RG 
nº 36327448 e do CPF nº 940.701.059-72, o que o fazem com fundamento nos artigos 79, inc. I, 64, § 2º, e 
87 da Lei n.º8.666/93 e artigo 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 da Ata de Registro de Preços nº 
1002/2021, celebrada em 02de dezembro de 2021, decorrente do Pregão eletrônico nº 190/2021, que tem 
por objeto o REGISTRO DE PREÇOS futuro e eventual fornecimento de coffee break e lanches para eventos 
institucionais, envolvendo solenidades, seminários, encontros, reuniões, palestras, cursos, conferências, 
treinamentos e outros eventos correlatos das diversas secretarias e departamentos da municipalidade. 

 
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 1002/2021, 
conforme o contido no Processo Administrativo nº 28.039/2022. 
 
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 do 
referido contrato, 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, 13 de outubro de 2022. 
 

CLEBER FONTANA 
CPF Nº 020.762.969-21 
PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

PANIFICADORA MORAES LTDA 
CONTRATADA 

NELCIR MARIA DE MORAES 
CPF 940.701.059-72 
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