
Proc. Administrativo 31.466/2022

De: Emmanuel F. - SMAS-CA

Para: SMA-PGM - Procuradoria Geral do Municipio  - A/C Camila B.

Data: 25/10/2022 às 10:27:39

Setores envolvidos:

GP, GP-AJ, SMA-PGM, SMAS, SMAS-CA, SMA-LC-ALT

SOLICITAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

LTDA

 

Destino: Departamento Jurídico – Dr.ª Camila Pegoraro

Origem: Secretaria de Assistência Social

Assunto: Rescisão Contratual

 

A Secretaria Municipal de Assistência Social vem através deste informar que a empresa
SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito
privado, sediada na Av. Senador Salgado Filho, 454 - CEP: 80.215-270 - BAIRRO: Prado Velho,
na cidade de Curitiba/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 26.640.161/0001-33 vem atrasando a
entrega dos materiais solicitados nos prazos estabelecidos através da ATA de Registro de
Preços nº 337/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 47/2022.

 

Considerando:

1. que a contratada já foi notificada duas vezes, nos dias 21 de junho e 06 de setembro em
decorrência da não entrega dos materiais solicitados dentro do prazo estabelecido;

2. que após contactada através de mensagens de texto e ligações a empresa relata estar
enfrentando problemas nos processos de logística com a fábrica, além de informar datas
de previsão de entrega que não se concretizam;

3. que a contratada se comprometeu a efetuar a entrega dos produtos solicitados dentro do
prazo de 07 (sete) dias úteis, conforme estabelece a Cláusula Terceira da ATA de
Registro de Preços:

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, LOCAL DE
ENTREGA E CONDIÇÕES DE
RECEBIMENTO/EXECUÇÃO
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3. O leite objeto deste instrumento deverá ser entregue
parceladamente (sem ônus de entrega), de acordo com
as solicitações e na Secretaria Municipal de Assistência
social, localizada na Rua Octaviano Teixeira dos Santos
nº 1306, Centro, no município de Francisco Beltrão – PR,
no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis , contados do
momento do recebimento da Nota de Empenho.

 

4. que os produtos solicitados através da Nota de Empenho nº 25106/2022, enviada no dia
26 de setembro não foram entregues até a presente data e deveria ter ocorrido até o dia 05
de outubro, portanto, atraso de mais de 20 dias, prejudicando dessa forma o bom
andamento das atividades da Secretaria de Assistência Social;

5. Reiteramos ainda que são criados cronogramas de entrega mensais e que as fórmulas
infantis, objeto desta licitação, são destinadas à crianças em situação de vulnerabilidade
social e econômica, dessa forma, é de suma importância que sejam entregues dentro do
prazo estabelecido.

 

Diante disto, solicitamos a rescisão contratual com a empresa, bem como a aplicação das
penalidades previstas em lei e na ATA de Registro de Preços.

 

Em anexo a este documento, segue as notificações enviadas para a empresa, cópia do ofício
enviado referente ao empenho 25106/2022, conversas registradas via mensagens de texto e
cópia da ATA de Registro de Preços.

Francisco Beltrão, 25 de outubro de 2022.

Sem mais para o momento

 

Nádia Bonatto

Secretária Mun. de Assistência Social

Fiscal da ATA nº 337/2022

CPF nº 787.122.629-00

 

 

Clarice Spada

Agente Administrativo

Fiscal da ATA nº 337/2022

CPF nº 018.541.389-79

_

Emmanuel Tornquist Ferreira de Fama
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Órgão Gestor - Sec. de Assistência Social

Anexos:

ANEXO_III_ENVIO_DO_EMPENHO_25106_2022.pdf

ANEXO_II_NOTIFICACAO_06_09.pdf

ANEXO_IV_CONVERSAS_VIA_WHATSAPP.pdf

ANEXO_I_NOTIFICACAO_21_06.pdf

ANEXO_V_ATA_337_SAVIMED_COMERCIO_DE_PRODUTOS_MEDICOS_LTDA_ME.pdf

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

Clarice da Costa Spada 25/10/2022 14:57:52 1Doc CLARICE DA COSTA SPADA CPF 018.XXX.XXX-79

Nádia Teresinha Bonatto 26/10/2022 11:30:07 1Doc NÁDIA TERESINHA BONATTO CPF 787.XXX.XXX-00

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 17D2-AF60-BE76-C327 
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Nota de empenho

Bom dia!

Segue a nota de empenho em anexo. Favor entregar no seguinte endereço respeitando o prazo previsto em Contrato:

Secretaria Municipal de Assistência Social

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, Nº 1306 - Fundos

Francisco Beltrão - Paraná. CEP: 85.601-030.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 3.2. A detentora da
Ata de Registro de Preços, deverá atender as solicitações da Secretaria Municipal de Administração, no prazo máximo

de 10 (dez) dias úteis, contados do momento do envio do pedido (nota de empenho) dos produtos e confirmação por e-
mail ou contato telefônico.

 

Por gentileza confirmar o recebimento deste email. Obrigado.

_
Emmanuel Tornquist Ferreira de Fama 
Órgão Gestor - Sec. de Assistência Social

Proc. Administrativo 27.884/2022 » Ofício 14.342/2022   
Acompanhe via internet em https://franciscobeltrao.1doc.com.br/atendimento/ usando o código:
132.816.641.973.245.237    

Destinatário

CC 1 setor envolvido

SMAS-CA

26/09/2022 10:02 

Emmanuel F.  SMAS-CA
SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI   
licitacao@savimed.com.br

Quem já visualizou?    1 pessoa

26/09/2022 10:02:05 E-mail para licitacao@savimed.com.br, creco@savimed.com.br, logistica@savimed.com.br   

E-mail entregue, lido (4)  

26/09/2022 10:02:10 Emmanuel Tornquist Ferreira de Fama SMAS-CA  arquivou.

25106.pdf
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Tramitação 1-
14.342/2022
26/09/2022 11:51

(Respondido)

(via email) 

Envolvidos internos
acompanhando
CC

SAVIMED COMERCIO DE
PRODUTOS MEDICOS
EIRELI 
  
licitacao@savimed.com.br

Bom dia,

 

Confirmo recebimento, daremos andamento no pedido.

 

Previsão de entrega em até 10 dias uteis.

 

Grata,

 

*ATENÇÃO*

NOVOS DADOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTO

BANCO 756 - SICOOB

AG 4368

C/C 24647-6

 

 

De: Prefeitura de Francisco Beltrão [mailto:notificacao@1doc.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 26 de setembro de 2022 10:03 
Para: licitacao@savimed.com.br; creco@savimed.com.br;
logistica@savimed.com.br 
Assunto: Nota de empenho

 

Ofício 14.342/2022:

Bom dia!

Segue a nota de empenho em anexo. Favor entregar no seguinte endereço
respeitando o prazo previsto em Contrato:

Secretaria Municipal de Assistência Social

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, Nº 1306 - Fundos

Francisco Beltrão - Paraná. CEP: 85.601-030.

 

CLÁUSULA TERCEIRA ? DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE
RECEBIMENTO 3.2. A detentora da Ata de Registro de Preços, deverá atender as

solicitações da Secretaria Municipal de Administração, no prazo máximo de 10
(dez) dias úteis, contados do momento do envio do pedido (nota de empenho) dos

produtos e confirmação por e-mail ou contato telefônico.

 

Por gentileza confirmar o recebimento deste email. Obrigado.

_

Emmanuel Tornquist Ferreira de Fama 
Órgão Gestor - Sec. de Assistência Social

Atenção: Toda a resposta a pedidos recebidos por esta plataforma, deverão ser
respondidos por este e-mail, apenas clicando no botão Responder, sem alterar o
destinatário, ou fazendo login na plataforma.  
Atenção: Toda a resposta a pedidos recebidos por esta plataforma, deverão ser1Doc:  Proc. Administrativo 31.466/2022  |  Anexo: emissao_2728BCE524F62884D8B22839_proc_administrativo_1_31_466_2022_assinado_versaoImpressao.pdf (6/8)        5/59



26/09/2022 12:11:16 Emmanuel Tornquist Ferreira de Fama SMAS-CA  arquivou.

Prefeitura de Francisco Beltrão - Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Centro, Francisco Beltrão - PR, 85601-030 Expediente Externo: 08:00h-
12:00h / 13:30min-16:00h Expediente Interno: 16:00h-17:30min. • 1Doc • www.1doc.com.br  
Impresso em 25/10/2022 09:41:48 por Emmanuel Tornquist Ferreira de Fama - Compras - SMAS 
“A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento.” - Frederick Herzberg

respondidos por este e-mail, apenas clicando no botão Responder, sem alterar o
destinatário, ou fazendo login na plataforma.  
A resposta deve partir do e-mail PRINCIPAL cadastrado na conta do requerente
Não enviar por nenhum outro canal, sejam outros e-mails ou WhatsApp 
Mais informações de como responder um ofício podem ser acessadas no link
abaixo: 
Saiba como responder este Ofício  

Acompanhar online »

Enviado e rastreado com 1Doc.

 

_ 
Para cancelar recebimento de comunicação de Prefeitura de Francisco Beltrão
neste e-mail, clique aqui.

Quem já visualizou?    1 pessoa

WRD179_jpg_image001_...
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Município de Francisco Beltrão - PR

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 77816510000166     IE: 
Endereço: R Otav iano Teixeira dos Santos, 1000     CEP: 85601030     Cidade: Francisco Beltrão

Fone: 046-35202121     Fax: 

Requisição NºNúmero

25106/2022 Ordinário
Tipo

21/09/2022
Emitido em

17767 196774
Req. Compra Nº

Licitação
Tipo Número

Sequência

Contrato/Aditivo

Contrato Aditivo

Pregão 47/2022 de 18/03/2022

15871 337/2022 - SIM-AM: 3372022 14/04/2022 13/04/2023
Fim  da  vig.  atualizada

14/04/2022 13/04/2023
Fim  da  exe.  atualizadaInício  da  vigência Fim  da  vigência Início  da  execução Fim  da  execução

Credor
Fornecedor

SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Endereço

Av. Anita Garibaldi, 2480
Cidade/UF

Curitiba/PR 82200-550
CEP

410492-7
Matrícula

Fone

Boa Vista
Bairro

26.640.161/0001-33
CPF/CNPJ

24647-6
Conta

4368-0
Agência

756
BancoTipo de conta bancária

Conta Corrente

Classificação da despesa
Saldo anterior

R$ 17.421,34

Valor empenhado

R$ 2.150,00

Saldo atual

06

06.005

08.244.0801.2024

3.3.90.32.03.00

00000

Secretaria Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

Atendimento e Manutenção no Eixo da PSB - Benefícios Eventuais

MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Recursos Ordinários (Livres)2330 R$ 15.271,34

Outras informações

Do Exercício

Histórico

Nome Marca ValorUM Quantidade Valor totalCódigo

76177 FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ATÉ 6 MESES DE IDADE NESTOGENEO UN 55,0000 28,0000 1.540,00

COM FERRO, COM PROTEÍNA DO SORO DO LEITE, COM CASEÍNA, 
COM LACTOSE E COM GORDURAS VEGETAIS – LATA COM 800 
GRAMAS.
SABOR: SEM SABOR 

76178 FORMULA INFANTIL EM PÓ SEQUENCIAL, NESTOGENEO UN 10,0000 28,0000 280,00

À PARTIR DE 06 MESES, COM PROTEÍNA LÁCTEA, FONTE DE 
CARBOIDRATO CONTENDO MALTODEXTRINA, ENRIQUECIDA COM 
FERRO – LATA COM 800 GRAMAS.
SABOR: SEM SABOR 

76179 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES DE IDADE NAN COMFOR UN 10,0000 33,0000 330,00

COM PREBIÓTICOS, DHA, ARA E NUCLEOTÍDEOS. NÃO CONTÉM 
GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO DE SOJA E PEIXE, LEITE 
E DERIVADOS – LATA COM 800 GRAMAS. SABOR: SEM SABOR 

Certidão Número Validade

CND FGTS 2022090402541383774281 03/10/2022
CND TRABALHISTAS 15572910/2022 12/11/2022
CND UNIFICADA RFB/PGFN B070.FD83.013C.84D5 15/01/2023

Forma de pagamento: Em até 30(trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal e após o recebimento def intivo do objeto.
DESTINO: FÓRMULAS INFANTIS/LEITES ESPECIAIS PARA CONCESSÃO GRATUITA EM ATENDIMENTOS SOCIAIS PARA PESSOAS QUE SE 
ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2022.
Proc. Adm. 27.884/2022

Equiplano
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NOTIFICAÇÃO QUANTO A NÃO ENTREGA DOS MATERIAIS SOLICITADOS

Segue notificação em anexo. 

_
Emmanuel Tornquist Ferreira de Fama 
Órgão Gestor - Sec. de Assistência Social

Proc. Administrativo 23.442/2022 » Ofício 13.289/2022   
Acompanhe via internet em https://franciscobeltrao.1doc.com.br/atendimento/ usando o código:
297.916.624.710.027.865    

Destinatário

CC 2 setores envolvidos

SMAS-CA  SMAS

06/09/2022 10:30 

Emmanuel F.  SMAS-CA
SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI   
licitacao@savimed.com.br

Quem já visualizou?    2 ou mais pessoas

06/09/2022 10:30:04 Emmanuel Tornquist Ferreira de Fama SMAS-CA  solicitou a assinatura de Nádia Teresinha Bonatto

em Ofício 13.289/2022 . Assinado

06/09/2022 10:30:04 Emmanuel Tornquist Ferreira de Fama SMAS-CA  solicitou a assinatura de Clarice da Costa Spada em

Ofício 13.289/2022 . Assinado

06/09/2022 10:30:04 E-mail para claricespada@hotmail.com   E-mail entregue (1)  

06/09/2022 10:30:04 E-mail para licitacao@savimed.com.br, creco@savimed.com.br, logistica@savimed.com.br   

E-mail entregue, lido, clicado (5)  

06/09/2022 10:31:12 Nádia Teresinha Bonatto SMAS  assinou digitalmente Ofício 13.289/2022 com o certificado NÁDIA

TERESINHA BONATTO CPF 787.XXX.XXX-00 conforme MP nº 2.200/2001 .

06/09/2022 10:31:25 Nádia Teresinha Bonatto SMAS  arquivou.

06/09/2022 16:02:36 Clarice da Costa Spada SMAS  assinou digitalmente Ofício 13.289/2022 com o certificado CLARICE DA

COSTA SPADA CPF 018.XXX.XXX-79 conforme MP nº 2.200/2001 .

SAVIMED_COMERCIO_LEI...
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13/09/2022 13:33:45 Emmanuel Tornquist Ferreira de Fama SMAS-CA  arquivou.

Tramitação 1-
13.289/2022
16/09/2022 17:52

(Respondido)

(via email) 

Envolvidos internos
acompanhando
CC

SAVIMED COMERCIO DE
PRODUTOS MEDICOS
EIRELI 
  
licitacao@savimed.com.br

Prezados, boa tarde!

 

Referente ao pedido/empenho 21314/2022 o mesmo já se encontra com a
transportadora, para a entrega a vocês.

 

Segue em anexo NF 5101 – entrega prevista para dia 20/09/2022 terça-feira
podendo ocorrer antes.

Atenciosamente,

 

 

De: Prefeitura de Francisco Beltrão [mailto:notificacao@1doc.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 6 de setembro de 2022 10:30 
Para: licitacao@savimed.com.br; creco@savimed.com.br;
logistica@savimed.com.br 
Assunto: NOTIFICAÇÃO QUANTO A NÃO ENTREGA DOS MATERIAIS
SOLICITADOS

 

Ofício 13.289/2022:

Segue notificação em anexo. 

_

Emmanuel Tornquist Ferreira de Fama 
Órgão Gestor - Sec. de Assistência Social

Atenção: Toda a resposta a pedidos recebidos por esta plataforma, deverão ser
respondidos por este e-mail, apenas clicando no botão Responder, sem alterar o
destinatário, ou fazendo login na plataforma.  
Atenção: Toda a resposta a pedidos recebidos por esta plataforma, deverão ser
respondidos por este e-mail, apenas clicando no botão Responder, sem alterar o
destinatário, ou fazendo login na plataforma.  
A resposta deve partir do e-mail PRINCIPAL cadastrado na conta do requerente
Não enviar por nenhum outro canal, sejam outros e-mails ou WhatsApp 
Mais informações de como responder um ofício podem ser acessadas no link
abaixo: 
Saiba como responder este Ofício  

Acompanhar online »

Enviado e rastreado com 1Doc.

 

_ 
Para cancelar recebimento de comunicação de Prefeitura de Francisco Beltrão
neste e-mail, clique aqui.
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19/09/2022 09:27:19 Emmanuel Tornquist Ferreira de Fama SMAS-CA  arquivou.

Prefeitura de Francisco Beltrão - Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Centro, Francisco Beltrão - PR, 85601-030 Expediente Externo: 08:00h-
12:00h / 13:30min-16:00h Expediente Interno: 16:00h-17:30min. • 1Doc • www.1doc.com.br  
Impresso em 25/10/2022 09:28:49 por Emmanuel Tornquist Ferreira de Fama - Compras - SMAS 
“Toda ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação.” - Dalai Lama

Quem já visualizou?    1 pessoa

WRD309_jpg_image001_...
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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 / Telefone: (46) 3520-2121   

NOTIFICAÇÃO 
 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 337/2022 
 
Contratada: SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME, sediada 
na Av. Senador Salgado Filho, 454 - CEP: 80.215-270 - BAIRRO: Prado Velho, na cidade de 
Curitiba/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 26.640.161/0001-33. 
 
Objeto do Contrato: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de leite em 
pó especial para atendimento social no Município de Francisco Beltrão, durante a vigência da 
Ata de Registro de Preços, conforme necessidade da Administração Municipal. 
 
Processo Licitatório: Pregão Eletrônico 47/2022.  
 

OBJETO DA NOTIFICAÇÃO: SOBRE A NÃO ENTREGA DO 
EQUIPAMENTO/MATERIAL DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO.  
 

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 337/2022 foi firmada em 14/04/2022 com a empresa ora 
NOTIFICADA, decorrente do Pregão Eletrônico 47/2022; 
b) que a NOTIFICADA se comprometeu em entregar os produtos, objeto desta licitação no 
prazo máximo de 07 (sete) dias úteis após a solicitação formal de compra (Nota de Empenho) 
emitida pelo Departamento de Compras; 
c) que os produtos solicitados através da Nota de Empenho nº 21314/2022 (de 12/08/2022), 
enviada no dia 17/08/2022, não foram entregues pela NOTIFICADA até a presente data; 
d) que a entrega dos produtos deveria ter ocorrido até o dia 26/08/2022, portanto em atraso a 
mais de 10 (dez) dias, prejudicando desta forma o bom andamento das atividades da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e afetando também a concessão de benefícios eventuais para 
pessoas em situação de vulnerabilidade social; 
e) que a secretaria entrou em contato com a empresa, porém, ainda assim não houve nenhum 
retorno nem a entrega dos produtos; 
f) que essa situação quanto ao atraso na entrega dos produtos solicitados é reincidente e havia 
ocorrido também no mês de junho do ano corrente; 
g) 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, LOCAL 
DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE 

RECEBIMENTO/EXECUÇÃO 
 
3. O leite objeto deste instrumento deverá ser entregue 
parceladamente (sem ônus de entrega), de acordo com as 
solicitações e na Secretaria Municipal de Assistência 
social, localizada na Rua Octaviano Teixeira dos Santos 
nº 1306, Centro, no município de Francisco Beltrão – PR, 
no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, contados do 
momento do recebimento da Nota de Empenho. 
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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 / Telefone: (46) 3520-2121   

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATADA 

 
4.2. Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, 
seus anexos e sua proposta, assumindo como 
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes 
da boa e perfeita execução do objeto. 
 
4.3. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo 
de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento 
do prazo previsto, com a devida comprovação. 
 

Diante disto, fica por meio da presente NOTIFICADA a empresa SAVIMED COMERCIO 
DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME, para que, no prazo máximo de 03 (cinco) dias 
úteis, contados do recebimento desta, entregue os produtos solicitados, ou justifique 
fundamentalmente a impossibilidade de cumprimento, sob pena de aplicação das penalidades 
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), 06 de setembro de 2022. 
 
 
 
 

Nádia Bonatto 
Secretária Mun. de Assistência Social 

Fiscal da ATA nº 337/2022 
CPF nº 787.122.629-00 

 
 
 
 

Clarice Spada 
Agente Administrativo 

Fiscal da ATA nº 337/2022 
CPF nº 018.541.389-79 
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NOTIFICAÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 337/2022 - MUNICÍPIO DE
FRANCISCO BELTRÃO
Segue processo de notificação em anexo. 

_
Emmanuel Tornquist Ferreira de Fama 
Órgão Gestor - Sec. de Assistência Social

Ofício 8.909/2022   
Acompanhe via internet em https://franciscobeltrao.1doc.com.br/atendimento/ usando o código:
833.916.558.183.217.233    

Destinatário

 CC 2 setores envolvidos

SMAS-CA  SMAS

21/06/2022 10:32 

Emmanuel F.  SMAS-CA
SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI   
licitacao@savimed.com.br

Quem já visualizou?    2 ou mais pessoas

21/06/2022 10:32:03 Emmanuel Tornquist Ferreira de Fama SMAS-CA  solicitou a assinatura de Nádia Teresinha Bonatto

em Ofício 8.909/2022 . Assinado

21/06/2022 10:32:03 Emmanuel Tornquist Ferreira de Fama SMAS-CA  solicitou a assinatura de Clarice da Costa Spada em

Ofício 8.909/2022 . Assinado

21/06/2022 10:32:03 E-mail para claricespada@hotmail.com   E-mail entregue (1)  

21/06/2022 10:32:03 E-mail para licitacao@savimed.com.br   E-mail entregue (1)  

21/06/2022 10:39:09 Clarice da Costa Spada SMAS  assinou digitalmente Ofício 8.909/2022 com o certificado CLARICE DA

COSTA SPADA CPF 018.XXX.XXX-79 conforme MP nº 2.200/2001 .

23/06/2022 16:53:08 Nádia Teresinha Bonatto SMAS  assinou digitalmente Ofício 8.909/2022 com o certificado NÁDIA

TERESINHA BONATTO CPF 787.XXX.XXX-00 conforme MP nº 2.200/2001 .

23/06/2022 16:53:09 Nádia Teresinha Bonatto SMAS  arquivou.

SAVIMED_COMERCIO_LEI...
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13/09/2022 13:36:44 Emmanuel Tornquist Ferreira de Fama SMAS-CA  arquivou.

Prefeitura de Francisco Beltrão - Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Centro, Francisco Beltrão - PR, 85601-030 Expediente Externo: 08:00h-
12:00h / 13:30min-16:00h Expediente Interno: 16:00h-17:30min. • 1Doc • www.1doc.com.br  
Impresso em 25/10/2022 09:30:52 por Emmanuel Tornquist Ferreira de Fama - Compras - SMAS 
“Quer você acredite que consiga fazer uma coisa ou não, você está certo.” - Henry Ford
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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 / Telefone: (46) 3520-2121   

NOTIFICAÇÃO 
 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 337/2022 
 
Contratada: SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME, sediada 
na Av. Senador Salgado Filho, 454 - CEP: 80.215-270 - BAIRRO: Prado Velho, na cidade de 
Curitiba/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 26.640.161/0001-33. 
 
Objeto do Contrato: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de leite em 
pó especial para atendimento social no Município de Francisco Beltrão, durante a vigência da 
Ata de Registro de Preços, conforme necessidade da Administração Municipal. 
 
Processo Licitatório: Pregão Eletrônico 47/2022.  
 

OBJETO DA NOTIFICAÇÃO: SOBRE A NÃO ENTREGA DO 
EQUIPAMENTO/MATERIAL DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO.  
 

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 337/2022 foi firmada em 14/04/2022 com a empresa ora 
NOTIFICADA, decorrente do Pregão Eletrônico 47/2022; 
b) que a NOTIFICADA se comprometeu em entregar os produtos, objeto desta licitação no 
prazo máximo de 07 (sete) dias úteis após a solicitação formal de compra (Nota de Empenho) 
emitida pelo Departamento de Compras; 
c) que os produtos solicitados através da Nota de Empenho nº 12720/2022 (de 19/05/2022), 
enviada no dia 20/05/2022, não foram entregues pela NOTIFICADA até a presente data; 
d) que a entrega dos produtos deveria ter ocorrido até o dia 29/05/2022, portanto em atraso a 
mais de 23 (vinte e três) dias, prejudicando desta forma o bom andamento das atividades da 
Secretaria Municipal de Assistência Social e afetando ainda a concessão de benefícios eventuais 
para pessoas em situação de vulnerabilidade social; 
e) que a secretaria entrou em contato diversas vezes com a empresa por meio e mensagens de 
texto, porém, ainda assim não houve a entrega dos produtos; 
f) 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, LOCAL 
DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE 

RECEBIMENTO/EXECUÇÃO 
 
3. O leite objeto deste instrumento deverá ser entregue 
parceladamente (sem ônus de entrega), de acordo com as 
solicitações e na Secretaria Municipal de Assistência 
social, localizada na Rua Octaviano Teixeira dos Santos 
nº 1306, Centro, no município de Francisco Beltrão – PR, 
no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, contados do 
momento do recebimento da Nota de Empenho. 
 
 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATADA 
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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 / Telefone: (46) 3520-2121   

4.2. Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, 
seus anexos e sua proposta, assumindo como 
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes 
da boa e perfeita execução do objeto. 
 
4.3. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo 
de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento 
do prazo previsto, com a devida comprovação. 
 

Diante disto, fica por meio da presente NOTIFICADA a empresa SAVIMED COMERCIO 
DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME, para que, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados do recebimento desta, entregue os produtos solicitados, ou justifique 
fundamentalmente a impossibilidade de cumprimento, sob pena de aplicação das penalidades 
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), 21 de junho de 2022. 
 
 
 
 

Nádia Bonatto 
Secretária Mun. de Assistência Social 

Fiscal da ATA nº 337/2022 
CPF nº 787.122.629-00 

 
 
 
 

Clarice Spada 
Agente Administrativo 

Fiscal da ATA nº 337/2022 
CPF nº 018.541.389-79 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 337/2022 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2022 

 

 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de leite em pó 

especial para atendimento social no Município de Francisco Beltrão  

   
 

 

VIGÊNCIA: 14/04/2022 A 13/04/2023 
 

 

 

 

DETENTOR DA ATA: 

 

SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 

CNPJ nº: 26.640.161/0001-33 

TELEFONE: (41) 3044-0500 

E-MAIL: licitacao@savimed.com.br 

Av. Senador Salgado Filho, 454 - CEP: 80.215-270 - BAIRRO: Prado 
Velho 

Curitiba/PR 
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PARANÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 337/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2022 - Processo nº 221/2022 

   
Aos quatorze dias de abril de 2022, o Município de Francisco, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
77.816.510/0001-66, com sede na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, na Rua Octaviano 
Teixeira dos Santos nº 1000 - centro, doravante denominado Prefeitura, representado pelo seu Prefeito 
Municipal em exercício, Sr. ANTONIO PEDRON , inscrito no CPF/MF sob o nº 196.905.689-49, nos termos 
do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e do Decreto Municipal nº 176/2007, em face da 
classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 47/2022, por deliberação da Comissão de 
Licitação, devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Francisco Beltrão em 
13/04/2022, resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as 
condições do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem. 
 
SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME, sediada na Av. Senador Salgado Filho, 
454 - CEP: 80.215-270 - BAIRRO: Prado Velho, na cidade de Curitiba/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 
26.640.161/0001-33, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio 
administrador Sr. FABIO PAINO PAIM, portador do RG nº 19.649.888-0 e do CPF nº 252.785.218-13. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de leite em 
pó especial para atendimento social no Município de Francisco Beltrão, durante a vigência da Ata de 
Registro de Preços, conforme necessidade da Administração Municipal; conforme edital e proposta que 
ficam fazendo parte integrante deste instrumento. 
  
1.2. Descrição:  
 
Lote Item Código 

 
Descrição  Marca Unidade Quantidade Preço unitário 

R$ 

001 1 76177 FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ATÉ 6 MESES 
DE IDADE COM FERRO, COM PROTEÍNA 
DO SORO DO LEITE, COM CASEÍNA, COM 
LACTOSE E COM GORDURAS VEGETAIS 
– LATA COM 800 GRAMAS. 
SABOR: SEM SABOR  

NESTOGENEO 
1 

UN 800,00 28,00 

001 2 76178 FORMULA INFANTIL EM PÓ SEQUENCIAL, 
À PARTIR DE 06 MESES, COM PROTEÍNA 
LÁCTEA, FONTE DE CARBOIDRATO 
CONTENDO MALTODEXTRINA, 
ENRIQUECIDA COM FERRO – LATA COM 
800 GRAMAS. 
SABOR: SEM SABOR  

NESTOGENEO 
2 

UN 800,00 28,00 

001 3 76179 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES 
DE 0 A 6 MESES DE IDADE COM 
PREBIÓTICOS, DHA, ARA E 
NUCLEOTÍDEOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO DE 
SOJA E PEIXE, LEITE E DERIVADOS – 
LATA COM 800 GRAMAS. SABOR: SEM 
SABOR  

NAN COMFOR 1 UN 250,00 33,00 

001 4 76180 FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO 
PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS E 
CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA. COM 
PREBIÓTICOS, DHA, ARA E 
NUCLEOTÍDEOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO DE 
SOJA E PEIXE, LEITE E DERIVADOS - 
LATA COM 800 GRAMAS.  SABOR: SEM 

NAN COMFOR 2 UN 250,00 33,00 
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SABOR  

 
Valor total da Ata R$ 61.300,00 (sessenta e um mil e trezentos reais). 
 

1.3. Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a 
CONTRATADA, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a 
preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 
15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
 CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
2.1. A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 
 
2.2. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais 
prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
2.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE 

RECEBIMENTO/EXECUÇÃO 
 
3.  O leite objeto deste instrumento deverá ser entregue parceladamente (sem ônus de entrega), de acordo 
com as solicitações e na Secretaria Municipal de Assistência social, localizada na Rua Octaviano Teixeira 
dos Santos nº 1306, Centro, no município de Francisco Beltrão – PR, no prazo máximo de 07 (sete) dias 
úteis, contados do momento do recebimento da Nota de Empenho. 
 
3.1.O prazo de que tratam o item 3 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 
pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
Administração. 
 
3.2.As entregas se darão de forma parcelada (sem ônus de entrega), pelo período de 12 (doze) meses, a 
partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
4.1. Entregar os materiais de acordo com a descrição deste instrumento. 
 
4.2. Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como 
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto. 
 
4.3. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 
 
4.4. Entregar durante toda a vigência do Contrato, a mesma marca dos produtos apresentados na proposta. 
 
4.5. Não serão aceitas trocas de marcas dos produtos após a assinatura da Ata de Registro de Preços. 
Caso ocorra algum problema no fornecimento da indústria e ou distribuidora para entregar a marca 
adjudicada, deve–se encaminhar solicitação prévia para avaliação do Fiscal e do Gestor da Ata de Registro 
de Preços. 
 
4.6. Entregar produtos com prazo de validade de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir da entrega 
do produto. 
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4.7. Manter, durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
4.8. Na entrega dos produtos deverão estar incluídas todas as despesas de descolamento e transporte. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

5.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 
 
5.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo. 
 
5.3. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 
 
5.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de 
comissão/servidor especialmente designado. 
 
5.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 
forma estabelecidos no Edital e seus anexos.   
 
5.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano 
causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DE 

SUSTENTABILIDADE 
 

6.1. As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam em 
alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela CONTRATADA, que deverá fazer uso 
racional do consumo de energia e água, adotando medidas para evitar o desperdício e a CONTRATADA 
deverá: 
a) Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujo(s) encarregado(s) 
deve(m) atuar como facilitador(es) das mudanças de comportamento. 
b) Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a redução do 
consumo de água e que apresentem eficiência energética e redução de consumo. 
c) Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas. 
d) Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e 
Água 
e) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a 
execução dos serviços. 
f) Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando o desperdício de água. 
g) Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em 
especial sobre redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos 
sólidos, observadas as normas ambientais vigentes. 
h) Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religiosas, orientação sexual ou 
estado civil na seleção de colaboradores no quadro da empresa. 
i) Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, 
observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde 
dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços, como exige a Lei nº 9.985/00. 
j) Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem utilizados 
pela empresa na prestação dos serviços, inclusive os potencialmente poluidores, tais como, pilhas, baterias, 
lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e componentes 
eletroeletrônicos que estejam em desuso e sujeitos à disposição final, considerados lixo tecnológico. 
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k) É proibido incinerar qualquer resíduo gerado. 
l) Não é permitida a emissão de ruídos de alta intensidade. 
m) Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou 
biodegradável. 
n) Priorizar o aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que 
possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento; 
o) Colaborar para a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a 
reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 
 
6.2. A CONTRATADA deverá observar no que couber, durante a execução contratual, critérios e práticas de 
sustentabilidade, como:  
 
a) Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a fim de reduzir a impressão de 
documentos; 
b) Em caso de necessidade de envio de documentos ao CONTRATANTE, usar preferencialmente a 
função “duplex” (frente e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal. 
c) Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em aterros de 
resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, 
bem como em áreas não licenciadas. 
d) Armazenar, transportar e destinar os resíduos em conformidade com as normas técnicas 
específicas. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO  
 

7.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota 
Fiscal, acompanhada pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal designado 
pelo Município e acompanhada ainda das CND’s do FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após o 
recebimento definitivo do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da 
CONTRATADA indicada pela mesma. 
7.1.1. O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das obrigações assumidas 
decorrentes da contratação, em especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
7.2. As notas fiscais deverão ser entregues no setor de compras localizado no paço municipal sito à Rua 
Octaviano Teixeira dos Santos nº 1000 – centro. 
 
7.3. CRITÉRIOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL: 
 
7.3.1. O faturamento deverá ser feito através de nota fiscal eletrônica da empresa que participou da licitação 
emitida: a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, CNPJ sob nº 77.816.510/0001-66; 
7.3.2. Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, Centro. CEP 85.601-030 – Francisco 
Beltrão-PR. 

 
7.3.3. No corpo da Nota Fiscal deverá conter: 
7.3.3.1. A modalidade e o número da Licitação; 
7.3.3.2. O número da Ata, número do Pedido de Fornecimento (ou ofício) e número do empenho; 
7.3.3.3. número do item e descrição do produto: 
7.3.3.4. A descrição do produto na Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente, ser precedida da descrição 
constante da Ata de Registro de Preços;  
7.3.3.5. valor unitário (conforme a Ata de Registro de Preços), forma de apresentação e valor total. 
7.3.3.6. O Banco, número da agência e da conta corrente da CONTRATADA. 
 
7.4. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) 
dias após a data da sua reapresentação. 
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7.5. Poderá a Prefeitura sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de inadimplemento da  
CONTRATADA relativamente a execução do contrato, recaindo sobre a mesma as penalidades previstas na 
Lei Federal nº 8.666/93. 

 
7.6. Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por Recursos 
próprios do Município, da seguinte dotação orçamentária: 
 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – Lei nº 4775/2020 de 22/12/2020 
 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

2330 06.002 08.244.0801.2.024 3.3.90.32.03.00 000 

 
7.6.1. Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do contrato, a despesa ocorrerá a conta de 
dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza. 
 
7.7. Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados. 
 
7.8. Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65, 
II, “d” da Lei 8.666/93. 
 
7.9. Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea econômica 
extraordinária, tampouco fato previsível. 
 
7.10. Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da 
Prefeitura Municipal. 
 
7.11. Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os 
documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, “d” da Lei 
8.666/93. 
 
7.12. Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado 
(conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

8.1. Caberá ao Sr. FABIO PAINO PAIM, portador do R.G. nº 19.649.888-0 e inscrito no CPF/MF sob nº 
252.785.218-13, representante da CONTRATADA, a responsabilizar-se por:  
8.1.1. Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para sua 
realização. 
8.1.2. Reportar-se ao fiscal de contrato quando necessário, adotando as providências pertinentes para a 
correção das falhas detectadas. 
 
8.2. A fiscalização e o acompanhamento da entrega dos produtos da Ata de Registro de Preços serão feitos 
pela servidora: Clarice da Costa Spada, da Secretaria Municipal de Assistência Social, cujo CPF nº 
018.541.389-79, e-mail claricespada@hotmail.com, telefone (46) 3520-2194. 
 
8.3. A fiscalização do presente termo ficará a cargo da Secretária Municipal de Assistência Social, Senhora 
NADIA TEREZINHA BONATTO, inscrita no CPF/MF sob o nº 787.122.629-00 e portadora do RG nº 
24.803.962-6. 
 

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOS 
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9.1. Os preços registrados na presente ata poderão ser alterados em decorrência de eventual redução 
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens correspondentes. 
 
9.2. Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, o fornecedor será convocado para que promova a redução dos preços. 
 
9.2.1. Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem 
aplicação de penalidades administrativas, podendo o Município de Francisco Beltrão convocar os demais 
fornecedores classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de negociação, ou 
revogar a ata de registro de preços ou parte dela. 
 
9.3. Na hipótese do preço de mercado tornar-se superior ao registrado, e o fornecedor não puder cumprir as 
obrigações assumidas, este poderá solicitar revisão dos preços, mediante requerimento fundamentado, a 
ser protocolado antes do pedido de fornecimento, mediante demonstração de fato superveniente que tenha 
provocado elevação relevante nos preços praticados no mercado. 
 
9.3.1. Procedente o pedido, o Município de Francisco Beltrão poderá efetuar a revisão do preço registrado 
no valor pleiteado pelo fornecedor, caso este esteja de acordo com os valores praticados pelo mercado, ou 
apresentar contraproposta de preço, compatível com o vigente no mercado, para a garantia do equilíbrio 
econômico-financeiro. 
 
9.3.1.1. Caso não aceite a contraproposta de preço apresentada pelo Município de Francisco Beltrão, o 
fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas. 
 
9.4. Não sendo acatado o pedido de revisão, este será indeferido pelo Município de Francisco Beltrão e o 
fornecedor continuará obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na Ata de Registro de 
Preços, sob pena de cancelamento do registro do preço do fornecedor e de aplicação das penalidades 
administrativas previstas em lei e no edital. 
 
9.5. Na hipótese do cancelamento do registro do preço do fornecedor, prevista no subitem anterior, o 
Município de Francisco Beltrão poderá convocar os demais fornecedores subsequentes de acordo com a 
classificação final. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA– DO CANCELAMENTO DA ATA 
 

10.1. A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente, independentemente de notificação 
judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA assista o direito a qualquer indenização, se esta: 
10.1.1. Falir, entrar em concordata ou ocorrer dissolução da sociedade. 
10.1.2. Sem justa causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dos serviços. 
10.1.3. Infringir qualquer cláusula desta Ata e/ou da Lei Federal nº 8.666/93. 
10.1.4. Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas desta Ata, especificações ou prazos. 
10.1.5. Recusar a redução do preço ao nível dos praticados no mercado, conforme Decreto Municipal nº 
176/2007. 
10.2. O cancelamento do Registro de Preços poderá ainda ocorrer quando houver: 
10.2.1. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 
execução do objeto contratado. 
10.2.2. Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução do Contrato. 
10.2.3. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Prefeitura. 
10.2.4. Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito 
de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em 
que sua decisão deverá ser comunicada por escrito à Administração Municipal. 
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10.3. A solicitação da CONTRATADA, para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta 
Ata, caso não aceitas as razões do pedido. 
 
10.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita 
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao respectivo 
processo administrativo. 
 
10.5. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial da União e pela Internet, considerando-se, assim, para todos os 
efeitos, cancelado o preço registrado. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 
 

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520/2002, o licitante/adjudicatário que:  
a) Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro 

do prazo de validade da proposta; 
b) Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 
c) Apresentar documentação falsa; 
d) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
e) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
f) Não mantiver a proposta; 
g) Cometer fraude fiscal; 
h) Comportar-se de modo inidôneo. 
 
11.2. A CONTRATADA, durante a execução da Ata de Registro de Preços, poderá ser apenada com: 
a) Advertência;  
b) Multa;  
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; 
e) 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 a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE 
pelos prejuízos causados. 
 
11.3. Poderão ser aplicadas as seguintes multas, conforme a gravidade das infrações: 
 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 
1 3% sobre o valor do empenho. 
2 5% sobre o valor do empenho. 
3 7% sobre o valor do empenho. 
4 10% sobre o valor do empenho 
5 10% sobre o valor total da Ata, mais 5% ao dia sobre o valor do empenho. 

6 
30% sobre o valor do Produto a ser garantido, mais 2% ao dia por atraso sobre o valor do 
produto. 

7 20% sobre o valor total da Ata. 
 
11.4. Da classificação das infrações por gravidade (GRAU): 
 
INFRAÇÃO 
DESCRIÇÃO DA GRAVIDADE OCORRIDA GRAU 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou 5 
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consequências letais, por ocorrência. 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o 
fornecimento/entrega dos produtos por dia e por nota de empenho. 

3 

Atrasar a entrega injustificadamente, por empenho e por dia. 2 
Entregar produto em desacordo com as especificações do edital e proposta sem motivo 
justificado, por ocorrência. 

4 

Entregar produtos usados, recondicionados e ou remanufaturados, por produto. 4 
Entregar produto mal embalado ou com embalagem danificada e ou violada, por ocorrência. 2 
Entregar produto com apresentação em desconformidade com a descrita no edital, por 
ocorrência. 

2 

Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material, por ocorrência.  2 
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO, por ocorrência. 3 
Der causa à inexecução total do objeto da Ata 7 
AINDA, DEIXAR DE:  
Zelar pelas instalações do Município no momento da entrega, por ocorrência. 1 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência. 1 
Manter a documentação de habilitação atualizada, por item, por ocorrência. 1 
Cumprir horário de entrega estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO, 
por ocorrência. 

1 

Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários, por 
ocorrência. 

2 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, 
após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência. 

2 

Substituir os produtos, às suas custas, quando protegido pela respectiva garantia. 6 
 
11.5. A somatória das multas previstas nas tabelas acima não poderá ultrapassar ao percentual de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor total da ata registrada com esse fornecedor. 
 
11.6. No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de o somatório das multas aplicadas por atraso ou 
inadimplemento ultrapassarem o percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da ata, fica facultado ao 
Município de Francisco Beltrão/PR reconhecer a ocorrência das hipóteses de cancelamento da ata. 
 
11.7. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. 
Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância 
devida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicação oficial. 
 
11.8. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
 
11.9. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA ao 
CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 
 
11.10. As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, 
garantindo-se o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto 
na Lei nº 8.666/1993. 
 
11.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte do 
CONTRATANTE, levando em consideração todos os atos celebrados com o CONTRATANTE, bem como 
os danos causado à Administração, observando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. 
 
11.12. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), como ato lesivo à 
administração pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
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fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 
Administrativo de Responsabilização – PAR. 
 
11.13. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 
Administração Pública nacional nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu rito normal na unidade 
administrativa. 
 
11.14. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  
 
11.15. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, 
o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 
 
11.16. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E ANTICORRUPÇÃO 
 
12.1 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, 
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e 
seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá 
oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de 
quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 
compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento 
que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico 
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo 
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
 

13.1. Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas 
administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Francisco Beltrão, com referência expressa a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
14.1. A presente Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o 
endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a 
impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original no 
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento. 
 
14.2. A via do instrumento destinada ao Detentor da Ata de Registro de Preços, devidamente assinada pelo 
CONTRATANTE, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada 
no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item 
anterior. 

 
14.3. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais 
e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos 
contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o 
inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal. 
 
14.4. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o 
edital do Pregão Eletrônico nº 47/2022 e a proposta da CONTRATADA conforme estabelece a Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações, naquilo que não contrariar as presentes disposições. 
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14.5. A CONTRATADA deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 
47/2022. 
 
14.6. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo 
Excelentíssimo Senhor CLEBER FONTANA, Prefeito Municipal do Município de Francisco Beltrão, e pelo 
Sr. FABIO PAINO PAIM, qualificado preambularmente, representando a CONTRATADA e testemunhas. 

 

Francisco Beltrão, 14 de abril de 2022. 
 
 
 

ANTONIO PEDRON 
         CPF Nº 196.905.689-49 

 SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS  
MEDICOS LTDA - ME 

PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO  CONTRATADA 
FABIO PAINO PAIM 

CONTRATANTE  Sócio administrador 

   
 
TESTEMUNHAS:  
 

ANTONIO CARLOS BONETTI   NADIA TERESINHA BONATTO 
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  Proc. Administrativo 1- 31.466/2022

De: Camila B. - SMA-PGM

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social  - A/C Emmanuel F.

Data: 01/11/2022 às 10:09:19

 

Segue anexo parecer jurídico, sendo que a Secretaria de Assistência Social deverá providenciar o atendimento do
item "a" do parecer e posteriormente encaminhar à Assessoria Jurídica para análise e decisão do Prefeito.

Atenciosamente,

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_1481_2022_Proc_31466_Rescisao_Contratual_Ata_fornecimento_de_leite_em_po_Savimed_Penalidades.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 01/11/2022 10:09:45 1Doc CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE CPF 035.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 2728-BCE5-24F6-2884 
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PARECER JURÍDICO N.º 1481/2022 
 
 
PROCESSO N.º :  31466/2022 
REQUERENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
INTERESSADA :  SAVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 
ASSUNTO : RESCISÃO E PENALIDADE CONTRATUAL  

 
 
 

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

pretendendo a rescisão da Ata de Registro de Preços n.º 337/2022 (Pregão Eletrônico n.º 
047/2022), firmada com a empresa SAVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS 

LTDA - ME, tendo em vista o não fornecimento dos produtos (fórmula infantil em pó para 
atendimento social) formalmente requisitados. 

 
Anexou aos autos Notificações Extrajudiciais enviadas à contratada, cópia da ARP, 

cópia das conversas pelo aplicativo WhatsApp e cópia da Nota de Empenho. 
 
É o relatório. 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO 
 

A empresa foi declarada vencedora dos itens 01, 02, 03 e 04 do Pregão Eletrônico n.º 
47/2022, sendo a Ata de Registro de Preços n.º 337/2022 subscrita pelas partes com vigência 
até 13/04/2023. 

 
Na data de 19/05/2022, a Secretaria interessada emitiu a Nota de Empenho nº 

12720/2022, sendo que os objetos da Ata deveriam ser entregues no prazo máximo de 07 
(sete) dias úteis após o recebimento do empenho. Entretanto, a empresa não forneceu os 
produtos, e sendo assim, enviou-se Notificação Extrajudicial à contratada solicitando a 
entrega imediata dos produtos, visto que se tratam de itens essenciais ao atendimento de 
crianças em situação vulnerabilidade.  

 
Posteriormente, no dia 12/08/2022, a Secretaria emitiu outra Nota de Empenho (n.º 

21314/2022) e novamente a empresa não forneceu os produtos no prazo, descumprindo com 
suas obrigações contratuais. Diante disto, a Secretaria de Assistência Social enviou à empresa 
nova Notificação Extrajudicial na data de 06/09/2022 para reforçar as obrigações assumidas.  

 
Repetidamente, na data de 26/09/2022, emitiu-se outra Nota de Empenho (n.º 

25106/2022) para atender a demanda dos itens, contudo, até a presente data, não foram 
entregues. A Secretaria entrou em contato com a contratada através do aplicativo WhatsApp e 
recebeu a informação de que os atrasos ocorreram devido a contratempos no processo de 
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logística com a fabricante. A Secretaria ainda ressaltou que as datas de entrega repassadas 
pela empresa não se concretizam, causando significativos transtornos à municipalidade, mas 
especialmente à população carente que necessita continuamente desse atendimento social.  

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

Cláusula Terceira “O leite objeto deste instrumento deverá ser entregue parceladamente (sem ônus 
de entrega), de acordo com as solicitações e na Secretaria Municipal de Assistência social, localizada 
na Rua Octaviano Teixeira dos Santos nº 1306, Centro, no município de Francisco Beltrão/PR, no 
prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, contados do momento do recebimento da Nota de 

Empenho.” 
 
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-las. 

 
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 das 

penalidades previstas na Cláusula Décima Primeira, item 11.2, letra “d”, a saber: 
 
a) Advertência; 
b) Multa; 
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; 
e) 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 a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos causados. 
 
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 
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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: 
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;  
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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 
 
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. 

                                                 
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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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.  

 
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 337/2022 (Pregão Eletrônico n.º 047/2022), firmada com a empresa 
SAVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME. De consequência, 
recomenda-se:  
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(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, 
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 SAVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS 

MÉDICOS LTDA - ME, 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, 01 de novembro de 2022. 
 

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

                                         OAB/PR 41.048 

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

fundamentada da autoridade competente. 

1Doc:          37/59



 Ofício 16.573/2022

De: Emmanuel F. - SMAS-CA

Para: SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

Data: 04/11/2022 às 09:15:56

 

Bom dia!

Tendo em vista a não entrega dos materiais solicitados através da nota de empenho nº 25106/2022 e o cumprimento
do item "a" do parecer jurídico nº 1481/2022 (em anexo), o Município de Francisco Beltrão intima por meio deste
ofício a empresa SAVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME  para que no prazo de 5 (cinco) dias
úteis a empresa apresente sua defesa. Obrigado!

_

Emmanuel Tornquist Ferreira de Fama
Órgão Gestor - Sec. de Assistência Social

Anexos:

emissao_2728BCE524F62884D8B22839_proc_administrativo_1_31_466_2022_assinado_versaoImpressao.pdf
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Proc. Administrativo 1- 31.466/2022

De: Camila B. - SMA-PGM

Para: SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social  - A/C Emmanuel F.

Data: 01/11/2022 às 10:09:19

Setores envolvidos:

SMA-PGM, SMAS, SMAS-CA

SOLICITAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

LTDA

 

Segue anexo parecer jurídico, sendo que a Secretaria de Assistência Social deverá providenciar o atendimento do
item "a" do parecer e posteriormente encaminhar à Assessoria Jurídica para análise e decisão do Prefeito.

Atenciosamente,

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

            Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_1481_2022_Proc_31466_Rescisao_Contratual_Ata_fornecimento_de_leite_em_po_Savimed_Penalidades.pdf
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PARECER JURÍDICO N.º 1481/2022 
 
 
PROCESSO N.º :  31466/2022 
REQUERENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
INTERESSADA :  SAVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 
ASSUNTO : RESCISÃO E PENALIDADE CONTRATUAL  

 
 
 

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

pretendendo a rescisão da Ata de Registro de Preços n.º 337/2022 (Pregão Eletrônico n.º 
047/2022), firmada com a empresa SAVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS 

LTDA - ME, tendo em vista o não fornecimento dos produtos (fórmula infantil em pó para 
atendimento social) formalmente requisitados. 

 
Anexou aos autos Notificações Extrajudiciais enviadas à contratada, cópia da ARP, 

cópia das conversas pelo aplicativo WhatsApp e cópia da Nota de Empenho. 
 
É o relatório. 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO 
 

A empresa foi declarada vencedora dos itens 01, 02, 03 e 04 do Pregão Eletrônico n.º 
47/2022, sendo a Ata de Registro de Preços n.º 337/2022 subscrita pelas partes com vigência 
até 13/04/2023. 

 
Na data de 19/05/2022, a Secretaria interessada emitiu a Nota de Empenho nº 

12720/2022, sendo que os objetos da Ata deveriam ser entregues no prazo máximo de 07 
(sete) dias úteis após o recebimento do empenho. Entretanto, a empresa não forneceu os 
produtos, e sendo assim, enviou-se Notificação Extrajudicial à contratada solicitando a 
entrega imediata dos produtos, visto que se tratam de itens essenciais ao atendimento de 
crianças em situação vulnerabilidade.  

 
Posteriormente, no dia 12/08/2022, a Secretaria emitiu outra Nota de Empenho (n.º 

21314/2022) e novamente a empresa não forneceu os produtos no prazo, descumprindo com 
suas obrigações contratuais. Diante disto, a Secretaria de Assistência Social enviou à empresa 
nova Notificação Extrajudicial na data de 06/09/2022 para reforçar as obrigações assumidas.  

 
Repetidamente, na data de 26/09/2022, emitiu-se outra Nota de Empenho (n.º 

25106/2022) para atender a demanda dos itens, contudo, até a presente data, não foram 
entregues. A Secretaria entrou em contato com a contratada através do aplicativo WhatsApp e 
recebeu a informação de que os atrasos ocorreram devido a contratempos no processo de 
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logística com a fabricante. A Secretaria ainda ressaltou que as datas de entrega repassadas 
pela empresa não se concretizam, causando significativos transtornos à municipalidade, mas 
especialmente à população carente que necessita continuamente desse atendimento social.  

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

Cláusula Terceira “O leite objeto deste instrumento deverá ser entregue parceladamente (sem ônus 
de entrega), de acordo com as solicitações e na Secretaria Municipal de Assistência social, localizada 
na Rua Octaviano Teixeira dos Santos nº 1306, Centro, no município de Francisco Beltrão/PR, no 
prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, contados do momento do recebimento da Nota de 

Empenho.” 
 
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-las. 

 
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 das 

penalidades previstas na Cláusula Décima Primeira, item 11.2, letra “d”, a saber: 
 
a) Advertência; 
b) Multa; 
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; 
e) 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 a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos causados. 
 
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 
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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: 
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;  
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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 
 
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. 

                                                 
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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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.  

 
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 337/2022 (Pregão Eletrônico n.º 047/2022), firmada com a empresa 
SAVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME. De consequência, 
recomenda-se:  
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(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, 
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 SAVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS 

MÉDICOS LTDA - ME, 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, 01 de novembro de 2022. 
 

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

                                         OAB/PR 41.048 

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

fundamentada da autoridade competente. 
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  Proc. Administrativo 2- 31.466/2022

De: Emmanuel F. - SMAS-CA

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

Data: 04/11/2022 às 10:48:22

Setores (CC):

GP-AJ, SMA-PGM

 

Segue processo para cumprimento do item "b" do parecer jurídico:

(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, 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);

Em anexo a este despacho segue documentos/defesa encaminhado pela empresa SAVIMED PRODUTOS MÉDICOS E
NUTRIÇÃO, a qual solicita a extinção do contrato administrativo. 

_

Emmanuel Tornquist Ferreira de Fama

Órgão Gestor - Sec. de Assistência Social

Anexos:

Cancelamento_do_contrato_administrativo_FRANCISCO_BELTRAO_PE_47_2022_.pdf

Cancelamento_do_empenho_EMPENHO_25106_27868.pdf
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Curitiba, 26 de Outubro de 2022 
 
Município de Francisco Beltrão 
Rua Otaviano Teixeira dos Santos, 1000  
Francisco Beltrão/PR 
 
 
Prezado Sr.(Sr.ª), Emmanuel Tornquist Ferreira de Fama 
 

 

Ref. – Pregão Eletrônico n.° 47/2022, Contrato n.° 337/2022. 
 

 Referindo-nos ao assunto à epígrafe, lamentamos a necessidade de trazer ao 
conhecimento de V. S.ª e dessa Administração que, nada obstante todos os esforços envidados 
em sentido contrário, não houve condições da SAVIMED reverter a situação em que foi colocada, 
por conta de fatos completamente alheios à sua vontade e, por conseguinte, está impossibilitada 
de cumprir as obrigações assumidas, razão pela qual vem postular a extinção do contrato 
administrativo celebrado com esse Órgão. 

 
2. Para participar da licitação a SAVIMED sempre obteve autorização prévia da Nestlé 

para ingressar no certame, através da fixação do preço, prazo para pagamento e limite de crédito. 
 
  2.1. A SAVIMED participa das licitações somente com produtos da Nestlé. Assim, 
como os contratos são celebrados para fornecimento ao longo dos meses, o fabricante, em 
consulta prévia (antes da licitação), determina o preço da aquisição, que é mantido ao longo do 
contrato. A Nestlé alterou essa condição e alterou os preços de sua tabela, comprometendo o 
planejamento financeiro da SAVIMED (com o consequente desequilíbrio do contrato). 
 
  2.2. O prazo de pagamento dos produtos adquiridos da Nestlé, para entrega do 
objeto da licitação ao destinatário, que era de 45 (quarenta e cinco) dias para as fórmulas infantis 
e de 60 (sessenta) dias para as dietas, foi cortado. A Nestlé passou a exigir, a partir de 
agosto/2022, o pagamento à vista dos produtos, na data do pedido. Para se ter um exemplo, só 
nos meses de setembro e outubro as notas de empenho recebidas pela SAVIMED representam 
mais de R$ 900.000,00, que devem ser pagos à vista para a Nestlé. Em contrapartida, a 
SAVIMED recebe dos Órgãos Públicos somente após a entrega do produto, podendo haver 
retardo no pagamento em até 90 dias, o que ocorre com bastante frequência. Esse novo ciclo 
estabelecido pela Nestlé (exigência de pagamento à vista para recebimento futuro – às vezes até 
90 dias depois da entrega) comprometeu o capital de giro da SAVIMED. Lembre-se, também, que 
nos empenhos ordinários o pagamento só é efetuado após a entrega de todos os produtos 
requisitados; a Nestlé, também com frequência, não tem o produto disponível, gerando atraso 
complementar nesse ciclo (empenho, pedido, pagamento à vista, entrega ao destinatário e 
recebimento do preço). 
 
  2.3. Para fazer frente ao volume de pedidos, decorrentes dos contratos celebrados 
(todos com o conhecimento da Nestlé, pois ela aprova previamente o preço a ser praticado para 
participar de cada um dos certames), a SAVIMED tinha um limite de crédito rotativo pré-aprovado 
que girava em torno de R$ 1.000.000,00. Todos os pedidos feitos dentro desse limite eram pagos 
com 45 (quarenta e cinco) dias de prazo nas fórmulas infantis e 60 (sessenta) dias nas dietas. 
Esse prazo era suficiente (em linhas gerais) para a SAVIMED receber o pagamento dos Órgãos 
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Públicos e quitar a maioria dos valores devidos à Nestlé, complementando com recursos próprios 
aqueles que se venciam antes do repasse que lhe era devido (atrasos, empenhos ordinários não 
completados etc.). 
 

3. Assim, desde agosto/2022, com as alterações unilaterais da Nestlé, mesmo com o 
esforço desenvolvido pela SAVIMED em sentido contrário, não foi possível reverter o quadro em 
que foi colocada, pois não há capital de giro disponível para pagamento à vista, para atender os 
pedidos feitos em razão das notas de empenho (no valor global de aproximadamente 
R$ 900.000,00) que lhe foram entregues. 
 

4. A inscrição indevida da SAVIMED no SERASA pela Nestlé, nada obstante as 
constantes reclamações da SAVIMED para regularização, permanecem desde 02/05/2022, 
também causam um efeito cascata na qualidade do crédito que lhe estava disponível. 
 

5. Todos esses fatores, conjugados, tornaram absolutamente inviável para a SAVIMED o 
cumprimento da obrigação contratual, não lhe restando outra alternativa senão solicitar o 
cancelamento do empenho referido à epígrafe, por falta de condições materiais de atendimento, 
por conta da alteração superveniente das condições negociais previamente asseguradas pela 
Nestlé à SAVIMED, desde a contração.  
 

6. Como dito, lamentamos que a situação tenha chegado a esse ponto, que conduziu ao 
comprometimento do cumprimento das obrigações contratualmente assumidas, circunstância que 
também determinou o encerramento das atividades comerciais da SAVIMED, sendo compelida a 
pedir imediatamente a EXTINÇÃO DO CONTRATO celebrado com este órgão, no que espera 
seja atendido, sem aplicação de quaisquer penalidades. 
 
Certo de vossa compreensão e atendimento, 
 
 

 

 
_______________________________________________________ 

SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 

CNPJ: 26.640.161/0001-33 
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Curitiba, 26 de Outubro de 2022 
 
Município de Francisco Beltrão 
Rua Otaviano Teixeira dos Santos, 1000  
Francisco Beltrão/PR 
 
 
Prezado Sr.(Sr.ª), Emmanuel Tornquist Ferreira de Fama 
 
 

Ref. – Nota de Empenho n.° 25106, de 21/09/2022 

27868, de 18/10/2022 

Pregão número: 47/2022 

 
Referindo-nos ao assunto à epígrafe, lamentamos a necessidade de trazer ao 

conhecimento de V. S.ª e dessa Administração que, nada obstante todos os esforços envidados 
em sentido contrário, não houve condições da SAVIMED reverter a situação em que foi colocada, 
por conta de fatos completamente alheios à sua vontade e, por conseguinte, está impossibilitada 
de atender à demanda que lhe foi feita através da nota de empenho acima, que requer 
expressamente seja cancelada, liberando-a da obrigação. 
 

2. Para participar da licitação a SAVIMED sempre obteve autorização prévia da Nestlé 
para ingressar no certame, através da fixação do preço, prazo para pagamento e limite de crédito. 
 
  2.1. A SAVIMED participa das licitações somente com produtos da Nestlé. Assim, 
como os contratos são celebrados para fornecimento ao longo dos meses, o fabricante, em 
consulta prévia (antes da licitação), determina o preço da aquisição, que é mantido ao longo do 
contrato. A Nestlé alterou essa condição e alterou os preços de sua tabela, comprometendo o 
planejamento financeiro da SAVIMED (com o consequente desequilíbrio do contrato). 
 
  2.2. O prazo de pagamento dos produtos adquiridos da Nestlé, para entrega do 
objeto da licitação ao destinatário, que era de 45 (quarenta e cinco) dias para as fórmulas infantis 
e de 60 (sessenta) dias para as dietas, foi cortado. A Nestlé passou a exigir, a partir de 
agosto/2022, o pagamento à vista dos produtos, na data do pedido. Para se ter um exemplo, só 
nos meses de setembro e outubro as notas de empenho recebidas pela SAVIMED representam 
mais de R$ 900.000,00, que devem ser pagos à vista para a Nestlé. Em contrapartida, a 
SAVIMED recebe dos Órgãos Públicos somente após a entrega do produto, podendo haver 
retardo no pagamento em até 90 dias, o que ocorre com bastante frequência. Esse novo ciclo 
estabelecido pela Nestlé (exigência de pagamento à vista para recebimento futuro – às vezes até 
90 dias depois da entrega) comprometeu o capital de giro da SAVIMED. Lembre-se, também, que 
nos empenhos ordinários o pagamento só é efetuado após a entrega de todos os produtos 
requisitados; a Nestlé, também com frequência, não tem o produto disponível, gerando atraso 
complementar nesse ciclo (empenho, pedido, pagamento à vista, entrega ao destinatário e 
recebimento do preço). 
 
  2.3. Para fazer frente ao volume de pedidos, decorrentes dos contratos celebrados 
(todos com o conhecimento da Nestlé, pois ela aprova previamente o preço a ser praticado para 
participar de cada um dos certames), a SAVIMED tinha um limite de crédito rotativo pré-aprovado 
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que girava em torno de R$ 1.000.000,00. Todos os pedidos feitos dentro desse limite eram pagos 
com 45 (quarenta e cinco) dias de prazo nas fórmulas infantis e 60 (sessenta) dias nas dietas. 
Esse prazo era suficiente (em linhas gerais) para a SAVIMED receber o pagamento dos Órgãos 
Públicos e quitar a maioria dos valores devidos à Nestlé, complementando com recursos próprios 
aqueles que se venciam antes do repasse que lhe era devido (atrasos, empenhos ordinários não 
completados etc.). 
 

3. Assim, desde agosto/2022, com as alterações unilaterais da Nestlé, mesmo com o 
esforço desenvolvido pela SAVIMED em sentido contrário, não foi possível reverter o quadro em 
que foi colocada, pois não há capital de giro disponível para pagamento à vista, para atender os 
pedidos feitos em razão das notas de empenho (no valor global de aproximadamente 
R$ 900.000,00) que lhe foram entregues. 
 

4. A inscrição indevida da SAVIMED no SERASA pela Nestlé, nada obstante as 
constantes reclamações da SAVIMED para regularização, permanecem desde 02/05/2022, 
também causam um efeito cascata na qualidade do crédito que lhe estava disponível. 
 

5. Todos esses fatores, conjugados, tornaram absolutamente inviável para a SAVIMED o 
cumprimento da obrigação contratual, não lhe restando outra alternativa senão solicitar o 
cancelamento do empenho referido à epígrafe, por falta de condições materiais de atendimento, 
por conta da alteração superveniente das condições negociais previamente asseguradas pela 
Nestlé à SAVIMED, desde a contração.  
 

6. Como dito, lamentamos que a situação tenha chegado a esse ponto, que conduziu ao 
comprometimento do cumprimento das obrigações contratualmente assumidas, circunstância que 
também determinou o encerramento das atividades comerciais da SAVIMED, não lhe restando 
senão pedir o CANCELAMENTO DO EMPENHO, que espera seja atendido, sem aplicação de 
quaisquer penalidades. 
 
Certo de vossa compreensão e atendimento, 
 
 

 

 
_______________________________________________________ 

SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 

CNPJ: 26.640.161/0001-33 
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  Proc. Administrativo 3- 31.466/2022

De: Camila B. - SMA-PGM

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 04/11/2022 às 11:59:00

 

Segue para análise e decisão do Prefeito.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral
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  Proc. Administrativo 4- 31.466/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

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

Data: 07/11/2022 às 06:18:12

 

rescisão produto não entregue - instaura processo adm

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_796_2022_savimed.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 07/11/2022 09:52:30 ICP-Brasil MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: D9F8-6C74-807F-B6E4 
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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 796/2022 

 
 

PROCESSO N.º :  31.466/2022 
REQUERENTE :  SECRETARIA DE SAÚDE 
LICITAÇÃO : ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 337/2022 – PREGÃO N.º 047/2022 
OBJETO :  FORNECIMENTO DOS PRODUTOS (FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA ATENDIMENTO 

SOCIAL 
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO 
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formulação de cancelamento da Ata de 
Registro de Preços n.º 337/2022, referente ao fornecimento dos produtos (fórmula infantil 
em pó para atendimento social.  

 
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 1.481/2022, 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 337/2022. 

 
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, 04 de novembro de 2022. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal  
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  Proc. Administrativo 5- 31.466/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para: GP - Gabinete do Prefeito 

Data: 11/11/2022 às 11:48:31

 

BOM DIA

EM ANEXO TERMO DE CANCELAMENTO DA ATA Ata de Registro de Preços nº 337/2022 Pregão eletrônico nº
047/2022, PARA FINS DE ARQUIVAMENTO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo

Anexos:

PUBLICACAO_TERMO_RESCISAO_ATA_337_2022__87928_2022_11_10_.pdf

TERMO_DE_RESCISAO_ATA_337_2022_SAVIMED_COMERCIO_DE_PRODUTOS_MEDICOS_LTDA.pdf
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Francisco Beltrão, 10 de novembro de 2022. 
  
SAMANTHA PÉCOITS 
Pregoeira  

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:879CABBC 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO DE EXTRATO 

 
RERRATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO EXTRATO 
  
O Secretário Municipal da 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 
Contrato: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa CASA 
DE APOIO HOPE LTDA. 
ESPÉCIE: Contrato nº 1136/2022 - referente a Processo dispensa nº 
157/2022. 
OBJETO: Contratação de Instituição de Longa Permanência, para 
internação da paciente Alessandra Aparecida Pimentel da Silva, 
portadora de deficiência intelectual grave (transtorno esquizoafetivo – 
CID F25), pelo período de 12 (doze) meses atendendo a determinação 
judicial nº 0001741.33.2022.8.16.0083. 
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos 
reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 10 (dez) dias do mês 
subsequênte com apresentação de nota fiscal. 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
  
DOTAÇÕES 

Conta da 
despesa 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa Grupo da 
fonte 

5560 08.006.10.301.1001.2046 494 3.3.90.39.50.10 Do Exercício 

  
Francisco Beltrão, 10 de novembro de 2022 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:906F7F4E 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO ADITIVO 

 
A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Termo 
Aditivo: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e o Consorcio Dalba-
Terrasanta. 
ESPÉCIE: Contrato de Empreitada nº 040/2022 – Concorrência nº 
02/2021. 
OBJETO: Execução de pavimentação em blocos de concreto 
intertravados, em área 54.730,72 m2, incluindo serviços preliminares, 
terraplenagem, base/sub base, revestimento, meio-fio com sarjeta, 
drenagem e ensaios tecnológicos, no Conjunto Habitacional Terra 
Nossa, no Bairro Padre Ulrico, no Município de Francisco Beltrão - 
PR. 
ADITIVO: Em atenção ao pedido da contratada, o Departamento 
Jurídico opinou pelo deferimento de reequilíbrio para fim de recompor 
os preços em relação aos serviços já executados até a quarta medição, 
importando no acréscimo de R$ 474.124,53 (quatrocentos e setenta e 
quatro mil cento e vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos), 
conforme planilhas juntadas ao Processo Administrativo nº 
5.570/2022. 
O pagamento deverá ser executado da seguinte forma: 
a) - R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no mês de novembro de 2022. 
b) - R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no mês de dezembro de 2022. 
O restante será pago em 2023 conforme cronograma a ser requisitado. 
  
Francisco Beltrão, 10 de novembro de 2022.  

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:03D6787D 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO 

 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO 
  
A Comissão Permanente de Licitações, designada através da Portaria 
nº 223/2022, de 12 de maio de 2022, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público Resultado do 
processo de Inexigibilidade de Licitação. 
  
MODALIDADE: PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 
103/2022 
Objeto: Contratação de serviços para avaliação médica, realização de 
exames e fornecimento de aparelhos auditivos aos usuários do Sistema 
Único de Saúde – SUS, serviço este de referência de média 
complexidade conforme a rede Estadual de Atenção ao Deficiente 
Auditivo, para a população pertencente a 8ª e 7ª Regionais de Saúde. 
  
CONTRATADA: CRA – CENTRO DE REABILITAÇÃO 
AUDITIVA LTDA 
CNPJ Nº 02.990.304/0001-79 
VALOR TOTAL: R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais). 
  
Francisco Beltrão/PR, 10 de novembro de 2022 
  
DANIELA RAITZ 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
  
ALEX BRUNO CHIES 
Membro da Comissão Permanente de Licitações  

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:BC466ABD 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO 

 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO 
A Comissão Permanente de Licitações, designada através da Portaria 
nº 223/2022, de 12 de maio de 2022, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público resultado do 
Processo de Dispensa de Licitação. 
  
MODALIDADE: PROCESSO DE DISPENSA Nº 167/2022 
OBJETO – Contratação de serviços para isolamento término da 
carroceria baú dos veículos placas AVW-1G77 e BDJ-6H03, 
utilizados para o transporte de gêneros alimentícios da merenda 
escolar. 
  
FORNECEDOR: GARAGE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA 
CNPJ Nº: 33.735.582/0001-03 
VALOR TOTAL: R$ 17.489,00 (dezessete mil, quatrocentos e oitenta 
e nove reais). 
  
Francisco Beltrão/PR, 10 de novembro de 2022. 
  
DANIELA RAITZ 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
  
ALEX BRUNO CHIES 
Membro da Comissão Permanente de Licitações 
  

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 
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A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Termo 
de Rescisão: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e de outro SAVIMED 
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. 
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços 337/2022 – Pregão 047/2022. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição 
de leite em pó especial para atendimento social no Município de 
Francisco Beltrão. 
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 337/2022, a partir de 10 de novembro de 
2022 conforme o contido no Processo Administrativo nº 31.466/2022. 
  
Francisco Beltrão, 10 de novembro de 2022.  

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:4882072A 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
  
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2022 – Processo 
nº 852/2022. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS de óleo lubrificante, graxas e 
aditivos, para manutenção da frota de veículos e máquinas da 
Municipalidade. 
  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MENOR 
PREÇO POR ITEM UNITÁRIO 
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 POR ITEM 
UNITÁRIO 
1 - DULUB DISTRIBUIDORA DE FILTROS E 
LUBRIFICANTES LTDA. CNPJ Nº 41.773.872/0001-70. ITEM 01 
R$ 5,98; ITEM 05 R$ 26,00; ITEM 17 R$ 26,00; ITEM 28 R$ 11,00. 
2 - CORDOVA & BORTOLINI LTDA. CNPJ Nº 
79.432.126/0001-95. ITEM 02 R$ 37,10; ITEM 04 R$ 840,00; ITEM 
07 R$ 685,00; ITEM 11 R$ 688,00; ITEM 14 R$ 625,00; ITEM 15 
R$ 29,00; ITEM 19 R$ 575,00; ITEM 20 R$ 36,00; ITEM 22 R$ 
55,00; ITEM 23 R$ 39,00; ITEM 31 R$ 89,30. 
3 – DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE 
LTDA. CNPJ N° 30.572.270/0001-38. ITEM 03 R$ 28,00; ITEM 06 
R$ 509,90; ITEM 08 R$ 701,29; ITEM 09 R$ 726,79; ITEM 10 R$ 
694,00; ITEM 12 R$ 698,15; ITEM 13 R$ 787,66; ITEM 16 R$ 
46,42; ITEM 18 R$ 555,32; ITEM 21 R$ 54,29; ITEM 25 R$ 50,00; 
ITEM 26 R$ 46,55; ITEM 27 R$ 38,40; ITEM 29 R$ 53,19; ITEM 30 
R$ 5.866,15; ITEM 32 R$ 876,85; ITEM 33 R$ 685,67; ITEM 34 R$ 
619,00; ITEM 35 R$ 8.457,96; ITEM 36 R$ 871,89; ITEM 37 R$ 
686,32; ITEM 38 R$ 619,25; ITEM 39 R$ 8.455,59. 
4 – LUBE PACK COMERCIAL LTDA. CNPJ Nº 
46.310.289/0001-46. ITEM 24 R$ 63,80. 
VALOR TOTAL R$ 1.058.187,79 (um milhão e cinquenta e oito 
mil e cento e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos). 
  
Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito nos 
contratos. 
Homologo a presente licitação. 
  
Francisco Beltrão, 09 de novembro de 2022. 
  
CLEBER FONTANA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
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Código Identificador:E6263450 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO DE HOMOLOGAÇAO 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
  
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2022 – Processo 
nº 957/2022. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição 
de tijolos de cerâmica, para utilização pela Municipalidade. 
  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MENOR 
PREÇO POR ITEM UNITÁRIO 
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 POR ITEM 
UNITÁRIO 
1 - CONSTRUMAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 
LTDA. CNPJ Nº 05.815.189/0001-94. ITEM 01 R$ 920,00; ITEM 
02 R$ 920,00. 
VALOR TOTAL R$ 119.600,00 (cento e dezenove mil e seiscentos 
reais). 
  
Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito nos 
contratos. 
Homologo a presente licitação. 
  
Francisco Beltrão, 10 de novembro de 2022. 
  
CLEBER FONTANA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
  
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 189/2022 – Processo 
nº 959/2022. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição 
de Bandeiras do Brasil, do Estado do Paraná e do Município de 
Francisco Beltrão. 
  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MENOR 
PREÇO POR ITEM UNITÁRIO 
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 POR ITEM 
UNITÁRIO 
1 - BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA. 
CNPJ Nº 00.295.234/0001-03. ITEM 02 R$ 439,50,00; ITEM 03 R$ 
425,00. 
2 - DANIEL PRIMO PICCINI. CNPJ Nº 02.603.092/0001-20. 
ITEM 04 R$ 60,00; ITEM 05 R$ 67,00; ITEM 06 R$ 91,00. 
DESERTO: 01. 
FRUSTRADO: 07. 
VALOR TOTAL R$ 21.650,00 (vinte e um mil e seiscentos e 
cinquenta reais). 
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TERMO DE CANCELAMENTO DA ATA 
Ata de Registro de Preços nº 337/2022 

Pregão eletrônico nº 047/2022 
 

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 SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS 
MEDICOS LTDA - ME, sediada na Av. Senador Salgado Filho, 454 - CEP: 80.215-270 - BAIRRO: Prado 
Velho, na cidade de Curitiba/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 26.640.161/0001-33, doravante designada 
CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio administrador Sr. FABIO PAINO PAIM, portador do 
RG nº 19.649.888-0 e do CPF nº 252.785.218-13.   o que o fazem com fundamento nos artigos 79, inc. I, 64, 
§ 2º, e 87 da Lei nº 8.666/93 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 
337/2022, celebrada em 14 de abril de 2022, decorrente do Pregão eletrônico nº 047/2022, que tem por 
objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de leite em pó especial para atendimento 
social no Município de Francisco Beltrão. 

 
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 337/2022, 
conforme o contido no Processo Administrativo nº 31.466/2022. 
 
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, 10 de novembro de 2022. 
 

CLEBER FONTANA 
CPF Nº 020.762.969-21 
PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS 
MEDICOS LTDA - ME 

CONTRATADA 
FABIO PAINO PAIM 
CPF 252.785.218-13 
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