
Proc. Administrativo 32.971/2022

De: Andreia D. - CS

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

Data: 04/11/2022 às 11:00:50

Setores envolvidos:

GP, GP-AJ, SMS-ADM-CC, SMA-LC-ALT, SMA-PGM-JEA, CS

PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO/EMPRESA ORTOPEDIA CATARATAS EIRELI DISPENSA

70/2022

 

Bom dia!

Venho por meio deste solicitar a Rescisão do Contrato nº509/2022 - Empresa Ortopedia Cataratas Eireli - Localizada
na cidade de Foz do Iguaçu/PR.

Justificativa: Foi realizada a  Dispensa de Licitação 70/2022 para fins de fornecimento de 01 Cadeira de Rodas e 01
Cadeira de banho com capacidade de suportar acima de 200 kg para atendimento da
Srª.  Arali Vania Cossa (usuária SUS) que possui obesidade mórbida. Porém como a empresa em questão não
cumpriu com o prazo de entrega, foi solicitado rescisão do contrato do qual a empresa se manifestou que faria essa
entrega e mandou documento emitido pela fabrica justificando a demora da confecção das cadeiras, (Oficio
054/2022).

Ressalto que o contrato da empresa venceu na data de 07/09/2022 e foi solicitado aditivo de prazo de 90 dias a fim
de emitir novo empenho e ter tempo hábil para pagamento. Porém a empresa não cumpriu novamente com os prazos
de entrega, pois as cadeiras deveriam ter chegado ate final de outubro. Ligamos na fabrica da qual foi emitido o oficio
e nos informaram que não possuem nenhum pedido por parte da empresa Ortopedia Cataratas Eireli -  Tentamos
entrar em contato com a empresa tanto por telefone como por e-mail mas a mesma não responde as mensagens e
nem atende ao telefone. 

Segue notificação enviada a empresa( Só temos esse e-mail e não esta recebendo as msg)  pelo watts o ultimo
contato foi 18/10/2022 depois não responde mais e nem atende a ligações. 

Att:

_

Andreia Vargas Dos Reis Dillenburg 

Agente Administrativo

Anexos:

Email_da_empresa(1).jpg

Email_da_empresa.jpg

Notificacao_empresa.jpg

Notificacao_empresa_Ortopedia_Cataratas.pdf
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  Proc. Administrativo 1- 32.971/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

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

Data: 04/11/2022 às 11:29:03

 

BOM DIA

SEGUE ADITIVO DE PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARA ANALISE E PARECER JURIDICO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  
agente administrativo
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  Proc. Administrativo 2- 32.971/2022

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

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

Data: 07/11/2022 às 17:25:33

 

Solicita-se que seja anexado o Ofício 054/2022 citado na notificação e concernente à fabricante Ortomix.

Att

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral
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  Proc. Administrativo 3- 32.971/2022

De: Andreia D. - CS

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

Data: 08/11/2022 às 08:29:59

 

Segue oficio enviado pela fabrica Ortomix.

_

Andreia Vargas Dos Reis Dillenburg 

Agente Administrativo

Anexos:

Oficio_n_054_2022_Ortopedia_Filial_2_.pdf
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Ortopedia Brasil LTDA. 
Rua Aymorés, Qd. 57, Lt. 1/13-24/32  | Jd. Eldorado | CEP 74.993-020 | Aparecida de Goiânia/GO | Brasil 

Fax: + 55 (62) 3283-5600 - Escritório: +55 (62) 4017-2600 
comercial@ortomix.com.br | www.ortomix.com.br 

 

 
 

Aparecida de Goiânia, 12 de setembro de 2022. 

 
 

Ofício nº 054/2022 

 

Ortopedia Cataratas LTDA. 

CNPJ. 33.782.570/0001-30 

Av. Paraná, nº 744, Centro. 

 Foz do Iguaçu - PR   CEP 85.852-000 
 

Prezado Cliente, 

 
Sirvo-me do presente para esclarecer, que a Ordem de Produção de 02 (duas) unidades de 

cadeiras de rodas e para banho, modelos Super e Standard Banho Super, marca Ortomix, 

destinadas à Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão/PR, devido à motivos de força maior, 

infelizmente sofreu alteração na previsão de entrega. 
 

Considerando a pandemia causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), trouxe diversos contratempos não 

só a nossa indústria, mas a toda a cadeia de produção, num cenário onde infelizmente diversos fornecedores 

encerraram suas operações ou tiveram suas atividades paralisadas parcial ou totalmente, devido às políticas 

públicas de cada ente federativo, e isso prejudicou diretamente nossos processos. 

 
Considerando a falta de matéria-prima no mercado tem afetado toda a cadeia produtiva, onde as indústrias 

têm encontrando bastante dificuldade em encontrar matéria-prima, ou quando encontra, o volume de compra é 

limitado devido ao baixo estoque do fornecedor e visando atender o maior número de clientes. Situação que 

tem impactado diretamente em nossos prazos de entrega. 

 
Considerando a dificuldade encontrada na compra de matéria-prima, causada pelo desabastecimento dos 

insumos necessários em toda a cadeia produtiva, num cenário onde infelizmente diversos fornecedores 

fecharam ou estão com suas atividades paralisadas parcial ou totalmente, devido às políticas públicas de cada 

ente federativo, e isso prejudicou diretamente nossa programação. 

 

Ressaltamos que devido à fato superveniente alheio à nossa vontade, infelizmente não foi possível cumprir com 

os prazos anteriormente acordados. Ressalta-se que todos os pedidos da ORTOPEDIA CATARATAS são de 

prioridade junto à nossa indústria, pois é de nosso conhecimento que esta empresa é especializada no 

atendimento à órgãos da Administração Pública e estes devem cumprir estritamente aos prazos acordados nas 

licitações. 
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Ortopedia Brasil LTDA. 
Rua Aymorés, Qd. 57, Lt. 1/13-24/32  | Jd. Eldorado | CEP 74.993-020 | Aparecida de Goiânia/GO | Brasil 

Fax: + 55 (62) 3283-5600 - Escritório: +55 (62) 4017-2600 
comercial@ortomix.com.br | www.ortomix.com.br 

 

 

 

Por todo o exposto, somente será possível cumprir com o envio dos produtos até o dia 15 de outubro de 2022, 

do pedido em sua totalidade. 

 
Esperamos que tal evento não lhes tenha ocasionado prejuízo, bem como estamos adotando todas as medidas 

necessárias para que acontecimentos desse tipo não ocorram novamente. 

 
Nos colocamos à inteira disposição para eventuais dúvidas.  

Atenciosamente, 

 

Késia Gomes Macedo 

Diretora Administrativa 
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  Proc. Administrativo 4- 32.971/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

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

Data: 08/11/2022 às 09:20:48

 

BOM DIA

SEGUE ADITIVO COM OFICIO EM ANEXO PARA ANALISE E PARECER JURIDICO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo
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  Proc. Administrativo 5- 32.971/2022

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: SMS-ADM-CC - Contratos e Convênios 

Data: 10/11/2022 às 17:35:24

 

Segue parecer jurídico anexo, sendo que a Secretaria deve efetuar o cumprimento do item "a" e posteriormente
enviar ao Prefeito para decisão.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_1534_2022_Proc_32971_Rescisao_Contratual_Contrato_Ortopedia_Cataratas_Penalidades.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 10/11/2022 17:35:49 1Doc CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE CPF 035.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 849C-C991-56F7-6AFF 
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Página 1 de 5 
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PARECER JURÍDICO N.º 1534/2022 

 
 

PROCESSO N.º :  32971/2022 
ORIGEM : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
INTERESSADA :  ORTOPEDIA CATARATAS EIRELI 
ASSUNTO : RESCISÃO E PENALIDADE CONTRATUAL  

  
 
 
1 RETROSPECTO 

 
Trata-se de requerimento da Secretaria Municipal de Saúde pretendendo 

novamente a rescisão do Contrato de Fornecimento de Mercadorias n.º 509/2022, decorrente 
da Dispensa n.º 70/2022, que tem por objeto a aquisição de cadeira de rodas e de banho para 
obeso mórbido.  

  
 A Secretaria informou que a empresa, mais uma vez, deixou de efetuar a entrega do 
item mesmo após várias tentativas de contato e envio de notificação extrajudicial, conforme 
comprovantes anexos. 

 
É o relatório. 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO 
 
A empresa ORTOPEDIA CATARATAS EIRELI foi contratada para fornecer uma cadeira 

de rodas e uma cadeira de banho com capacidade acima de 200 quilos para atendimento da 
paciente Arali Vania Cossa no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo que o Contrato 
de Fornecimento de Mercadorias foi subscrito em 07/06/2022, prevendo prazo de entrega de 
20 dias úteis. 

 
A empresa recebeu a Nota de Empenho nº. 15515/2022 na data de 20/06/2022, mas 

não cumpriu com a sua obrigação nem apresentou justificativas. 
 
Após várias tentativas infrutíferas de contato direto com a empresa, a 

Administração Municipal enviou Notificação Extrajudicial em 16/08/2022. No entanto, mais 
uma vez a contratada manteve-se inerte ocasionando evidente inexecução contratual e 
infringência das obrigações assumidas. 

 
Diante disso, foi realizada a rescisão do contrato na data de 06/09/2022. 
 
Ocorre que a empresa entrou em contato em 12/09/2022 apresentando justificativas 

da fabricante em relação ao atraso na entrega e solicitou a aceitação do seu recebimento até 
15/10/2022, sendo que a Secretaria de Saúde constatou a dificuldade de adquirir os itens por 
outras empresa e, dessa forma, providenciou-se a revogação da rescisão em 15/09/2022. 
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No entanto, mais uma vez os itens não foram entregues e a Secretaria efetuou 
contato diretamente com a fabricante que, por sua vez, informou sobre a inexistência de 
qualquer pedido da empresa ORTOPEDIA CATARATAS EIRELI, levando à desastrosa 
constatação de total descumprimento do contrato e descaso com este Município. 

 
A contratada não comprovou a ocorrência de caso fortuito ou força maior que a 

impedisse de fornecer o veículo, implicando na inexecução total do contrato e na incidência 
das penalidades previstas contratualmente e/ou na legislação pertinente ao processo de 
contratação (Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/02). 

 
A aplicação de sanções administrativas é uma prerrogativa conferida à 

Administração que, na efetiva fiscalização e acompanhamento da adequada execução do 
objeto contratado, identificadas irregularidades, tem o poder/dever de adotar as 
providências necessárias a resguardar os interesses públicos que se busca alcançar, devendo 
aplicar as penalidades previstas nas normas reitoras do Pregão e das Licitações e Contratos 
Administrativos, que assim 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. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato: 
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
 
Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:  
I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII do artigo anterior; 
 
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; 
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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. (Grifei) 
 
Conclui-se da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, portanto, que a 

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

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

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

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

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

seguintes hipóteses: 
 
a) infringência de qualquer obrigação ajustada. 
b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA. 
c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar 
ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato. 
d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93. 

 

                                                 
1 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 25ª 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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Também estará sujeita a contratada à incidência da penalidade de multa prevista na 

Cláusula Quinta do contrato, in verbis: 
 

Para a ocorrência de qualquer forma de inadimplência da CONTRATADA, quanto as suas 
obrigações assumidas em decorrência do presente contrato, seja parcial ou integral, está 
ficará então sujeita ao pagamento da multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor 
total atualizado do contrato, sem prejuízo de outras penalidades (...) (Grifei) 
 
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. 

 
Transcorrido o prazo de defesa, a autoridade competente (Prefeito) deve decidir 

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

 
Efetivada a rescisão contratual, o processo deve ser remetido à Comissão nomeada 

para instaurar processo sancionador, ou iniciar nova fase neste mesmo processo, para 
apuração e aplicação da penalidade de multa e/ou suspensão temporária de participação em 
licitação, cuja valoração deverá ser compatível com a gravidade e reprovabilidade da 
infração, em estrita conformidade com os princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade, que informam toda a atividade da Administração Pública. 

 
Tratando-se de dispensa de licitação, no caso de efetiva rescisão contratual, mostra-

se inviável a convocação de empresas subsequentes para fornecer os itens, sendo necessária a 
realização de nova contratação para o objeto. 

 
3 CONCLUSÃO 

 
ANTE O EXPOSTO, opina-se pela RESCISÃO do Contrato de Fornecimento de 

Mercadorias n.º 509/2022, decorrente da Dispensa n.º 70/2022, firmado com a empresa 
ORTOPEDIA CATARATAS EIRELI. Dessa forma, recomenda-se:  

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

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

art. 79, § 1º, da Lei nº. 8.666/933, o encaminhem-se os autos à autoridade superior (Prefeito) 
para que, por escrito e fundamentadamente, decida sobre a rescisão do contrato e, se for o 
caso, autorize a instauração de processo administrativo sancionador para apuração das 
penalidades cabíveis através de Comissão Especial; 

 
(C) autorizada e efetivada a rescisão, o Departamento de Licitações e Contratos deve 

informar a Secretaria interessada para providenciar a deflagração de nova contratação 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 ORTOPEDIA CATARATAS EIRELI 
pelo descumprimento total de obrigação contratual, garantindo-se, novamente, o direito ao 
contraditório e à ampla defesa.  

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

 Francisco Beltrão/PR, 10 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 6- 32.971/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para: CS - MAPAS ANDREIA  - A/C Andreia D.

Data: 11/11/2022 às 14:32:45

 

BOA TARDE 

FAVOR EFETUAR CUMPRIMENTO DO ITEM "A" DO PARECER JURIDICO, 

DEPOIS DEVOVEM-SE OS AUTOS PARA PROSSEGUIR COM O MESMO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo
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 Ofício 17.286/2022

De: Andreia D. - CS

Para: ORTOPEDIA CATARATAS EIRELI

Data: 17/11/2022 às 16:58:44

 

Segue em anexo Ofício para acesso ao Processo administrativo 32.971/2022 - para conhecimento da empresa
Ortopedia Cataratas Eireli  - CNPJ: 33.782.570/0001-30 - do pedido de rescisão do contrato de fornecimento de
mercadorias nº509/2022, com prazo de 5 dias contando do recebimento deste e-mail para a empresa manifestar
defesa sobre o não cumprimento do contrato;

Att:

_

Andreia Vargas Dos Reis Dillenburg 

Agente Administrativo
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  Proc. Administrativo 7- 32.971/2022

De: Andreia D. - CS

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

Data: 23/11/2022 às 11:15:06

 

Conforme solicitado acima, informo que a empresa Ortopedia Cataratas Eireli - não apresentou defesa  a respeito da
notificação no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Segue em anexo print que foi feito tentativas de contato. 

_

Andreia Vargas Dos Reis Dillenburg 

Agente Administrativo

Anexos:

Contato_Ortopedia.jpeg

Oficio_1Doc_Ortopedia.jpg
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  Proc. Administrativo 8- 32.971/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

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

Data: 23/11/2022 às 11:33:08

 

BOM DIA

SEGUE ADITIVO COM PARECER DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA  ANALISE E PARECER DO PREFEITO

OBRIGADO

_

Maria Catarina Pereira Lima  
agente administrativo
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  Proc. Administrativo 9- 32.971/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

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

Data: 24/11/2022 às 07:03:42

 

rescisão cadeira de rodas não entregue

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_827_2022_ortopedia.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 24/11/2022 23:25:45 1Doc CLEBER FONTANA CPF 020.XXX.XXX-21

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 55D5-09A8-6F95-AB5C 
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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 827/2022 

 
 

PROCESSO N.º :  32.971/2022 
REQUERENTE :  SECRETARIA DE SAÚDE 
LICITAÇÃO : CONTRATO N.º 509/2022 – PREGÃO N.º 070/2022 
OBJETO :  AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS E DE BANHO PARA OBESO MÓRBIDO 
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO 
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formulação de rescisão do Contrato n.º 
509/2022, referente à aquisição de cadeira de rodas e de banho para obeso mórbido.  

 
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 1.534/2022, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO o pedido de RESCISÃO 
do Contrato n.º 509/2022. 

 
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, 23 de novembro de 2022. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal  
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  Proc. Administrativo 10- 32.971/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para:  -  

Data: 29/11/2022 às 09:36:34

 

BOM DIA

EM ANEXO 

TERMO DE RESCISÃO Nº 2 Contrato de Fornecimento de Mercadorias nº 509/2022 Dispensa nº 070/2022, PARA
FINS DE ARQUIVAMENTO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo

Anexos:

PUBLICACAO_2_CONT_509_2022_2022_11_28_.pdf

TERMO_DE_RESCISAO_2_CONT_509_2022_ORTOPEDIA_CATARATAS_EIRELI.pdf
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1 - LUCIR COLPANI - ME. CNPJ Nº 14.072.205/0001-97. 
LOTE/GRUPO 01 – 13,6686%; LOTE/GRUPO 03 – 13% e 
LOTE/GRUPO 07 – 6,4434% 
2 - MD TERRAPLANAGEM LTDA. CNPJ Nº 46.585.540/0001-
85. LOTE/GRUPO 02 – 10,5653%; LOTE/GRUPO 04 – 10,6818; 
LOTE/GRUPO 05 – 5,5149%; LOTE/GRUPO 06 – 5,2085%. 
DESERTO – GRUPO 08 
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R$ 3.198.701,10 (três milhões 
cento e noventa e oito mil setecentos e um reais e dez centavos). 
  
Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito nos 
contratos. 
Homologo a presente licitação. 
  
Francisco Beltrão, 28 de novembro de 2022. 
  
CLEBER FONTANA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:31E42B28 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO DE HOMOLOGAÇAO 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2022 
  
OBJETO: Execução de revestimento asfáltico com C.B.U.Q. sobre 
pavimentação poliédrica, com área total de 1.609,60 m², incluindo a 
sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, no Bairro São 
Cristóvão, na cidade de Francisco Beltrão – PR, nos seguintes trechos: 
- Rua Goiás (entre a Rua Apucarana e a TV. Guaíra), Travessa Guaíra 
(entre a Rua Minas Gerais e a Rua Goiás), e Travessa Guaíra (entre a 
Rua Goiás e a Ponte do Rio Lonqueador). 
  
Em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei 8.666, de 21 de junho 
de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, 
apresentando o vencedor pelo critério menor preço por item: 
  

Item Empresa vencedora 
Valor total 
R$ 

01 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 226.283,18 

  
Valor total dos gastos com a Tomada de preços nº 15/2022: R$ 
226.283,18 (duzentos e vinte e seis mil duzentos e oitenta e três reais e 
dezoito centavos). 
Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito no 
contrato. 
Homologo a presente licitação. 
  
Francisco Beltrão, 28 de novembro de 2022. 
  
CLEBER FONTANA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:C5E4C802 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO DE RESCISÃO 

 
A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Termo 
de Rescisão: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e de outro, 
ORTOPEDIA CATARATAS EIRELI. 
ESPÉCIE: Contrato de Fornecimento de Mercadorias nº 509/2022 – 
Dispensa de Licitação nº070/2022. 
OBJETO: Fornecimento de uma cadeira de rodas monobloco e de 
uma cadeira de rodas para banho, com capacidade de suportar acima 
de 200 quilos, para atendimento da Senhora Arali Vania Cossa, que 
possui obesidade mórbida. 

DA RESCISÃO: A Administração resolve, nos termos do art. 79, inc. 
I, e 87 todos da Lei n.º 8.666/1993, pela rescisão do Contrato de 
Fornecimento de Mercadorias nº 509/2022, a partir de 24 de 
novembro de 2022, conforme o contido no Processo Administrativo nº 
32.971/2022. 
  
Francisco Beltrão, 28 de novembro de 2022. 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:7C47D1AC 
 

DRH 
EDITAL 424-22 ENFERMEIRO UNIDADE DE PRONTO 

ATENDIMENTO PSS 353-21 
 
EDITAL Nº 424/2022 
  
O Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, considerando as disposições do Edital nº 
353/2021; 
  
R E S O L V E  
  
Art. 1º - CONVOCAR o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), 
aprovado(s) no Processo Seletivo Simplificado aberto através do 
Edital nº 353/2021, para provimento de necessidade temporária de 
excepcional interesse público, para comparecerem no Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, 
no prazo de 02 (dois) dias úteis após a data de publicação deste 
Edital no Diário Oficial do Município, para comprovação das 
informações apresentadas na inscrição e demais documentos 
necessários, a fim de habilitarem-se à respectiva contratação. 
  
CARGO – ENFERMEIRO (UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO) 
  
C NOME RG DATA NASC PF 

6º 
IARA APARECIDA DOS 
SANTOS 

60182809-SSP/PR 12/01/1974 75 

  
Art. 2º - O envelope com a lista de documentos pode ser retirado no 
Departamento de Recursos Humanos com antecedência. 
  
Art. 3º - O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) 
na data estabelecida no artigo 1º deste Edital implicará na perda do 
direito à contratação. 
  
Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 28 de novembro 
de 2022. 
  
CLEBER FONTANA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Daniella Lotici Kowalski 

Código Identificador:9E304161 
 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL 
 
Processo de Licitação N° 219/2022 
Pregão Eletrônico N° 110/2022 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  
A Pregoeira Michelle Aparecida de Souza, designada pelo Decreto n° 
500/2022 de 11 de julho de 2022, torna público a todos os 
interessados em participar do referido processo, a retificação do 
Edital de Pregão Eletrônico 110/2022, por motivo de alterações no 
Edital. A data de realização do mesmo permanecerá dia 09 de 
dezembro de 2022, as 09h00min. 
  
General Carneiro - PR, 28 de novembro de 2022. 
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TERMO DE RESCISÃO Nº 2 

Contrato de Fornecimento de Mercadorias nº 509/2022 
Dispensa nº 070/2022 

 
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, de outro lado ORTOPEDIA CATARATAS 
EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.782.570/0001-30, estabelecida 
na Avenida PARANÁ, 744, CEP: 85852000, centro, na cidade de FOZ DO IGUAÇU/PR, doravante 
designada CONTRATADA, representada neste ato pelo senhor GABRIEL HENRIQUE DE CARVALHO 
COELHO, inscrito no CPF sob o nº 114.006.319-71 e portador de RG nº 15.332.569-3, têm justo e firmado o 
presente Termo de Rescisão de Contrato de Fornecimento de Mercadorias nº 509/2022, o que o fazem 
com fundamento dos artigos 79, inc. I e § 1º, da Lei n.º8.666/93 mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente termo tem por objeto a rescisão do Contrato de Fornecimento de Mercadorias nº 
509/2022, celebrado em 07 de junho de 2022, Dispensa nº070/2022, cujo objeto é o fornecimento de uma 
cadeira de rodas monobloco e de uma cadeira de rodas para banho, com capacidade de suportar acima de 
200 quilos, para atendimento da Senhora Arali Vania Cossa, que possui obesidade mórbida. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

A Administração resolve, nos termos dos artigos 79, inc. I e § 1º, da Lei n.º 8.666/93, pela 
rescisão do Contrato de Fornecimento de Mercadorias nº 509/2022, conforme o contido no Processo 
Administrativo nº 32.971/2022. 
 
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, 28 de novembro de 2022 
 

 
 

 

CLEBER FONTANA ORTOPEDIA CATARATAS EIRELLI 

CPF Nº 020.762.969-21 
CONTRATADA 

GABRIEL HENRIQUE DE CARVALHO COELHO 

PREFEITO MUNICIPAL CPF 114.006.319-71 
CONTRATANTE   
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