
Proc. Administrativo 4.206/2023

De: Camila S. - SMS-ADM-CC

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

Data: 16/02/2023 às 14:22:45

Setores envolvidos:

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

RESCISÃO DE CONTRATO - RAIANE DIAS DE SOUZA

 

 

Solicito rescisão do contrato nº  528/2022, inexigibilidade nº 45/2022, em nome de RAIANE DIAS DE SOUZA.

Rescisão devido realização de novo contrato com a prestadora por meio de empresa, deixando de ser realizados os
serviços por meio de pagamento RPA.

Solicitação encaminhada para devidas providencias em comum acordo entre as partes envolvidas. 

_

Camila Antunes Dos Santos 

Agente Administrativo 

Anexos:

CONT_528_RAIANE_DIAS_DE_SOUZA.pdf
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CO
 
Contrato de Prestação de Serviços n
BELTRÃO e de outro lado a senhora
 
Pelo presente instrumento particular 
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 
neste ato representado pelo Prefei
020.762.969-21 e abaixo assinado, d
inscrita no CPF sob o nº 022.361.40
com sede na Rua TENENTE CAMA
Francisco Beltrão/PR, doravante desi
e suas alterações subseqüentes, ajus
e da inexigibilidade de licitação nº 45/
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJET
 
O objeto do presente termo é a presta
Saúde do Bairro da Cango, CAPS AD
acordo com o Chamamento Público n
 
Item Código Descrição  

10 81377 Plantão para serviço de médic
diurno/noturno de segunda a s

11 81378 Plantão para serviço de médic
sábados e domingos.  

12 81379 Plantão para serviço de médic
feriados nacionais e locais  

Nº de horas que deverão ser execu
144 horas no plantão para serviço de 

96 horas no plantão para serviço de m

24 horas no plantão para serviço de m
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
 
O preço ajustado para a prestação d
CONTRATADA concorda em receber
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECU
 
Os serviços deverão ser realizados de
de Saúde, a partir da celebração do c
 
1 - Prestar os serviços na UPA – Un
Centro de Saúde do Bairro da Cang
Saúde da Cidade Norte, localizado na
Rua Minas Gerais, nº 844, no Ba
determinados pela Secretaria Municip
 
2 - Atender os pacientes com dignida
prestação de serviços; 
 
3 - Respeitar a decisão do paciente a
iminente perigo de vida ou obrigação 
 
4 - Se pessoa jurídica, responsabili
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Estado do Paraná 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

iços nº 528/2022, que entre si celebram de um lado 
hora RAIANE DIAS DE SOUZA. 

cular que firma de um lado, o município de FRANCIS
ntos, 1000, estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF s
Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, ins
do, doravante designado CONTRATANTE e de outro

61.402-58, RG nº 4115899-SESP-RR, PIS/PASEP 20
CAMARGO,1123, CEP: 85605090, Bairro Presidente
e designada CONTRATADA, estando as partes sujeita
s, ajustam o presente contrato em decorrência do cha
nº 45/2022, mediante as seguintes cláusulas e condiçõ

BJETO 

 prestação de serviços médicos em regime de plantão 
S AD II e Centro de Saúde da Cidade Norte, pelo per
lico nº 03/2022, de acordo com as especificações aba

Unidade Quantidade 

médico GENERALISTA, 
da a sexta feira  

HORA 1.728,00 

médico GENERALISTA, aos HORA 1.152,00 

médico GENERALISTA, em HORA 288,00 

xecutadas por mês:         
ço de médico GENERALISTA, diurno/noturno de segu

o de médico GENERALISTA, aos sábados e domingos

o de médico GENERALISTA, em feriados nacionais e 

ALOR CONTRATUAL 

ção do serviço contratado e ao qual o CONTRATAN
ceber é de R$ 401.040,00 (quatrocentos e um mil e qu

XECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

dos de acordo com a programação e escala estabelec
o do contrato e a CONTRATADA deverá atender aos s

Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas, localiz
Cango, localizado na Rua São João, nº 700, no bair
ado na Rua Taubaté, nº 380, no Bairro Pinheirinho e n
o Bairro Alvorada, no Município de Francisco Be
unicipal da Saúde; 

ignidade e respeito e de modo universal e igualitário, 

iente ao consentir ou recusar prestação de Serviços d
ação Legal; 

nsabiliza-se pelos salários, encargos sociais, previde

 BELTRÃO 
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 lado o município de FRANCISCO 

NCISCO BELTRÃO, com sede na 
/MF sob o n° 77.816.510/0001-66, 
A, inscrito no CPF/MF sob o nº 
 outro, RAIANE DIAS DE SOUZA, 
EP 201.73697.64-4, CBO 225125, 
idente Kennedy, no Município de 
sujeitas as normas da Lei 8.666/93 
o chamamento público nº 03/2022 
ondições. 

antão na UPA 24 Horas, Centro de 
lo período de 12 (doze) meses, de 
s abaixo:  

 Preço unitário R$ Preço total R$ 

111,84 193.259,52 

140,48 161.832,96 

159,54 45.947,52 

 segunda a sexta feira. 

ingos. 

ais e locais. 

ATANTE se obriga a adimplir e a 
il e quarenta reais). 

belecida pela Secretaria Municipal 
 aos seguintes requisitos: 

localizada na Rodovia PR-180, no 
o bairro da Cango e no Centro de 
ho e no CAPS AD II, localizado na 
co Beltrão – PR,  nos horários 

o, mantendo-se a qualidade na 

iços de saúde, salvo nos casos de 

revidenciários, taxas, impostos e 
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quaisquer outros que incidam ou venh
 
5 - Responsabiliza-se por todos e qua
 
6 - Manter, durante todo o contrato, to
 
7 - Fazer a preceptoria dos acadêmic
 
8 – Participar, obrigatoriamente, de t
Municipal de Saúde; 
 
9 – Registrar a presença através de s
 
10 - Apresentar e atualizar certidõe
Francisco Beltrão;    
 
11 - Não ceder ou transferir para terce
 
12 - Comunicar ao Contratante qualqu
 
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNC
 
A vigência do contrato será de 1
iguais e sucessivos períodos até o
com anuência da credenciada, nos
 
CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPA
 
O Município através da Secretaria M
credenciados por meio de auditor
responsabilidade do fiscal designado 
em relatórios anexados ao processo d
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O controle da
de registro no ponto biométrico. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO
 
As despesas com a execução deste 
custeio e serviços públicos de saúde 
DOTAÇÕES 

Conta da despesa Funcional programática 

5510 08.006.10.301.1001.2046

6110 08.006.10.302.1001.2051

5690 08.006.10.301.1001.2047

5520 08.006.10.301.1001.2046

5990 08.006.10.302.1001.2050

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAME
 
O pagamento pela prestação dos serv
apuração da prestação dos serviço
eletrônica para a conta bancária da C
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O período
de cada mês até o dia 15 do mês sub

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BE

Estado do Paraná 
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u venham a incidir sobre seu pessoal necessário à exe

 e quaisquer danos e/ou prejuízos que venha causar a

ato, todas as condições de habilitação e qualificação e

dêmicos de medicina quando solicitado pela Secretaria

, de treinamentos e palestras quando solicitado e dis

s de sistema de ponto biométrico;  

rtidões ou qualquer outro documento sempre que s

a terceiros a execução; e 

qualquer irregularidade de que tenha conhecimento. 

ÊNCIA DO CONTRATO 

 de 12(doze) meses, contados da assinatura, po
 até o máximo de 60 (sessenta) meses, caso haja i
, nos termos do art. 57, da Lei n.º 8.666/93, através

MPANHAMENTO DO CONTRATO 

aria Municipal de Saúde, realizará o acompanhament
uditorias, comunicações escritas, visitas e outras
nado para acompanhamento do contrato e as ocorrên
esso da credenciada. 

ole das horas de plantão executadas pela CONTRAT

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

este contrato correrão a conta da receita vinculada à
aúde e estão previstas na seguinte dotação orçamentá

Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa 

046 0 3.3.90.34.00.00 

051 494 3.3.90.34.00.00 

047 494 3.3.90.34.00.00 

046 494 3.3.90.34.00.00 

050 494 3.3.90.34.00.00 

AMENTO  

s serviços será realizado em até 10 (dez) dias, no mê
erviços, mediante apresentação de documento fisc
 da CONTRATADA indicada pela mesma.  

eríodo de apuração para efeito de pagamento será de
s subsequente. 
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 à execução do serviço; 

usar aos pacientes; 

ção exigidas no credenciamento; 

retaria Municipal de Saúde; 

 e disponibilizado pela Secretaria 

que solicitado pelo Município de 

 

a, podendo ser prorrogado por 
haja interesse da administração, 
ravés de Termo Aditivo.  

amento da execução dos serviços 
utras atividades correlatas, sob 

corrências deverão ser registradas 

TRATADA deverá ser feito através 

lada à saúde EC 29/00 e Bloco de 
mentária: 

Grupo da fonte 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

o mês subsequente ao período de 
o fiscal, através de transferência 

erá de 30 dias, contados do dia 16 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - O fatura
registro no controle de frequência atra
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O Mun
legislação vigente. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃ
 
Ocorrendo motivo que justifique, at
poderá ser rescindido unilateralmen
qualquer momento, mediante notificaç
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRA
notificar previamente a Administração
 
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇ
SERVIÇOS 
 
Pela inexecução total ou parcial na p
defesa, aplicará a CONTRATADA as 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALI
 
O descumprimento total ou parcial da
acarretará a CONTRATADA as pen
gravidade da infração e independente
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - D
 
O CONTRATANTE, no uso das prerro
8.666/963 e alterações, aplicará multa
 
a) pela recusa em executar os serviç
8.666/93 e alterações. 
 
b) Multa de até 5% (cinco por cento) 
serviços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – 
 
Os casos omissos serão resolvidos à 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - 
 
Qualquer alteração do presente CON
licitação e contratos administrativos.
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA
 
As partes declaram conhecer as norm
a Lei de Improbidade Administrativ
regulamentos, se comprometem que 
se comprometer a dar, a quem quer 
por conta própria quanto por interm
financeiras ou benefícios indevidos d
corrupção, bem como de manipular 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BE

Estado do Paraná 
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faturamento mensal da prestação dos serviços deve
ia através do ponto biométrico. 

 Município efetuará o desconto dos impostos do 

CISÃO 

e, atendido em especial o interesse do CONTRAT
almente nos moldes da Lei n.º 8.666/93 e alteraçõ
tificação para imediata suspensão dos serviços. 

NTRATADA poderá a qualquer tempo denunciar o a
tração, com antecedência de 30 (trinta) dias. 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO 

l na prestação dos serviços, o Município de Francisc
A as sanções previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93 

NALIDADES 

cial das obrigações assumidas ou o cumprimento em
s penalidades previstas no art. 87 da lei 8.666/93
dentemente da incidência de multa e sem prejuízo do 

DA MULTA 

 prerrogativas que lhe confere o inciso IV, do artigo 58 
 multa: 

serviços ora contratados, sofrerá as penalidades prev

nto) sobre o valor estimado para o contrato, pela inex

 DOS CASOS OMISSOS 

dos à luz da Lei n.º 8.666/93 e alterações e dos princíp

 DAS ALTERAÇÕES 

e CONTRATO será objeto de Termo Aditivo, na form
ivos. 

DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

s normas de prevenção à corrupção previstas na legis
istrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Fede
 que para a execução deste contrato nenhuma das pa

 quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, d
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação

idos de qualquer espécie, de modo fraudulento que co
ipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do

 BELTRÃO 
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 deverá ocorrer de acordo com o 

s do valor contratado, conforme 

TRATANTE, o presente contrato 
terações, pelo CONTRATANTE a 

ar o ajuste, bastando, para tanto, 

SO DE INADINPLENCIA DOS 

ncisco Beltrão, garantida a prévia 
6/93 e alterações. 

to em desacordo com o pactuado 
666/93 e alterações, conforme a 
zo do descredenciamento. 

go 58 e artigo 87, inciso II, da Lei 

s previstas no art. 87, II, da Lei nº. 

a inexecução total ou parcial dos 

princípios gerais de direito.  

 forma da legislação referentes a 

a legislação brasileira, dentre elas, 
Federal nº 12.846/2013 e seus 
das partes poderá oferecer, dar ou 
itar, de quem quer que seja, tanto 
oação, compensação, vantagens 
ue constituam prática ilegal ou de 
iro do presente contrato, seja de 
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forma direta ou indireta quanto a
administradores e colaboradores ajam
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA 
 
A fiscalização do contrato será efe
inscrito no CPF/MF sob o nº 279.066.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO F
 
As partes elegem o Foro do Municíp
privilegiado que seja, para dirimir qu
pelas partes e pelo Conselho de Saúd
 
E, por estarem as partes justas e co
para um único efeito, na presença de 
 
 

 
 
 

CLEBER FONTANA 
CPF Nº 020.762.969-21 

 

PREFEITO MUNICIPAL   

CONTRATANTE  

  
 
TESTEMUNHAS:  
 
ANTONIO CARLOS BONETTI  

 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BE
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nto ao objeto deste contrato, devendo garantir, a
s ajam da mesma forma. 

DA FISCALIZAÇÃO 

á efetuada pelo Secretário Municipal de Saúde, Se
9.066.200-20 portador do RG nº 7.731.242-0. 

DO FORO 

unicípio de Francisco Beltrão – PR., com exclusão 
ir questões oriundas do presente CONTRATO que 

 Saúde.  

 e contratadas, firmam o presente termo em duas (0
ça de duas (2) testemunhas, abaixo assinados. 

Francisco Beltrão, 13 de junho de 2022. 

RAIANE DIAS DE SOU

CONTRATADA

 

CPF nº 022.361.402

MANOEL BREZOLI

 BELTRÃO 
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ntir, ainda que seus prepostos, 

e, Senhor MANOEL BREZOLIN, 

lusão de qualquer outro, por mais 
 que não puderem ser resolvidas 

as (02) vias de igual teor e forma 

E SOUZA  

DA 

.402-58 

ZOLIN 
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  Proc. Administrativo 1- 4.206/2023

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

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

Data: 16/02/2023 às 17:15:20

 

BOA TARDE

SEGUE ADITIVO DE RESCISÃO PARA ANALISE E PARECER JURIDICO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  
agente administrativo

1Doc:          6/16



Proc. Administrativo 2- 4.206/2023

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 23/02/2023 às 16:03:04

Setores envolvidos:

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

RESCISÃO DE CONTRATO - RAIANE DIAS DE SOUZA

 

Segue parecer jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

            Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_0216_2023_Proc_4206_Rescisao_Amigavel_servicos_medicos_Raiane_Dias_de_Souza_deferimento.pdf
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PARECER JURÍDICO N.º 0216/2023 
 
 

PROCESSO N.º :  4206/2023 
ORIGEM : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
INTERESSADA :  RAIANE DIAS DE SOUZA 
ASSUNTO : RESCISÃO DE CONTRATO 

  
 
1 RETROSPECTO 

 
Trata-se de requerimento formulado pela Secretaria Municipal de Saúde, 

pretendendo a rescisão amigável do Contrato de Prestação de Serviços n.º 528/2022, 
decorrente da Inexigibilidade n.º 45/2022, que tem por objeto “a prestação de serviços médicos 

em regime de plantão na UPA 24 Horas, Centro de Saúde do Bairro da Cango, CAPS AD - II e Centro 

de Saúde da Cidade Norte”.  
  
Foi anexada cópia do contrato. 

  
É o relatório. 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO 
 
O contrato foi subscrito em 13 de junho de 2022, ou seja, com vigência até 

13/06/2023, sendo que a profissional passou a prestar os serviços médicos a que se obrigou 
contratualmente. 

 
No entanto, conforme afirma a Secretaria Municipal de Saúde, o desligamento 

deriva do fato de que está sendo formalizado um novo contrato com a prestadora por meio 
de empresa, deixando de ser realizados os serviços por meio de pagamento RPA, portanto, 
não sendo mais necessário o contrato vigente. 

 
O art. 79, da Lei n.º 8.666/93 prevê a possibilidade de rescisão contratual por 

iniciativa da Administração, amigável e a rescisão judicial, com a ressalva de que em caso de 
ato unilateral da Administração ou amigável, deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada pela autoridade competente: 

 

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; 

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; 

III - judicial, nos termos da legislação; 

(...) 

§ 1º A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. (g.n.) 
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O contrato dispõe expressamente, em sua Cláusula Oitava, a possibilidade da 

contratada em rescindir o contrato ocorrendo motivo que o justifique, desde que haja a 
notificação para imediata suspensão dos serviços, sendo que foi esclarecido pelo 
Departamento solicitante que a Administração tem interesse na rescisão. 

 
Neste ponto, observa-se que a rescisão contratual é plenamente possível, sobretudo 

diante da possibilidade de ser efetivado novo contrato com a prestadora por meio de 
empresa para que seja suprida a necessidade dos serviços, verificando-se, aqui, a 
conveniência para a Administração.  
 

Por corresponder a uma modalidade de distrato, a rescisão amigável exige o acordo 
entre as partes, a fim de ser encerrada a contratação sem a intenção de aplicar penalidades, 
sendo que o Termo de Rescisão deve expressar a anuência das contratadas. 

 
Por fim, ressalta-se 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 e § 1º e 64, caput e § 2º, da Lei n.º 

8.666/93, opina-se pelo DEFERIMENTO do pedido de rescisão amigável do Contrato de 
Prestação de Serviços n.º 528/2022, decorrente da Inexigibilidade n.º 45/2022, firmado com 

RAIANE DIAS DE SOUZA. Assim, recomenda-se: 
 
(A) nos termos do art. 79, § 1º, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 

encaminhe os autos ao Prefeito Municipal para que, por escrito e fundamentadamente, 
previamente autorize a rescisão amigável do Contrato de Prestação de Serviços n.º 528/2022; 

 
(B) em seguida, providencie a rescisão do Contrato n.º 528/2022; 
 
(C) encaminhamento ao Controle Interno para ciência, nos termos do art. 83, § 2º,1 da 

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

 Francisco Beltrão/PR, 23 de fevereiro de 2023. 
 

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

                                         OAB/PR 41.048 

                                                 
1 “Art. 83. (...) § 2º. O controle interno buscará manter a regularidade na realização da receita e da 

despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execução orçamentária e os resultados alcançados, 
bem como a perfeita execução dos contratos de que seja parte o Município.” 
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  Proc. Administrativo 3- 4.206/2023

De: Lucas F. - GP-AJ

Para: GP - Gabinete do Prefeito 

Data: 24/02/2023 às 11:03:11

 

Rescisão amigável - plantão médico

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

097_2023_Rescisao_plantao_medico_Raiane_Dias_de_Souza.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 24/02/2023 11:36:29 1Doc MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...
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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 097/2023 

 
 

PROCESSO N.º :  4206/2023 
REQUERENTE :  SECRETARIA DE SAÚDE 
LICITAÇÃO : CONTRATO N.º 528/2022 – INEXIGIBILIDADE N.º 45/2022 
OBJETO :  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO EM REGIME DE PLANTÃO NA UPA 24 HORAS, 

CENTRO DE SAÚDE DO BAIRRO DA CANGO, CAPS AD - II E CENTRO DE SAÚDE DA 

CIDADE NORTE 
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE RESCISÃO AMIGÁVEL 
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formulação de termo rescisão amigável 
ao Contrato n.º 528/2022, referente à prestação de serviços de médico em regime de plan-
tão na UPA 24 Horas, Centro de Saúde do Bairro da Cango, CAPS AD - II e Centro de 
Saúde da Cidade Norte.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação da Secretaria, fotocópia do 

contrato e parecer jurídico. 
 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 0216/2023, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO o pedido de RESCISÃO 
amigável do contrato n.º 528/2022. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 24 de fevereiro de 2023. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal  
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  Proc. Administrativo 4- 4.206/2023

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para:  -  

Data: 01/03/2023 às 10:24:28

 

BOM DIA

EM ANEXO TERMO DE RESCISÃO Contrato de Prestação de Serviços nº 528/2022 Inexigibilidade de nº 45/2022,

PARA FINS DE ARQUIVAMENTO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo

Anexos:

PUBLICACAO_DE_RESCICAO_CONT_528_2022.pdf

TERMO_DE_RESCISAO_CONT_528_2022_RAIANE_DIAS_DE_SOUZA.pdf
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AVISO DE ANULAÇÃO DE REVOGAÇÃO 
  
EDITAL Nº 190/2022 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para locação de estruturas e 
equipamentos como: Pirâmides, Pavilhões, caminhão palco, treliças, 
grades de isolamento, palcos, octanorme para divisórias, piso em 
chapa naval, lona tipo rafia, iluminação tipo ramal, chapas para 
tablado em alumínio, sonorização de pequeno e médio porte, 
iluminação de médio porte e em espaço aberto, pontos de iluminação 
sonorização e iluminação para banda, banheiros químicos, painel de 
Led, gerador de energia, tapete linóleo, cadeiras e mesas em PVC, 
sonorização para palestras, projetor multimidia, projetores e tela de 
projeção, para utilização em eventos da Municipalidade. 
O Município de Francisco Beltrão-PR, torna público que fica 
REVOGADO o Pregão Eletrônico nº 190/2022, conforme autorizado 
pela Lei n.º 8.666/1993, em juízo de conveniência e oportunidade, 
considerando que os valores alcançados nos orçamentos e nas 
propostas ao final do certame não refletem vantajosidade e 
economicidade, sendo que a renovação do certame melhor atende ao 
interesse público, para alcançar a proposta mais vantajosa à 
Administração Pública e garantir a legal, adequada e justa execução 
do serviços através de proposta de preços que atendam a 
municipalidade da maneira mais vantajosa possível, a decisão é no 
sentido de REVOGAR o processo de licitação, Pregão Eletrônico n.º 
090/2022, com base na motivação exposta, respaldada pelas 
disposições atinentes da Lei de Licitações, Lei Federal n.º 8.666/1993 
e no parecer jurídico nº 0189/2023. 
  
Francisco Beltrão, 24 de fevereiro de 2023. 
  
CLEBER FONTANA 
PrefeitoMunicipal 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:94A5A19F 
 

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 RAIANE 
DIAS DE SOUZA. 
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 528/2022 - 
Inexigibilidade de nº 45/2022. 
OBJETO: Prestação de serviços médicos prestação de serviços 
médicos em regime de plantão na UPA 24 Horas, Centro de Saúde do 
Bairro da Cango, CAPS AD II Centro de Saúde da Cidade Norte, de 
acordo com o Chamamento Público nº 03/2022. 
DA RESCISÃO: A Administração resolve, nos termos do no art. 79, 
inc. II e § 1º, da Lei n.º 8.666/93 mediante as cláusulas e condições 
seguintes, pela rescisão do Contrato de Prestação de Serviços nº 
528/2022 a partir de 24 de fevereiro de 2023, conforme o contido no 
Processo Administrativo nº 4206/2023. 
  
Francisco Beltrão, 27 de fevereiro de 2023. 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:869EC812 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO DE HOMOLOGAÇAO 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
  
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023 – Processo nº 
82/2023. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de 
balanceamento, alinhamento, cambagem e torno de rodas, de 

pneus de veículos leves, utilitários, caminhões, ônibus, micro 
ônibus e outros, da frota da Municipalidade. 
  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MENOR 
PREÇO GLOBAL POR GRUPO DE ITENS 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto 
Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019; decreto Municipal nº 
251 de 20 de maio de 2020; Lei Complementar n.º 123/2006 e suas 
alterações e legislação complementar. 
  
EMPRESAS VENCEDORAS – MENOR PREÇO GLOBAL POR 
GRUPO DE ITENS 
1 – M. V. MARCHIORO LTDA. CNPJ Nº 04.376.629/0001-91. 
GRUPOS 01 R$ 38.550,50; 02 R$ 25.501,00. 
1 – TRUCK CENTER MARRECAS LTDA - EPP. CNPJ Nº 
24.053.203/0001-04. GRUPOS 03 R$ 25.540,00; 04 R$ 36.200,00. 
VALOR TOTAL R$ 125.791,50 (cento e vinte e cinco mil 
setecentos e noventa e um reais e cinquenta centavos). 
  
Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito nos 
contratos. 
Homologo a presente licitação. 
  
Francisco Beltrão, 28 de fevereiro de 2023. 
  
CLEBER FONTANA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:1CB79005 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO DE HOMOLOGAÇAO 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
  
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2023 – Processo nº 
84/2023. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS de formulas infantis para 
utilização no atendimento de famílias em situação de 
vulnerabilidade pela Secretaria Municipal de Assistência Social. 
  
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 – A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP. CNPJ Nº 
11.138.620/0001-08. ITENS 01 R$ 38,00; 02 R$ 38,00; 03 R$ 43,00; 
04 R$ 43,00 e 05 R$ 43,00. 
VALOR TOTAL R$ 90.400,00 (noventa mil e quatrocentos reais). 
Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito nos 
contratos. 
  
Homologo a presente licitação. 
  
Francisco Beltrão, 28 de fevereiro de 2023. 
  
CLEBER FONTANA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:43520A68 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
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PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
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TERMO DE RESCISÃO 

Contrato de Prestação de Serviços nº 528/2022 
Inexigibilidade de nº 45/2022 

 
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 RAIANE DIAS DE SOUZA, inscrita no CPF sob o nº 022.361.402-58, RG nº 
4115899-SESP-RR, PIS/PASEP 201.73697.64-4, CBO 225125, com sede na Rua TENENTE CAMARGO,1123, 
CEP: 85605090, Bairro Presidente Kennedy, no Município de Francisco Beltrão/PR, têm justo e firmado o 
presente TERMO DE RESCISÃO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 528/2022, o que o fazem com fundamento 
no nos termos do art. 79, inc. I e § 1º e 64 caput, da Lei n.º 8.666/93 mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

        O presente termo tem por objeto a rescisão do Contrato de Prestação de Serviços nº 528/2022, 
celebrado em 13 de junho 2022, Inexigibilidade de nº 45/2022, que tem por objeto prestação de serviços 
médicos em regime de plantão na UPA 24 Horas, Centro de Saúde do Bairro da Cango, CAPS AD II Centro 
de Saúde da Cidade Norte, de acordo com o Chamamento Público nº 03/2022. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

A Administração resolve, nos termos do no art. 79, inc. I e § 1º e 64 caput, da Lei n.º 8.666/93 
mediante as cláusulas e condições seguintes, pela rescisão do Contrato de Prestação de Serviços nº 528/2022, 
conforme o contido no Processo Administrativo nº 4206/2023. 
 
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, 27 de fevereiro de 2023. 
 
 
 

CLEBER FONTANA RAINE DIAS DE SOUZA 
CPF Nº 020.762.969-21 CONTRATADA 
PREFEITO MUNICIPAL  

CONTRATANTE CPF 022.361.402-58 
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