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Ao Município ae Cruzeiro do Iguaçu – Pr.

Departamento de Licitação
;lá!

A„,„,t„ SOLICITAÇÃO DE DESISTENCrA DO PREGÃO ELETRONICO 11272621
e 170/2021

Prezados Senhores:

A empresa TRANPORTES PEDRA DO OURO LTDA, inscrito,nO CNPJ:
13.132.125/001)1-17, vem a presença de Vossa Senhoria solicitat sua
desistência do Pregão Eletrônico de Registro de Preço N' 132/2021, em'se tratar
de Contratação de empresa de transporte rodoviário intermunicipal que disponha
de veículo tipo ônibus, mínimo de 44 lugares, com ar condicionado, veículo com
acessibilidade. Linha de transporte de estudantes e acadêmicos. Percurso diário
de até 168 kms no seguinte itinerário: Saída de Foz do Chopim com destino as
instituições de ensino de Francisco Beltrão no período noturno (Unisep, Senai,
Essei, Alfa, Unioeste, Unipar, Senac, Cesul, Unopar, Colégio Reinaldo Sas e

demais instituições de ensino com estudantes matriculados), sendo até 52 dias
letivos no ano de 2021 e até 200 dias letivos no ano de 2022 e também

desistência do pregão 170/2021 Contratação de empresa Veículo tipo ônibdF de
turismo completo executivo ou superior, que contenha seguro dos passagéÍros,
com capacidade mínima para 46 passageiros, poltronas soft com regulagdú de
altura, som c@npleto com TV, ar condicionado, frigobar para água, banh§irõ-.-

JUSTIFICATIVA: solicita junto ao órgão responsável a desistênôia dos
pregões citados a cima pois a empresa efetuou a venda do ônibüs então não
sendo mais possível estar fazendo as linhas e por isso estamos faàeRdo o pedido
de desistência dos pregões.
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CRUZEIRO DO IGUAÇU, 17 de janeiro de 2023
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:MUNicípio Da CRUznrRO DO iGUAÇU 9,2.16
-–-----–-––---––-----Ê;$TAI30 El<) !?A!€;iRÁ--------------------•--

Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu - PR - CNPJ 95.589.230/0001-44

PARECER JURÍDICO nc’. 003/2023 - GERAL, IMPUGNAÇ,ÕES E RECURSOS.

Da: Procuradora Jurídica

Ao: Sr. Prefeito i\Hunicipal cio Município de eruzeiro do Iguaçu.

Ão: Sr. §ecreÉário cge Adrninistração elo Município de Cruzeiro do Iguaçu.

Ao: Sr. Presidente da eomissão eie Licitações do MunicípIo tie eruzeiro do

iguaçu.

Ao: Sr, P-’egoeiro do Municipio de C;ruzeiro cio Iguaçu.

Assunto: Solicitação de rescisão do contrato decorrente do

Pregão Eletrônico 170/2021, firmado pela empresa
Transportes Pedra do Ouro Ltda.

RgLÂTÓRIG

Nos foi solicitado análise e posterior parecer jurídico quanto
ao requerimento de rescisão amigável, firmado pela empresa Transportes Pedra do

Ouro Ltda, quanto ao contrato decorrente do Pregão Eletrônico 170/2021, que tem

como objeto transporte rodoviário, haja vista requerimento da ticitante.

Âssirn, após a análise e estudada a matéria correlata, passo
a opinar, 30sicionando no seguinte sentido:

FUfYDÃIWENTAÇÃO

A rescisão de contrato poderá ser amigável, por ato unilateral
da adminbtração ou judicial, consoante previsto no artigo 79 da lei 8.666/93.

Portanto se houver o consenso entre as partes1 poderá ser
efetuada a rescisão do contrato de forma amigável, havendo interesse da

administração neste mesmo sentido.

Vlslurnbra-se que os casos de Rescisão dos Contratos estão

previstos na lei de licitações, Lei 8.666/93 em seus artigos 771 781 79 e 801 que
dispõe, in verbis.

68 Irlexoeuçõo e da l{oselsao 668 GontFat09
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qg,2,17aJNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
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Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 - 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu - PR - CNPJ 95.589.230/000 1-44

AR. 77- A inexecuçâo total ou pardal do contrato enseja a sua rescisão. com as consequências oontratuais e as

previstas em lei ou regulamento.

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do oontnto

1 - o não cumprimento de cláusulas contratuaIS. especificações, projetos ou prazos;

11 ' o cumprimento irregular de cláusulas contratuais. especificações. projetos e prazos;

111 - a lentidão do seu cumprimento. levando e Administração a comprovar a ImpoSSibilidade da conclusão da ot1/a. do

serviço ou do fornecimento. nos prazos estipu lados;

IV . o atraso injustificado no início da obra. serviço ou fornecimento.

V - a paralisação da obra, do serVIço ou do fornecimento. sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem. a cessão ou transferência,

total ou parcial. bem como a fusão, cisão ou incorporação. não admitidas no edital e no contrato;

VII - o desatendlmento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua

execução. assim como as de seus superiores:

VIII . o com8timento reü9redo de faltas no sua execução. anotadas na form8 do S lg do art. 67 desta Lei;

IX - 8 clecret8ção de falência ou a instaur3ção de insoh/ênci8 civil;

Y - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

XI . a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do

contrato,

XII ' razões de interesse público. de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima

autoridade de esfer89dmÊnistrativa a que está subordInada o contratante e exaradas no prvcesso administrativa a que

se ref8fe o oontrato:' '.

XIII . a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras. acarretando modificação do valor inicieI

do contrato além do limIte perrnüldo no S 12 do art. 65 desta Lei:

XIV - a suspons go de sua execução. por ordem escrita da Administração. por prazo superior a 120 {cento e vinte) dias.

salvo em caso de oal8midade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra. ou ainda por repetidas suspensões

que tatalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e

contratualmento imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas. assegurado ao contratado. nesses

casos. o direItO de opta;pala suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada 3

sItuação;

XV . o atraso sup9nor a 90 (noventJ) dias dos pagamentos devidos pela Administração deoorrentes de obras. serviços

ou fornecimento. ou parce19s destes. jã recebidos ou executadas. salvo em caso de calamidade pública, grave

perturbação da ordem interna ou guerra. assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de

suas obrigações até que seja normalizada a situação;

XVI - a não liberação. por parte da Administração. de área. local ou objeto para execução de obra. serviço ou

fornecimento. nos prazos contratuais. bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVII ' a ocorrência de caso fonuito ou de força maior. regularmente comprovada. impedittva da execução do contrato.

Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o

contraditório e a ampla defesa

XVIII - descumprimento do disposto no inciso V do art. 27. sem prejuizo das sanções penais cabíveis. fIncluído pela Lei

n' 9.864, dg 1989}

Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser

1 - detetmin8d8 DaF ato unilateral e escrito da Administração. nos casos enumerados nos incisos 1 a XII e XVII do artigo

anterior.

11 - amigável. pof 3coldo_entfe as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a
Administ ação.

HI - judicial, nos termos da legislação;

fV ' (Vetado). {Redação dada pe/a Lei na 8,8831 de 1994}

5 lg A nscfsão administnliva ou amigável deverá ser preoedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente

5 29 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior. sem que haja culpa do contratado1

seFá este íessaJCído dos pFejuIzos @gu18mente comprovados que houver sofrido. tendo aInda direi Io 8.

1 ' devolução de garantia,

11 - pagamentos devidos pola execuçào do contrato até 8 data da rvstdisào:

111 - pagamento do custo da deslnobiHzação.

S T €Vatôde>,fRed8çüo dada pela Lei n' 8.883, de 19941

5 + (Vetado) fRedação dada pela LeI n' 8.883, de IS94}

5 39 C»on8ndc> impedinnnto, paraHsação ou susfação do contrato. o cronograma de execução será prorrogado
automaticamente por igual tempo

Ad' 80' A rescisão de que trata o inciso I do artigo anterior aca17efa as seguintes c»nseqOências, sem prejulzo das
sanções previstas nesta Lei.

1 ' assunção imediata do objeto do confrafa, no estado e local em que se encontrarr por ato pr6pHo da Admhtslr8ção;

11 - ocupação e uHUzeção ao local instalações. equipamentos, material e pe$soa1 empregados na exewção da mntrab.
necessários à sua continuidade. na forma do inciso V dv art. 58 desta Lei;

III - execução da garantia contí8tual. para rossan:imento da Administração. e dos valores das muüas e indenlzações a
ela devidos.

retenção dos créditos decorrentes do contrato até o lin$te dos à

2



=JNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
------–--–-----..-ESTADO DO PARANÁ----------------------

Fone: (46) 3572-.8000 Av. 13 de maio, 906 - 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu – PR - CNPJ 95.589.230/0001-44

S 12 A aplicação das medidas previstas nos Incfsos l e 11 deste artigo lica a critério da Administração. que .poderá dar

continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.

S 29 É permitido à Administração. no caso de concordata do contratado. a7anler o contrato. podendo assumir o controle

de determinadas atividades de serviços essenciais.

5 39 Na hipótese do inciso II deste artigo. o ala devérá ser precedido de autorização expressa do Ministro de Estado

competente. ou Secretário Estadual ou MunIcipal. conforme o caso

5 49 A rescisão de que frafa o inciso IV do artigo anterior permite à Administração. a seu critério, aplicar a medida

prevista no incISO I deste artigo.

CONCLUSÃO

Diante o exDosto, e, em razão da consulta realizada, e o

disposto retro, entende a Procuradoria Jurídica que no caso em apreço, pode
ocorrer a -escisão de forma amigável (art. 79, II lei 8.666/93), ficando a critério
subjetivo co Gestor, diante da justificativa apresentada.

C>utrossim, o não cumprimento do contrato é passível dee,

aplicação de multa, conforme previsão do edital e respectivo contrato.

Este é meu entendimento jurídico. É o parecer.

Este parecer é de cunho opinativo, sendo competente a
Autoridade Superior para tomar as medidas que entender necessárias.

OAB/PR 59.899
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU-PR

CNPJ: 95.589.230/0001-44 –Av. 13 de Maio - 906
Fone: (46) 572-8000 - CEP: 85.598-000 – Cruzeiro do Iguaçu/PR

TERMO DE RESCISÃO
PREGÃO ELETRONICO NO 170/2021

CONTRATO N' 152/2022

Pelo presente instrumento, o órgão contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO
IGUAÇU, inscrito no CNPJ nc> 95.589.230/000144, com endereço AVENIDA 13 DE MAIO, 906,
na cidade de CRUZEIRO DO IGUAÇU-PR, neste ato representado pelo ordenador, LEONIR
ANTONIO GELHEN portador da Cédula de Identidade n'> 6.799.708-5, e inscrito no CPF/MF sob
o nD 607.392.749-53, nos termos da Lei nCJ 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dgs
Decretos Municipais n'’s 866, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico n'’ 170/2021, e a
empresa TRANPORTES PEDRA DO OURO LTDA, CNPJ n'’ 13.132.125/0001-17 doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representáda por seu sócio Gerente Sr. ELTRO
FLORENTINO, portador do RG:6,235.982-0- SSP-PR, CPF: 841.752.739-72, resolvem, de
comum acordo, celebrar a presente rescisão ao contrato 152/2022 proveniente do Pregão
Eletrônico n'’ 170/2021.

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO – Contratação de empresa Veículo tipo ônibus de turismo
completo executivo ou superior, que contenha seguro dos passageiros, com capacidade minima
para 46 passageiros, poltronas soft com regulagem de altura, som completo com TV, ar
condicionado, frigobar para água, banheiro.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO DISTRATO – Por força do presente termo de rescisão as partes
dão por terminado o acordo firmado referente ao contrato 152/2022. Nada mais tendo a reclamar
uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no
ajuste ora rescindido.

CLAUSULA TERCEIRA – DO FORO – Para dirimir questões oriundas do presente instrumento,
as partes elegem o foro da Comarca de Dois Vizinhos – Paraná, com exclusão de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo com todas as condições e termos aqui explícitos, assinam as partes o.

presente instrumento em duas (02) vias de igual teor e forma, juntamente com duas (02)
testemunhas.

Cruz9qo do Iguaçu 18 de Janeiro de 2023.

GELHEN

Contratante Contratado

Tes

_kLL»' WWE%'
1;Zg: 66 5.bQ q'94
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DRarão Oã€ãat dos Municípios do
Sudoeste do Paraná

Sexta. Feira. 20 de Janeiro de 2025 Ano XII - EdiÇão Ne 2782

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

r€RMO OE RESCtSÀO
RRECÀO ELernorrlco u' r32n021

CONTRATO ll• 26P2D21

Pda woealo 'pstnooqto, o órgão «nu8tarte PREFEI7UI?A l.luNICIPAL D: CRu:EtRO DO
IGUAÇU. lrsnto no CNPJ rF 95.539.230 QQ3t44. eonr enecreço AV:NDA 13 DE MAIO. 900,
aa caad9 de CRdZEIRO DO tcu AÇLJ•Pa. n€s8 aIO rep'eserHCO pão o•denasoT. t.EONIR
ANTONiO GEtHEN p«tadoí do códÚlo eg Idolrtidoü9 ne 6.798.70&5. b lnscíit2 na CPF/MF sob
o ne 607 392,7'13.53. DOS termos da Lei n+ 6.666/93, e 9uas dteRÇÕe9. da 1,el 10.520’2002 dos
Dgc'eDS &luíUODat5 n''s 866, B congaunndc o IBSÜtaJD ds Pregão EletrônIco IP 132202 t , 83
em:)IeSB TRANPORTRS aED:1 A DO OURO ITDA. CNPJ if 13132. 125 0001-87 dHBVD-ll6
denon'nada CONTRATADA. neste ato ref}es9nbaa lw se J sêc.o Gerente Sr. ELTRO
FLORENTINO. Dertadry do RG6. 225,982.a. ssp.PR. CPF: &+1.752.739.72. twelve'n. do
acm Jn acento. ceMnr ü ptescate '8scs90 ao conTOU 26?'2C31 aoden en:e do Png,le
Eletfôaiça ty 13].2021

CL.'.usuu\ PatH:IRA -• co OBJF<) - Coatnt3cão eo en,ilosa do Ir8r6,1348 r«lou3rc
qbrnun€iFêI que dIspOnha de va?aula 1IDa óniaus. njqjmo de 4U lusales. tan ar HnOiBon8do
re :Jc cor aces&sande. Linha de udnsp4RO de üstu:188l85 a acabánhs Pa.aIr8c CbIiO dü
até !e8 krl5 no seDan:a i:1-erário Salao ce FB7 do C-ep T coin dastmo as wstdu ç&r$ do eqSIno
ec Fra,1:seo 3611186 no a:rioda net,Brno tLnlscF. SenaI. Ess:i. Alfa. UnI»e!,tc. th:331. S<:nBB
cega, JHcpa?. Coléçb ReInaldo Sas e cen'aIS na JalçtIes ce ü%1l?o a)11 esluclanus
nalílnJad bs) so.da 8tô 52 c.3s loll\os no ano do 2021 9 316 203 dias tati,cs ro nn co 2022

1\
\•

CLAUSJLA SEGUNDA -• DO DISTRATO-• Ê>of fo'ca co Fnserle tbma de 33: sao as pan83
cao 341 tefnia8eo 6 auF{io hfTrado rQfOrenlo ao conlmto 267/2021 Nada T\8l3 !eq:1a 8 reclaMar
.818 t13 ou7& a qtalqçer thb e eIn qutúcuer época relatRame-B as obq36çfes ass&,a eas no
aJuste era íescalc: da.

CLAUSULA TERCEIRA •- DO FORO - ?aro dlanur qlnstô8s onun3as ao H8sen:o Instrumento.
as partes degqm o ICIO da C(:marca de Do.s Vianllas - PanDa, com ekd usao de Qualquer eu:?o.
:x>1 mas Flw.bçodü quo seja.

P

E pol %bIen de a:oHIo com ted:15 35 :and]çóôs 8 :ern03 aquI ex>IItRos asse8m as pa'tes o
Dn80ntü tnStJürrer'to e--1 duos 1021 vias co lgúat teor o lorma .unDrre-18 can duas fez)
tes:cHunltas

Cruze.q do Isua,rJ. 16 do Janeiro ds 2023

L€ONIR ANTONIO GEL}:EN
PREFErTO

t'4ü3atant8

TRANPORTES PEDRA DO OURO LTDA

=esnm tInHas

10
CPFI\IF e6

TERmo OEnÊscisÁO
»REGÁO ELHROHICO }J' 17012021

CONTRATO ll• 352/2022

Z' CPfl 3/F r

Pde Dn santo lnSÜbnBnlO, o àaão centrdlanlô PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO
IGUAÇU. assola ro CNPJ a’ 95.589.?30»00ld4. com enoenço AVENIDA +3 DE HAIO. ge6,

na ada13 de CRUZ51RC DO IGUAÇU•PP, nesta ab rBpnscaDao pelo o'dcnaé«. tEO1{IR
ANTONIO G:LHEN poIIa:lol da Côtluta ao Ido'tticad8 a' 6.7W.79&S. o lascat»60CPF44F seb
o n' ec>7.392.74943 nos :orm€s da leI n' 8 €66 13, e s,las dtet6ç=8s. da Le 13.523 2(132. d%
DeactiB MbnID iBIS n'$ 866, e annaBnFdc! o ngritadD do Prega:) EJBvonla) ne 170•2Q21, e a
empresa TRANPORTES PEDRA DO OURO LTDA. CNPJ rF 31132.1250(XU.17 d3rayanle
d9nom'nada CONTRATADA. Resto an npn8entada pot 68L, SISCO Gerente Sr. ELTRO
FLORENTINO. oc.nadar do RG 6 235 982.0. SSP•PR, CP;: 8+1. TSI 13972. resolve#1. d$

wmwl acordo. cok:bIal a pImento raso são ao conBalo tSZ2022 or3wnanto do P'eção
Ele:?ónicx> n' ' 70l232 t

CLAUSUIA PRllb1 EIRA «• DO e aIHO u' CanTataç30 do empresa YületJo Opo ênlt)us do turismo
conde:o eIewtivo w $uBrio'. que contenha scçun dos passageiros com up80dade mInima
para 46 passageIros. Hhnnas sdI ean reg,II–agem ce dIU fã. som compota com TV. ar
cenalci3'lado. Ir4char para água. baoheiro 1

CIÁUSULA SEGLND;\ - DO DISTRAT<)- Por força ao Nes9qte urna de resas80 as p,res
ei& EX:r tQauh30C) o 8?arco firmado reiatenta ao conlr8tô 152/2027' Nada na.s toada e reél8m3f
uma ca cava. a 2J8tquer t'tulo e enI qualquer epoca :dot}wannate às ONi:2çees assumIdas no

C

IcLAusuLA TERCEIRA - DO FaRO - Para dhllrh qw6nos orIundas do o,esento msvumento.
as DaRüs elegem o teto(la Camama do Dois VlaahosH' Paraná. corn exdusão dD quajquer outro,
:Bt mes ;liv.bü4d9 Que seia

1 E por estarem de acada ca’n ta:hs 88 m'tdlçôe8 e tDn»08 aquI oxdtabs assram 86 p4'tes o
,»es8nt8 ir\strua'JOIa em duas (02) vias ce iGual teor e bIInd. tuntarnente com duas {02)
testemunho&

Can'e co IBÜOC1,. 18 do J3noilo do 2023.

8

LeonI n AuToulo 6etBzu
PREFErro

ConTat8rtf!

TRANPORTES PEDRA DO OURO LTDA

Contra3€o

1 o

CPFIMF nB
29
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Matéria pubIIcada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICiPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 20/01/2023.
A verificação de autenticidade da tnatéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://dioems.com.br
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