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Ofício 98/2021-2a PJQI Quedas do Iguaçu, 22 de abril de 2021.

Notícia de Fato n.oMPPR 0117.21.000054-5

Ilustríssimo Senhor
ADILSO POLEZE
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu
CEP: 85.465-000 - Quedas do Iguaçu/PR

Ilustríssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores,

o Ministério Público do Estado do Paraná, por meio do Promotor de
Justiça que abaixo assina, encaminha cópia dos autos de Notícia de Fato n.o
MPPR 0117.21.000054-5, ocasião em que, com fundamento no art. 26, I, alínea
"b", da lei n.O 8.625/1993, REQUISITA, no prazo de 10 (dez) dias, preste
informações acerca dos fatos aqui investigados, bem como para que tome ciência
e adote as medidas cabíveis em relação ao contrato firmado com a empresa
SEBASTIÃO QUADROS DA SILVA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nO
73.645.525/0001-58, decorrente do Pregão Presencial nO0112021, haja vista que
seu sócio-administrador é ocupante do cargo político junto ao Município de Quedas
do Iguaçu/PR, mediante comunicação sobre as providências adotadas, sob pena
de responsabilização dos agentes coniventes com os atos ilegais.

Por oportuno, REQUER-SE ainda, no mesmo prazo, encaminhe a
esta Promotoria de Justiça, no endereço eletrônico:
quedasdoiguacu.2prom@mppr.mp.br, cópia integral do Pregão Presencial nO
01/2021, tanto os documentos produzidos na fase interna quanto externa, bem
como os relacionados à execução do contrato, tais como notas de empenho, notas
fiscais, notas de pagamento e de liquidação e atestados de entrega dos produtos
licitados.
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Sendo o que havia para o momento, reitero protestos de
estimae consideraçãoporVossaSenhoria.

Assinadode forma digitai por
RAFAEL ALENCAR RAFAELALENCAR
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RAFAEL ALENCAR RODRIGUES
Promotor de Justiça
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Ofício n.o82/2021 Quedas do Iguaçu, 26 de abril de 2021.

Excelentíssimo Sr. Representante Legal da Empresa
SEBASTIÃO QUADROS DA SILVA E CIA LTDA

Considerando o teor do Ofício n° 98/2021 da 2a Promotoria de

Justiça da Comarca de Quedas do Iguaçu/PR, em que informa que o sócio

administrador da empresa SEBASTIÃO QUADROS DA SILVA E CIA LTDA (CNPJ

73.645.525/0001-58) é ocupante de cargo político junto ao Município de Quedas do

Iguaçu/PR, por cautela e objetivando evitar a prática de qualquer irregularidade,

serve o presente para comunicar Vossa Senhoria acerca da imediata suspensão da
execução do contrato administrativo celebrado a partir do Pregão Presencial n°
01/2021, a fim de possibilitar que Vossa Senhoria se manifeste acerca do fato

narrado.
Sendo assim, concede-se o prazo de 10 (dez) dias para que Vossa

Senhoria preste os esclarecimentos que entender pertinentes acerca do fato

mencionado, bem como apresente a documentação que entender cabível, a fim de

possibilitar que a Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu/PR, em seguida, adote as

providências necessárias em relação ao contrato administrativo celebrado a partir do

Pregão Presencial n° 01/2021.
Certos do acatamento à solicitação por Vossa Senhoria,

aproveitamos para renovar votos de estima e distinta consideração, colocando-nos à
disposição.
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Excelentíssimo Sr. Adilson Poleze,

Presidente da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu
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C~lar Augusto dos Reli
Ofic'ai Admi~~strativo

Portaria 13/2006

SEBASTÃO DE QUADROS DA SILVA E elA LTDA, pessoa jurídica de

direito privado, inscrita no CNPJ n. 73.645.525/0001-58, representada por sua sócia,

Noeli Cogo da Silva, brasileira, empresária, portadora do RG n. 2.228.957 e CPF n.

644.197.209-30, vem respeitosamente, em resposta ao contido no Ofício n? 82/2021 da

Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, prestar esclarecimentos nos seguintes termos.

Apesar do Sr. Sebastião Quadros da Silva de fato integrar o quadro societário

desta pessoa jurídica, em verdade há muito tempo ele não mais atua na empresa, estando

afastado para tratar de assuntos particulares, estando a empresa, desde então, sob gestão

exclusivamente desta representante, Noeli Cogo da Silva.

Tanto é verdade que no dia da realização do pregão, esta representante estava

afastada temporariamente do trabalho, em razão da contaminação pelo novo coronavírus,

sendo que, mesmo assim, o Sr. Sebastião Quadros da Silva não teve qualquer

envolvimento com o processo de licitação. Quem participou do ato representando a

empresa foi um procurador, Sr. Fabio Augusto Cogo da Silva, conforme comprova a

documentação que acompanha este ofício, que é quem auxilia na gestão da empresa, pois

o Sr. Sebastião Quadros da Silva não mais possui qualquer envolvimento, de fato, com a

empresa.

Some-se a isso o fato de que o Sr. Sebastião Quadros da Silva é agente público

lotado no Poder Executivo Municipal. Considerando que a licitação ocorreu no âmbito da

Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, é certo que não há qualquer tipo de influência

em razão do cargo, pelo Sr. Sebastião Quadros da Silva, em relação ao resultado da

licitação.

Estando no Poder Executivo Municipal, o Sr. Sebastião Quadros da Silva não é

servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, razão



pela qual a empresa entende não haver, no presente caso, qualquer descumprimento das

previsões legais.

Justamente por não haver qualquer favorecimento à empresa em razão do cargo

ocupado pelo Sr. Sebastião Quadros da Silva, é que não houve qualquer alegação, por

parte de outras empresas interessadas na licitação ou qualquer outro particular, de

beneficios indevidos ou alguma outra situação, tendo o contrato sido celebrado com a

empresa que apresentou a proposta mais benéfica à Câmara Municipal de Quedas do

Iguaçu, nos estritos termos contidos no edital da licitação.

A licitação ocorreu, em sua integralidade, de forma correta, tendo atendido a

todos os requisitos legais. Após a celebração do contrato, a empresa passou a fornecer os

produtos licitados, conforme a demanda da Câmara Municipal, realizando todos os

procedimentos necessários para a correta execução dos atos.

Por entender que a empresa agiu de forma lícita na licitação, sem cometer

qualquer irregularidade, conforme anteriormente mencionado, requer-se a manutenção do

contrato administrativo, com a continuidade de sua execução. Entretanto, caso Vossa

Excelência entenda pela necessidade de encerramento do vínculo contratual, esta empresa

não apresenta qualquer oposição, tendo em vista que não pretende praticar qualquer ato

ilegal ou prejudicar as partes envolvidas na contratação.

Certo de que o pedido será atendido na maior brevidade, apresento votos de mais

elevada estima e consideração.

Quedas do Iguaçu, 29 de abril de 2021.

SEBASTIÃ !)QUADROS DA SILVA' E CIA LTDA
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TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N° 02/2021 - CMVQI
(PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021 - DE 01/03/2021), FIRMADO ENTRE A
CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU E A EMPRESA SEBASTIÃO
QUADROS DA SILVA & CIA. LTDA.

A CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná,
pessoa jurídica de direito público interno, neste ato devidamente representado
por seu Presidente, em pleno exercício de seu mandato e funções, o Sr.
Adilson Poleze, RESOLVE RESCINDIR UNILATERALMENTE o Contrato n?
02/2021 (Pregão Presencial nO 001/2021), que foi firmado com a empresa
SEBASTIÃO QUADROS DA SILVA & CIA. LTDA. devidamente representada
por seu representante legal, o Sr. Fábio Augusto Cogo da Silva, o que o faz
mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Constitui objeto deste termo a rescisão unilateral do Contrato n° 02/2021
(Pregão Presencial nO001/2021), que teve por objeto a aquisição de matérias de
consumo diversos, para uso junto à Câmara Municipal de Vereadores de
Quedas do Iguaçu/PR.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. Em razão da Notícia de Fato nO MPPR 0117.21.000054-5, na qual o
Ministério Público do Estado do Paraná, por intermédio do seu Promotor de
Justiça Dr. Rafael Alencar Rodrigues, solicitou medidas cabíveis em relação ao
contrato firmado com a contratante SEBASTIÃO QUADROS DA SILVA & CIA.
LTOA., Inscrita no CNPJ/MF sob o nO 73.645.525/0001-58, decorrente do
Pregão Presencial nO 01/2021, afirmando que o seu sócio administrador é
ocupante de cargo político junto ao Município de Quedas do Iguaçu/PR, a
Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu RESOLVE declarar
rescindido UNILATERALMENTE o Contrato n° 02/2021 (Pregão Presencial nO
001/2021), nos termos do artigo 78, incisos XII e nos termos da cláusula décima
primeira e décima segunda do contrato originário entabulado em 18 de março de
2021, para nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em
qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora
rescindido.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, é competente o
foro da Comarca de Quedas do Iguaçu, Estado de Paraná.

------------------------------------------------------------- -
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E assim, por estarem de acordo, assinam este instrumento na presença das
testemunhas abaixo.

Quedas do Iguaçu /PR, 05 de maio de 2021.

TESTEMUNHAS:

Claudete ffiI tnski Souza
CPF: 961.100.589-04

Sauro C~sar' .
CPF: 587.543.939-49/


