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Associações

AMAI

AUTORIZAÇÃO ABERTURA - CURSO EFD REINF - AMAI
Publicação Nº 4324428

 

 
 
 
 
 
 
 

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 
 
 

 
Autorizo a instauração de procedimento licitatório, na modalidade inexigibilidade de 

licitação, para contratação de empresa especializada em fornecimento de curso técnico 

inerente Efd Reinf Retenção de INSS 11% Dctf Web: (eSocial e Reinf) Órgãos Públicos, 

implementação, fluxo das informações e execução de procedimentos. 
 

 
 

Xanxerê, SC, 14 de novembro de 2022. 
 

 
 
 

MÁRCIO LUIZ BIGOLIN GROSBELLI 
Prefeito de São Domingos 

Presidente da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) 
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AMMVI

CONTRATO Nº 044/2022
Publicação Nº 4323680

CONTRATO nº 044/2022

DAS PARTES:
CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU – Amve, com sede na Rua Alberto Stein, 466, Bairro Velha, CEP 89036-
200, na cidade de Blumenau (SC), inscrita no CNPJ sob o no 83.779.413/0001-43, neste ato representada por seu Diretor Executivo, do-
ravante denominada CONTRATANTE;
CONTRATADA: COLOMBI VIAGENS E TRANSPORTE EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Oscar Schumacher, 100, 
Bairro Centro, CEP: 88360-000, na cidade de Guabiruba (SC), inscrita no CNPJ sob nº 21.980.116/0001-04, neste ato representada por 
Diego Colombi, CPF nº --1.--8.--9--3, e-mail contato@colombitur.com.br doravante designada CONTRATADA.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA SUA EXECUÇÃO
1.1 - O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de transporte terrestre para o Grupo de Dança de Guabiruba para apre-
sentação na Mostra Vale Europeu de Dança, em Gaspar.
1.2 – A previsão de viagem tem saída de Guabiruba, dia 09/11/2022, às 17:00 e retorno dia 09/11/2022, às 21:00. Segue abaixo o roteiro 
de viagem, que pode sofrer modificação ou alteração de trajeto e horário:
Embarque: dia 09/11/22, às 17:00, na Fundação Cultural de Guabiruba (Rua Brusque, 1.000, Centro);
Desembarque: dia 09/11/22, na EEB Dolores Luzia dos Santos Krauss (Rua Guilherme Sabel, 350, Figueira), em Gaspar;
Horário de retorno: previsto para dia 09/11/2022, às 21:00.
1.3 – A CONTRATADA deverá disponibilizar veículo regular para viagens desta natureza com assento para 15 (quinze) passageiros, com 
todos os equipamentos de segurança e itens obrigatórios em pleno funcionamento, conduzido por motorista habilitado, sem qualquer des-
pesa adicional ao preço ora contratado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS
2.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela prestação dos serviços de que trata a Cláusula Primeira deste instrumento, o valor de 
R$ 800,00 (oitocentos reais).
2.2 - O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis subsequente ao da prestação do serviço mediante o atesto da Nota Fiscal e 
emissão de boleto, que deverá ser enviada eletronicamente para o e-mail financeiro@amve.org.br, devidamente conferida e aprovada pelo 
gestor deste contrato e com emissão do boleto bancário fornecido pela CONTRATADA.
2.2.1 - Incidirá sobre o valor total da(s) nota(s) fiscal(is) emitida(s), os tributos decorrentes de expressa disposição legal, os quais serão 
retidos na fonte, se for o caso.
2.2.2 – A CONTRATANTE poderá exigir da CONTRATADA a comprovação dos recolhimentos regulares dos encargos fiscais, trabalhistas e 
previdenciários decorrentes da execução do objeto contratual para liberação dos pagamentos, não caracterizando mora o eventual atraso 
de pagamento por causa do não atendimento (comprovação) por parte da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS
3.1 – A prestação dos serviços dar-se-á em conformidade com o estabelecido na Cláusula Primeira deste instrumento.
3.2 – O prazo de vigência deste instrumento será contado da data de sua assinatura, estendendo-se enquanto durar a prestação do serviço.

CLÁUSULA QUARTA – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
4.1 - A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada por agente da CONTRATANTE, a qual será também, responsável pelo re-
cebimento dos serviços, avaliação e aceite.
4.2 - Fica delegado atribuição de Gestora do contrato da CONTRATANTE, a Sra. Michele Prada, para acompanhar a execução deste contrato, 
inclusive procedendo ao controle das atividades no atendimento do objeto deste instrumento.
4.3 - Fica estabelecido como preposto da CONTRATADA, Diego Colombi, CPF nº --1.--8.--9--3, contato@colombitur.com.br, que será res-
ponsável em coordenar a execução do contrato e ter poderes expressos para representar a CONTRATADA em todos os atos do contrato.
4.4 - A CONTRATANTE não será responsável por eventual prejuízo sofrido e/ou causado pelos profissionais da CONTRATADA em decorrência 
deste contrato, bem como não terá qualquer responsabilidade por eventuais danos e/ou encargos fiscais, trabalhistas, civis, securitários e/
ou sociais relacionados com a execução do objeto contratual pela CONTRATADA.

CLÁUSULA QUINTA – DOS DEVERES DA CONTRATADA:
5.1 – A CONTRATADA, além da prestação de serviços objeto deste contrato com pontualidade, qualidade, efetividade, comodidade e segu-
rança, deverá fornecer pessoal, veículos e equipamentos aptos e suficientes à execução integral dos serviços.
5.2 – No caso de qualquer fato emergencial relacionados com os serviços objetos deste contrato a CONTRATADA deverá adotar as provi-
dencias necessárias ao pronto atendimento da situação, independentemente do horário que o mesmo venha a ocorrer.
5.3 – Compete, ainda, a CONTRATADA:
I – Providenciar as licenças, seguros, relatórios e autorizações necessárias para viagem e para execução dos serviços ora contratados, bem 
como atender as demais exigências legais pertinentes ao objeto deste instrumento;
II – Responder, exclusivamente, pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos, por culpa sua ou de qual-
quer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros 
que lhe venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento deste contrato;
III – Destacar veículo compatível com a necessidade de transporte, bem como profissional treinado e apto para prestação dos serviços, 
responsabilizando-se pelo combustível e demais gastos do veículo, além das despesas de alimentação e hospedagem do motorista;
IV – Substituir de imediato o profissional destacado para execução dos serviços em caso de incapacidade, bem como o veículo em caso de 
defeito mecânico, apreensão por irregularidades ou acidente.

mailto:financeiro@amve.org.br
mailto:contato@colombitur.com.br
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CLAUSULA SEXTA - DA PROTEÇÃO DE DADOS
6.1 - Compete, à CONTRATADA manter sigilo absoluto das informações processadas, trocadas e das demais informações geradas na exe-
cução dos serviços, por prazo indeterminado e ainda, não revelar nem direta ou indiretamente as informações trocadas a terceiros que 
não estejam envolvidos no desenvolvimento do objeto deste contrato, como também respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
- LGPD, o que inclui os dados dos clientes desta. No manuseio dos dados a CONTRATADA deverá:
I. Tratar os dados pessoais a que tiver acesso apenas de acordo com as instruções da CONTRATANTE e em conformidade com estas cláusu-
las, e que, na eventualidade, de não mais poder cumprir estas obrigações, por qualquer razão, concorda em informar de modo formal este 
fato imediatamente à CONTRATANTE, que terá o direito de rescindir o contrato sem qualquer ônus, multa ou encargo.
II. Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade 
e integridade de todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a proteção desses dados 
contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou indevida
III. Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão de acesso (autorização) e que os dados pessoais não 
podem ser lidos, copiados, modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da CONTRATANTE.
IV. Garantir, por si própria ou quaisquer de seus empregados, prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados, a con-
fidencialidade dos dados processados, assegurando que todos os seus colaboradores prepostos, sócios, diretores, representantes ou tercei-
ros contratados que lidam com os dados pessoais sob responsabilidade da CONTRATANTE, bem como a manter quaisquer Dados Pessoais 
estritamente confidenciais e de não os utilizar para outros fins, com exceção da prestação de serviços à CONTRATANTE. Ainda, treinará e 
orientará a sua equipe sobre as disposições legais aplicáveis em relação à proteção de dados.
6.2 - Os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com exceção da prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, quer direta 
ou indiretamente, seja mediante a distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos, análises, estudos ou outros meios que contenham 
ou de outra forma reflitam referidas Informações.
6.3 - CONTRATADA deverá notificar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito de:
a) Qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais pela CONTRATADA, seus 
funcionários, ou terceiros autorizados;
b) Qualquer outra violação de segurança no âmbito das atividades e responsabilidades da CONTRATADA
6.4 - A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo res-
sarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do descum-
primento pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas neste capítulo quanto a proteção e uso dos dados pessoais.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES:
7.1 - A parte que infringir quaisquer das cláusulas ou condições deste contrato ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) do valor total 
do contrato, bem como perdas e danos e correção monetária com base no INPC/IBGE ou outro índice que venha a substituí-lo.
7.2 – Fica estabelecido o pagamento de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do contrato por hora de atraso no início dos serviços 
e/ou no atraso injustificado dos horários durante sua execução.

CLÁUSULA OITAVA – DA INEXISTENCIA DE VINCULO EMPREGATICIO
8.1 - Cabe a CONTRATADA assumir, de forma exclusiva, todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias advindas da relação com seus 
empregados envolvidos no objeto do presente instrumento.
8.2 - A CONTRATANTE se isenta de quaisquer responsabilidades sobre encargos provenientes de relações empregatícias da CONTRATADA.
8.3 - A CONTRATANTE não indica ou direciona a contratação de pessoas para prestar os serviços inerentes ao objeto deste instrumento e 
não pratica quaisquer atos de ingerência na administração da CONTRATADA.
8.4 - O presente contrato não gera vínculo empregatício, não tendo os profissionais da CONTRATADA qualquer dever de subordinação direta 
aos agentes da CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA – DO DEVER DE RESSARCIMENTO
9.1 - A CONTRATANTE não responde, subsidiária ou solidariamente, tanto na esfera civil, trabalhista, tributária, securitária, penal, entre 
outras, pelos atos e omissões, dolosas e culposas praticadas pela CONTRATADA, resguardado àquela o direito de regresso em caso de 
eventual condenação.

CLAUSULA DÉCIMA – DO FUNDAMENTO LEGAL:
10.1 - A presente contratação fundamenta-se no Artigo 6º, I, da Resolução nº 12/2016, e alterações posteriores, bem como nas disposições 
do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo de outras normas especificas.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO:
11.1 - O presente Instrumento de Contrato será rescindido, a critério da CONTRATANTE, independente de Interpelação Judicial ou Notifica-
ção Judicial/Extrajudicial, em qualquer fase de execução, sem que a CONTRATADA tenha direito à indenização de qualquer espécie quando 
esta:
I - Descumprir das obrigações contratuais, salvo se a CONTRATANTE optar pela aplicação de multa prevista na cláusula sexta deste instru-
mento;
II - Transferir a terceiros no todo ou em parte, a execução do objeto do presente Instrumento de Contrato, sem prévio consentimento por 
escrito da CONTRATANTE;
III – Sofrer dissolução ou liquidação ou ter sido decretado sua falência, uma vez consumada a impossibilidade de recuperação judicial.
11.2 - Reserva-se, ainda, à CONTRATANTE, o direito de rescindir imotivadamente o presente Instrumento de Contrato, no todo ou em parte, 
mediante aviso prévio por escrito com antecedência mínima de 10 (dez) dias, sem que lhe seja imposta quaisquer multas e/ou indenização.
11.3 - Convindo as Partes, poderá o presente Instrumento de Contrato ser rescindido por mútuo acordo, desde que esta rescisão não traga 
prejuízo à CONTRATANTE.
11.4 - Quaisquer que sejam a hipótese de rescisão do presente Instrumento de Contrato, fica a CONTRATADA responsável pelo cumprimen-
to das obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias/sociais dela decorrentes.
11.5 - Havendo pendências, as Partes definirão, mediante Termo de Encerramento do Contrato, as responsabilidades de cada uma das 
Partes pelo cumprimento do objeto do presente Instrumento de Contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO
12.1 - O CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do contrato no DOM/SC - Diário Oficial dos Municípios, conforme previsto no 
artigo 18 da resolução 12/16.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1 - As Partes elegem o foro da comarca de Blumenau/SC, em detrimento de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir 
quaisquer litígios envolvendo este contrato.
13.2. As Partes envolvidas neste instrumento afirmam e declaram que esse poderá ser assinado eletronicamente com fundamento no Artigo 
10, parágrafo 2º da MP 2200-2/2001, e do Artigo 6º do Decreto 10.278/2020, sendo as assinaturas consideradas válidas, vinculantes e exe-
cutáveis. Consigna-se no presente instrumento que a assinatura tem plena validade em formato eletrônico, sendo equiparado a documento 
físico para todos os efeitos legais, reconhecendo e declarando os signatários que a assinatura deste Contrato em meio eletrônico é apta 
a comprovar autenticidade, autoria, integridade e validade jurídica do instrumento ora firmado, e conferir-lhe pleno efeito legal, como se 
documento físico fosse. Assim sendo, todas as assinaturas apostas a este instrumento em meio eletrônico, na forma prevista nesta Cláusula, 
têm plena validade e são suficientes para a autenticidade, integridade, existência e validade deste contrato. As Partes renunciam ao direito 
de recusar ou contestar a validade das assinaturas eletrônicas, na medida máxima permitida pela legislação aplicável.
Por ser vontade das partes e prova de assim haverem contratado, fizeram este instrumento particular, assinado pelas partes contratantes 
abaixo identificadas, a tudo presente.

Blumenau (SC), 07 de novembro de 2022.
CASSIO MURILO CHATAGNIER
DE QUADROS - AMVE
CONTRATANTE

COLOMBI VIAGENS E TRANSPORTE EIRELI
CONTRATADA

MICHELE PRADA
GESTORA DO CONTRATO

AMURES

RESOLUÇÃO Nº. 09/2022 - FÉRIAS COLETIVAS
Publicação Nº 4325045

RESOLUÇÃO Nº. 09 de 18/11/2022
Dispõe sobre a concessão de férias coletivas aos funcionários da Associação dos Municípios da Região Serrana – AMURES, no período de 15 
de dezembro de 2022 a 13 de janeiro de 2023.

FERNANDA DE SOUZA CÓRDOVA, Presidente da AMURES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, com funda-
mento no art. 139 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, conforme já informado ao Ministério do Trabalho;
RESOLVE:
Art. 1° Fica estabelecido o período de férias coletivas para os funcionários da AMURES, no período de 15 de dezembro de 2022 a 13 de 
janeiro de 2023.
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Lages, 18 de novembro de 2022.

FERNANDA DE SOUZA CÓRDOVA
Presidente da AMURES
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EGEM

RESOLUÇÃO EGEM 02/2022 - DIÁRIAS E RESSARCIMENTOS
Publicação Nº 4322957

RESOLUÇÃO EGEM 02/2022

A Presidente da Escola de Gestão Pública Municipal - EGEM, Rosane Antunes Pires Infeld, Prefeita do município de Zortéa, no uso de suas 
atribuições,

RESOLVE

Art. 1º Regulamentar o ressarcimento de despesas e pagamento de diárias a pessoas em viagem a serviço ou execução de atividades de 
interesse da entidade.

Art. 2º Membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, o Diretor Geral e os colaboradores da EGEM são titulares do direito ao 
recebimento de diária ou ressarcimento de despesas quando em viagem a serviço ou execução de atividades de interesse da entidade, de 
acordo com as condições e limites fixados nesta Resolução.

§ 1º – As diárias destinar-se-ão a cobrir exclusivamente despesas com alimentação e pousada.

§ 2º – O recebimento de diária obriga o titular a apresentar ao menos um comprovante fiscal de despesa realizada na localidade de destino, 
por dia.

I – O comprovante fiscal de realização de despesa realizada no local de destino, para fins de recebimento de diária, deverá ser emitido 
necessariamente em nome do titular, incluindo o respectivo número do CPF.

§ 3º – Quando o desempenho de serviços ou atividades de interesse da entidade não exigir pernoite na localidade de destino, o pagamento 
se limitará ao valor equivalente a 1/3 (um terço) de uma diária.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Florianópolis, 18 de novembro de 2022.

ROSANE ANTUNES PIRES INFELD
Prefeita de Zortéa
Presidente da EGEM

Anexo Único da Resolução nº 02/2022
Art. 1º - Os valores das diárias, dos ressarcimentos e da quilometragem percorrida com automóvel próprio do titular terão por limites má-
ximos os especificados na tabela a seguir:
Emprego/Função Destino Valor da diária Valor 1/3 de diária
Membros do Conselho de Admi-
nistração, do Conselho Fiscal, e do 
Diretor Geral.

Cidades brasileiras R$ 450,00 R$ 150,00
Internacional - países da zona Euro € 350,00 N/A
Internacional – demais países $ 350,00 N/A

Demais colaboradores da EGEM
Cidades brasileiras R$ 350,00 R$ 117,00
Internacional - países da zona Euro € 350,00 N/A
Internacional – demais países $ 350,00 N/A

Quilometragem percorrida com 
automóvel próprio do titular

R$ 1,30 (hum real e trinta centavos) para cada quilômetro percorrido

Florianópolis, 18 de novembro de 2022.

ROSANE ANTUNES PIRES INFELD
Prefeita de Zortéa
Presidente da EGEM
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Consórcios

AGIR

VOTO RELATOR - PROCEDIMENTO DE OUVIDORIA Nº 246/2020 - AGIR
Publicação Nº 4324490

 

 

1 

 

Procedimento de Ouvidoria: 246/2020 

Objeto: Recurso Administrativo interposto da decisão do Procedimento Administrativo nº 706/1911 do 
SAMAE de Blumenau.  

Interessados:  

Solicitante: “A.C.F”. Demandados: AGIR - Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização 
de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí e Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
de Blumenau/SC – SAMAE.  

Relator: Richard Buchinski 

1. RELATÓRIO 

Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte (11/12/2020), foi aberto o Processo 
Administrativo de Ouvidoria nº 246/2020, em razão do recebimento de manifestação pelo Sr. A.C.F, em 
face ao indeferimento do requerimento por parte da prestadora SAMAE de Blumenau, no Processo 
Administrativo nº 706/1911. 

Mediante a instauração de processo administrativo, o solicitante contesta a aplicação da multa, 
solicitando o cancelamento exposta pelo TOI – Termo de Ocorrência de Irregularidade nº 191/2019, 
entregue no dia 10/10/2019, por interligações irregulares da cozinha na rede coletora e do tanque da 
lavação na caixa de gordura. 
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2 

 

Na descrição do ocorrido, o Requerente contesta o indeferimento do seu requerimento, alegando que 
não cometeu a infração apontada pelo SAMAE, pois as instalações estão ligadas na rede de esgotamento 
sanitário desde a antiga Odebrecht Ambiental (fl. 19), e por isso não possui caixa de gordura (fl.15). Afirma 
ainda que realizou a interligação do sistema coletor de esgoto e sua destinação correta de acordo com a 
Lei. 
 
O Requerente ainda relata que o esgoto da sua residência é todo encaminhado para rede coletora 
conforme consta na própria multa, a despeito de haver ou não caixa de gordura.  
 

 
 

Por fim, o Requerente contesta o enquadramento da multa com base legal apontada no (artigo 126, inciso 
III, j) do decreto 10.809/2015 que traz: 

Art. 126 Constitui infração sujeita a multa e/ou interrupção dos serviços, a prática dos seguintes 
atos: 
[...] 
III – Infrações Graves: 
j) lançamento de esgotos sanitários em tubulação de águas pluviais em locais com sistema público 
de esgotamento sanitário disponível, ou encaminhá-los, de qualquer forma, a curso de água 
natural; [...] 
 

A partir do recebimento da demanda, a Ouvidoria da AGIR abriu o Procedimento Administrativo de 
Ouvidoria nº 246/2020, e expediu o Ofício n° 720/2020/OUV/AGIR, intimando o SAMAE Blumenau para 
apresentação da contrarrazões do recurso administrativo apresentado por A.C.F. 
 
Inicialmente, em análise ao sistema de cadastro da Autarquia, - GSAN, extraem-se algumas informações 
importantes a serem destacadas: 
 
De acordo com a Ordem de Serviço nº 984617, em verificação de esgoto, realizada para certificar a 
interligação correta do imóvel ao sistema de esgotamento sanitário, fora detectada irregularidade em 
função do “Código 15” – pia de cozinha conectada diretamente na rede e tanque de lavação conectado 
na caixa de gordura, sendo, dessa forma, entregue um comunicado do Termo de Ocorrência de 
Irregularidade nº 1388, conforme pontuado no Parecer nº 652/2020. 
 
Assim, após o prazo concedido para regularização da situação, em nova visita realizada no imóvel após 30 
dias, foi constatado que o imóvel continuava irregular, ou seja, transcorrido prazo estabelecido para 
regularização, e não tendo o cliente procedido aos tramites da mesma, o SAMAE ficou obrigado, pelo que 
exige o Decreto 10.809/2015, a lavrar Termo de Ocorrência de Irregularidade.  
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Sendo entregue na data 07/10/2019, um informativo comunicando que dentre os próximos dias uma 
equipe da Autarquia iria ao local para aplicar o Termo TOI, conforme pode-se verificar na OS nº 10004450, 
mencionada no Parecer Jurídico. 
 
Nesse sentido, na data de 10/10/2019, nos termos da Ordem de serviço nº1007869, foi entregue o TOI 
nº191/2019 pelos fiscais da Autarquia, sendo recebido pelo titular, o Sr A.C.F. No referido Termo de 
Ocorrência de Irregularidade consta o motivo ensejado da aplicação: “Pia da cozinha conectada 
diretamente na rede coletora de esgoto e tanque da lavação conectado na caixa de gordura”. 
 
Já em 25/10/2019, sob os termos da RA nº 1566106, o cliente requereu abertura de processo 
Administrativo visando contestar a multa aplicada, alegando que em seu imóvel não há disposição de 
esgoto sanitário em tubulação de águas pluviais ou em curso de água natural, conforme apontado na 
fundamentação legal do TOI nº 191/2019, o qual mencionou o artigo 126, III, j, do Decreto Municipal 
10.809/2015. 
 
Assim, após os tramites legais do procedimento, a Autarquia entendeu por julgar improcedente o pedido 
de cancelamento da multa, firmada no dispositivo legal supracitado, juntamente ao artigo 74 do Decreto 
em comento, mantendo o TOI nº 191/2019, bem como o pagamento do valor correspondente a multa. 
 
Linha do tempo – histórico: 
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Em atenção e resposta ao Oficio nº720/2020, a autarquia apresenta suas contrarrazões apresentada às 
fls. N º 36-41, no sentido de que o indeferimento do pedido do usuário se deu com base nos artigos 126 
e 127 do Decreto 10.809/2015, juntamente as Súmulas 473 e 346 do Supremo Tribunal Federal, entende-
se pelo indeferimento do pedido de cancelamento da multa (TOI 191/2019) em razão do princípio da 
autotutela, somando ao fato de os atos praticados pela autarquia seguirem estritamente o que obriga a 
legislação, reconhecendo que entendimento ao contrário iria em desencontro aos princípios que regem 
a Administração Pública. 

 

 
 
Nesse sentido, com relação ao caso, a Autarquia percebeu que os fiscais, ao lavrarem o Termo de 
Ocorrência de Irregularidade nº 191/2020, imputaram como base legal o artigo 126, III, j, do Decreto 
10.809/2015, no entanto, percebe-se um equívoco na digitação da fundamentação, vez que o correto 
deveria condizer com a observação do que fora constatado na vistoria, ou seja, artigo 126, III, K, do 
Decreto supracitado. 
 

Art. 126 Constitui infração sujeita a multa e/ou interrupção dos serviços, a prática dos seguintes 
atos: 
[...] 
III – Infrações Graves: 
k) lançamento no sistema público de esgotamento sanitário, qualquer resíduo líquido que, por sua 
natureza, exija tratamento prévio ou quaisquer substâncias sólidas ou líquidas estranhas ao serviço 
de esgotamento sanitário, tais como lixo, resíduos de cozinha, papéis, águas quentes de caldeiras, 
panos, estopas, folhas, ácidos e substâncias explosivas, inflamáveis ou que desprendam gases; [...] 

 
Não obstante, embora tenha ocorrido este equívoco no dispositivo legal imputado, este não afasta o 
cometimento da infração por parte do cliente, uma vez que o recorrente estava ciente da irregularidade 
que havia em seu imóvel, sendo perceptível que em sua defesa, bem como no recurso apresentado a 
agência reguladora, onde argumenta que não cometeu a infração prevista no art. 126, III, j. Esse fato, no 
entanto, não justifica ou serve como pressuposto para afastar a infração que de fato fora cometida pelo 
usuário. 
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Ressalta-se ainda que, no próprio recurso apresentado pelo recorrente a Agência Reguladora, o mesmo 
afirma estar ciente sobre o motivo da multa, no momento em que menciona saber que as causas da multa 
se referem ao encanamento da pia da cozinha estar conectado diretamente na rede coletora e o tanque 
da lavação estar conectado na caixa de gordura. 
 
A seguir, a Ouvidoria e a Assessoria Jurídica da AGIR emitiram o Parecer Conjunto nº 24/2021, que após 
apresentar breve relato dos fatos ocorridos, bem como a legislação e/ou jurisprudência pátria acerca do 
tema, verificou-se que a manifestação registrada pelo usuário quanto ao cancelamento da multa recebida 
no valor de R$ 470,25 (quatrocentos e setenta reais e vinte e cinco centavos) não merece prosperar. 
 
Por fim, o presente parecer tem caráter meramente opinativo, com intuito de relatar e analisar as 
informações constantes no processo de ouvidoria sobre o caso concreto à luz das normas vigentes, 
realizando os apontamentos necessários para posterior decisão preparatória da Direção Geral da AGIR, 
encaminhando o processo para Decisão final do Comitê de Regulação. 
 
Após o Parecer Conjunto, a Direção Geral da AGIR então se manifestou por meio da Decisão Preparatória 
n° 024/2021. Decide-se: 

 
 
O Processo de Ouvidoria foi então encaminhado para julgamento do Comitê de Regulação, e após 
sorteio para relatoria foi designado este Conselheiro para relatar e proferir o voto, conforme segue. 
 
2. VOTO  
 
Inicialmente é de se destacar que realmente houve um equívoco por parte da autarquia na apuração da 
infração estabelecida pelo TOI –Termo de Ocorrência de Irregularidade, utilizando como base legal o 
artigo 126, Inciso III, J, do Decreto 10.809/2015. 
 
Não obstante, embora tenha ocorrido este equívoco no dispositivo legal imputado, este não afasta o 
cometimento da infração por parte do cliente, uma vez que o recorrente estava ciente da irregularidade 
que havia em seu imóvel, ressalta-se que, no próprio recurso apresentado pelo recorrente, o mesmo 
afirma estar ciente sobre o motivo da multa, no momento em que menciona saber que as causas da multa 
se referem ao encanamento da pia da cozinha estar conectado diretamente na rede coletora e o tanque 
da lavação estar conectado na caixa de gordura. 
 
Ainda, mediante as RA’s apresentadas, observa-se o dispositivo pelo Artigo 74 do Decreto 10.809/2015: 
 

Art. 74 -  É obrigatória a existência, na instalação predial de esgoto, de caixa de gordura com 
sifão, que receba águas servidas com resíduos gordurosos provenientes de pias de cozinha e 
similares, sendo de responsabilidade do usuário a limpeza periódica desta. 
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A Resolução Normativa AGIR n° 001/2013, define como infração a ausência de caixa de gordura, no inciso 
XVII do art. 134: 

Art. 134. Constitui infração a prática decorrente da ação ou omissão do usuário, relativa a 
qualquer dos seguintes fatos: [...] XVII - Ausência de caixa de gordura sifonada na instalação 
predial interna de esgotos (grifo nosso); 

 
Assim, uma vez constatada pela Autarquia a infração, é devida a emissão do Termo de Ocorrência de 
Irregularidade – TOI, conforme art. 127 do mesmo regulamento. 
 
Diante do exposto, analisando a legislação e jurisprudência pátria acerca do tema, verificou-se que a 
manifestação registrada pelo usuário quanto ao cancelamento da multa recebida, no valor de R$ 470,25 
(quatrocentos e setenta reais e vinte e cinco centavos) não merece prosperar. 
 
Diante dos argumentos trazidos pelo recorrente, bem como da análise de toda documentação dos autos, 
o entendimento deste relator é no sentido de julgar improcedente o recurso interposto pelo usuário 
“A.C.F”. 
 
É como voto! 
 

 
Blumenau, 30 de agosto de 2022. 

 
 

 
 
 
 

________________________________ 
Richard Buchinski 

Relator 
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CINCATARINA

DECISÃO 2240_2022 ADESÃO MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO OURO - RS - ARQUIVAMENTO
Publicação Nº 4322935

Processo Administrativo Eletrônico: 2745/2022-e
Interessado: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO - RS
Assunto: Adesão a Ata de Registro de Preço, ATC000019/2022

Referência: PAL 0019/2022-e, PE 0010/2022

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Em face do pedido do Município de São José do Ouro - RS, foi instaurado procedimento administrativo visando verificar a viabilidade de 
Adesão a Ata de Registro de Preços Consolidada nº ATC000019/2022, decorrente do Processo Administrativo Licitatório Eletrônico nº 
000019/2022-e, Edital de Pregão, na forma eletrônico, nº 0010/2022. Demosntrada a vantajosidade, foi formulada consulta ao Fornecedor 
detentor do Item.
Ocorre que o Fornecedor se manteve inerte quanto a manifestação de aceite, demonstrando falta de interesse. Assim, decido pelo ARQUI-
VAMENTO DO FEITO, remetendo-se cópia da presente decisão ao Município de São José do Ouro - RS.

Cumpra-se.

Florianópolis (SC), 10 de novembro de 2022.

Eloi Rönnau
Diretor Executivo

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
529.063/2020
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DECISÃO 2528_2022 ADESÃO MUNICÍPIO JAQUIRANA - RS - AUTORIZAÇÃO ADESÃO ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS

Publicação Nº 4322709

Processo Administrativo Eletrônico: 2528/2022-e
Interessado: MUNICÍPIO DE JAQUIRANA - RS
Assunto: Adesão a Ata de Registro de Preço, ATC015008/2021

Referência: PAL 015008/2021-e, PE 0060/2021

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Em face da manifestação do Fornecedor pela opção da aceitação do fornecimento da adesão a Ata de Registro de Preço nº ATC015008/2021, 
para fins de aquisição do seguinte item:
Item Descrição Marca/Modelo Fornecedor Quantidade da Adesão Valor Unitário

11

NOTEBOOK (TELA: 15,6"; RESOLUÇÃO: 
1366X768; CPU: 04 NÚCLEOS; MEMÓ-
RIA: 16GB; ARMAZENAMENTO: 256GB 
[SSD]; MICROSOFT WINDOWS; CONEC-
TIVIDADE: WI-FI). ESPECIFICAÇÕES 
MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. 
(CIN15226).

DELL INSPIRON 15 3501; TELA: 
LED 15,6”; PROCESSADOR: INTEL 
CORE I5- 1135G7; MEMÓRIA 
RAM: 16GB DDR4 2666MHZ; SSD 
256GB NVME; WINDOWS 10 64 
BITS; ACOMPANHA CARREGADO R 
BIVOLT.

VIPH IT COMÉR-
CIO E SERVIÇOS 
DE EQUIPAMEN-
TOS DE INFORMÁ-
TICA EIRELI

67 unidades R$ 5.780,00

Dessa forma, na condição de Órgão Gerenciador, mediante manifestação de adesão e aceitação de fornecimento e demais documentos jun-
tados aos autos, fica AUTORIZADA a aquisição e contratação do item 11 (tabela acima), por Adesão a Ata de Registro de Preços Consolidada 
nº ATC015008/2021, decorrente do Processo Administrativo Licitatório Eletrônico nº 015008/2021-e, Edital de Pregão, na forma eletrônico, 
nº 0060/2021, conforme processo administrativo eletrônico nº 2528/2022-e.
É importante destacar que a aquisição e contratação decorrente da solicitação do Município de Jaquirana - RS, não poderá exceder às quan-
tidades e os valores registrados, conforme tabela acima.
Por fim, ressalto que a referida aquisição e contratação deverá ser efetivada em até 90 (noventa) dias, a partir da Adesão de Registro de 
Preços, observados o prazo de vigência da referida ata, devendo o cumprimento desse prazo ser comunicado ao Órgão Gerenciador, até o 
quinto dia útil da aquisição.
Cumpra-se.
Florianópolis (SC), 7 de outubro de 2022.

Eloi Rönnau
Diretor Executivo

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
529.063/2020

DECISÃO 2535_2022 ADESÃO MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DAS MISSÕES - RS - AUTORIZAÇÃO ADESÃO
Publicação Nº 4322710

Processo Administrativo Eletrônico: 2535/2022-e
Interessado: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES - RS
Assunto: Adesão a Ata de Registro de Preço, ATC000009/2022

Referência: PAL 000009/2022-e, PE 0006/2022

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Em face da solicitação do Município de São José das Missões – RS, foi instaurado procedimento administrativo visando verificar a viabilidade 
de adesão a Ata de Registro de Preço Consolidada nº ATC000009/2022, decorrente do Processo Administrativo Licitatório nº 000009/2022-
e, Edital de Pregão, na forma eletrônica, nº 0006/2022. Demonstrada a vantajosidade, foi formulada a consulta aos fornecedores.
Foi negativa, por auxência de interesse, a manifestação da empresa Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda acerca do 
fornecimento do item nº 8.
A empresa Microfort Informatica Ltda optou pela opção da aceitação do fornecimento do item:
Item Descrição Marca/Modelo Fornecedor Quantidade da Adesão Valor Unitário

17

IMPRESSORA (MUL-
TIFUNCIONAL; JATO 
DE TINTA; COLORIDA; 
TANQUE DE TINTA; 
ADF; CONECTIVIDADE: 
USB, ETHERNET, WI-FI)

CANON/G7010 MICROFORT INFORMA-
TICA LTDA 4 unidades R$ 2.143,00

Dessa forma, na condição de Órgão Gerenciador, mediante manifestação de adesão e aceitação de fornecimento e demais documentos jun-
tados aos autos, fica AUTORIZADA a aquisição e contratação do item 17 (tabela acima), por Adesão a Ata de Registro de Preços Consolidada 



19/11/2022 (Sábado) DOM/SC - Edição Extra N° 4039

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 15

nº ATC000009/2022, decorrente do Processo Administrativo Licitatório Eletrônico nº 000009/2022-e, Edital de Pregão, na forma eletrônico, 
nº 0006/2022, conforme processo administrativo eletrônico nº 2535/2022-e.
É importante destacar que a aquisição e contratação decorrente da solicitação do Município de São José das Missões - RS, não poderá ex-
ceder às quantidades e os valores registrados, conforme tabela acima.
Por fim, ressalto que a referida aquisição e contratação deverá ser efetivada em até 90 (noventa) dias, a partir da Adesão de Registro de 
Preços, observados o prazo de vigência da referida ata, devendo o cumprimento desse prazo ser comunicado ao Órgão Gerenciador, até o 
quinto dia útil da aquisição.
Cumpra-se.
Florianópolis (SC), 13 de outubro de 2022.

Eloi Rönnau
Diretor Executivo

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
529.063/2020

DECISÃO 2538_2022 ADESÃO MUNICÍPIO JAQUIRANA - RS - AUTORIZAÇÃO ADESÃO ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS

Publicação Nº 4322711

Processo Administrativo Eletrônico: 2538/2022-e
Interessado: MUNICÍPIO DE JAQUIRANA - RS
Assunto: Adesão a Ata de Registro de Preço, ATC000040/2022

Referência: PAL 000040/2022-e, PE 0032/2022

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Em face da solicitação do Município de Jaquirana – RS, foi instaurado procedimento administrativo visando verificar a viabilidade de adesão 
a Ata de Registro de Preço Consolidada nº ATC000040/2022, decorrente do Processo Administrativo Licitatório nº 000040/2022-e, Edital de 
Pregão, na forma eletrônica, nº 0032/2022. Demonstrada a vantajosidade, foi formulada a consulta aos fornecedores.
Ocorre que o fornecedor Gervasio Marques Neto Eireli se manteve inerte quanto a manifestação de aceite dos itens 3, 5 e 11, demonstrando 
falta de interesse.
A empresa Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos Eletricos Ltda optou pela opção da aceitação do fornecimento do item:
Item Descrição Marca/Modelo Quantidade da Adesão Valor Unitário

01

CONDICIONADOR DE AR 
SPLIT INVERTER 9.000 
BTU/H. ESPECIFICAÇÕES 
MÍNIMAS CONFORME FOLHA 
DE DADOS. (CIN16063)

AGRATTO INVERTER NEO 
9.000 BTU/H ICST09Q-
FIR4-02 ICST09QFER4-02 
220V

34 unidades R$ 1.722,90

Dessa forma, na condição de Órgão Gerenciador, mediante manifestação de adesão e aceitação de fornecimento e demais documentos jun-
tados aos autos, fica AUTORIZADA a aquisição e contratação do item 1 (tabela acima), por Adesão a Ata de Registro de Preços Consolidada 
nº ATC000040/2022, decorrente do Processo Administrativo Licitatório Eletrônico nº 000040/2022-e, Edital de Pregão, na forma eletrônico, 
nº 0032/2022, conforme processo administrativo eletrônico nº 2538/2022-e.

É importante destacar que a aquisição e contratação decorrente da solicitação do Município de Jaquirana - RS, não poderá exceder às quan-
tidades e os valores registrados, conforme tabela acima.

Por fim, ressalto que a referida aquisição e contratação deverá ser efetivada em até 90 (noventa) dias, a partir da Adesão de Registro de 
Preços, observados o prazo de vigência da referida ata, devendo o cumprimento desse prazo ser comunicado ao Órgão Gerenciador, até o 
quinto dia útil da aquisição.

Cumpra-se.
Florianópolis (SC), 20 de outubro de 2022.

Eloi Rönnau
Diretor Executivo

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
529.063/2020
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DECISÃO 2547_2022 ADESÃO MUNICÍPIO LUCAS DO RIO VERDE - MT - AUTORIZAÇÃO ADESÃO ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS

Publicação Nº 4322712

Processo Administrativo Eletrônico: 2547/2022-e
Interessado: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
Assunto: Adesão a Ata de Registro de Preço, ATC015019/2021

Referência: PAL 015019/2021-e, PE 0071/2021

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Em face da manifestação do Fornecedor pela opção da aceitação do fornecimento da adesão a Ata de Registro de Preço nº ATC015019/2021, 
para fins de aquisição do seguinte item:
Item Descrição Marca/Modelo Fornecedor Quantidade da Adesão Valor Unitário

7

MONITOR TOUCH SCREEN (23,8 PO-
LEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920x1080; 
CONEXÕES: HDMI, VGA E DISPLAYPORT; 
ACOMPANHA CABO HDMI; PAINEL: IPS).

PHILIPS / 242B9T

REPREMIG REPRESEN-
TAÇÃO E COMÉRCIO 
DE MINAS GERAIS 
LTDA

7 unidades R$ 3.150,00

Dessa forma, na condição de Órgão Gerenciador, mediante manifestação de adesão e aceitação de fornecimento e demais documentos jun-
tados aos autos, fica AUTORIZADA a aquisição e contratação do item 7 (tabela acima), por Adesão a Ata de Registro de Preços Consolidada 
nº ATC015019/2021, decorrente do Processo Administrativo Licitatório Eletrônico nº 015019/2021-e, Edital de Pregão, na forma eletrônico, 
nº 0071/2021, conforme processo administrativo eletrônico nº 2547/2022-e.
É importante destacar que a aquisição e contratação decorrente da solicitação do Município de Lucas do Rio Verde - MT, não poderá exceder 
às quantidades e os valores registrados, conforme tabela acima.
Por fim, ressalto que a referida aquisição e contratação deverá ser efetivada em até 90 (noventa) dias, a partir da Adesão de Registro de 
Preços, observados o prazo de vigência da referida ata, devendo o cumprimento desse prazo ser comunicado ao Órgão Gerenciador, até o 
quinto dia útil da aquisição.
Cumpra-se.
Florianópolis (SC), 20 de outubro de 2022.

Eloi Rönnau
Diretor Executivo

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
529.063/2020

DECISÃO 2641_2022 ADESÃO MUNICÍPIO IGARAPÉ - MG - AUTORIZAÇÃO ADESÃO ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS

Publicação Nº 4322714

Processo Administrativo Eletrônico: 2641/2022-e
Interessado: MUNICÍPIO DE IGARAPÉ – MG
Assunto: Adesão a Ata de Registro de Preço, ATC011814/2021

Referência: PAL 011814/2021-e, PE 0048/2021

DECISÃO ADMINISTRATIVA
Em face da manifestação do Fornecedor pela opção da aceitação do fornecimento da adesão a Ata de Registro de Preço nº ATC011814/2021, 
para fins de aquisição do seguinte item:
Item Descrição Marca/Modelo Fornecedor Quantidade da Adesão Valor Unitário

7
APARELHO DE ULTRASSOM. ESPECIFI-
CAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE 
DADOS (CIN14976).

MINDRAY / DC-40 
VERSÃO "FULL HD"

MEDICALWAY EQUI-
PAMENTOS MÉDICOS 
LTDA

01 unidade R$ 84.890,00

Dessa forma, na condição de Órgão Gerenciador, mediante manifestação de adesão e aceitação de fornecimento e demais documentos jun-
tados aos autos, fica AUTORIZADA a aquisição e contratação do item 7 (tabela acima), por Adesão a Ata de Registro de Preços Consolidada 
nº ATC011814/2021, decorrente do Processo Administrativo Licitatório Eletrônico nº 011814/2021-e, Edital de Pregão, na forma eletrônico, 
nº 0048/2021, conforme processo administrativo eletrônico nº 2641/2022-e.
É importante destacar que a aquisição e contratação decorrente da solicitação do Município de Igarapé – MG, não poderá exceder às quan-
tidades e os valores registrados, conforme tabela acima.
Por fim, ressalto que a referida aquisição e contratação deverá ser efetivada em até 90 (noventa) dias, a partir da Adesão de Registro de 
Preços, observados o prazo de vigência da referida ata, devendo o cumprimento desse prazo ser comunicado ao Órgão Gerenciador, até o 
quinto dia útil da aquisição.
Cumpra-se.
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Florianópolis (SC), 25 de outubro de 2022.

Eloi Rönnau
Diretor Executivo

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
529.063/2020

DECISÃO 2665_2022 ADESÃO CBM MINAS GERAIS - AUTORIZAÇÃO ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Publicação Nº 4322717

Processo Administrativo Eletrônico: 2665/2022-e
Interessado: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS
Assunto: Adesão a Ata de Registro de Preço, ATC015015/2021

Referência: PAL 15015/2021-e, PE 0081A/2021

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Em face da manifestação do Fornecedor pela opção da aceitação do fornecimento da adesão a Ata de Registro de Preço nº ATC015015/2021, 
para fins de aquisição do seguinte item:

Item Descrição Marca/Modelo Quantidade da Adesão Valor Unitário

9
LANTERNA ÂNGULO RETO DE COMBATE A INCÊN-
DIO. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DADOS. 
(CIN15525)

LANTERNA ÂNGULO RETO 
DE COMBATE A INCÊNDIO 
- MARCA STREAMLIGHT - 
MODELO SURVIVOR

233 unidades R$ 1.142,00

Dessa forma, na condição de Órgão Gerenciador, mediante manifestação de adesão e aceitação de fornecimento e demais documentos jun-
tados aos autos, fica AUTORIZADA a aquisição e contratação do item 9 (tabela acima), por Adesão a Ata de Registro de Preços Consolidada 
nº ATC015015/2021, decorrente do Processo Administrativo Licitatório Eletrônico nº 15015/2021-e, Edital de Pregão, na forma eletrônico, 
nº 0081A/2021, conforme processo administrativo eletrônico nº 2665/2022-e.
É importante destacar que a aquisição e contratação decorrente da solicitação do Corpo de Bombieros Militar de Minas Gerais não poderá 
exceder às quantidades e os valores registrados, conforme tabela acima.
Convém esclarecer que se trata de adesão vertical, devendo o órgão solicitante antentar-se para as disposições contidas nos regulamentos 
Estadual e Federal aplicáveis, bem como entendimentos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e do Tribunal de Contas da União.
Por fim, ressalto que a referida aquisição e contratação deverá ser efetivada em até 90 (noventa) dias, a partir da Adesão de Registro de 
Preços, observados o prazo de vigência da referida ata, devendo o cumprimento desse prazo ser comunicado ao Órgão Gerenciador, até o 
quinto dia útil da aquisição.

Cumpra-se.
Florianópolis (SC), 26 de outubro de 2.022.

Eloi Rönnau
Diretor Executivo

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
529.063/2020

DECISÃO 2669_2022 ADESÃO MUNICÍPIO ALTO PARARÁ - PR - AUTORIZAÇÃO ADESÃO ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS

Publicação Nº 4322919

Processo Administrativo Eletrônico: 2669/2022-e
Interessado: MUNICÍPIO DE ALTO PARANÁ - PR
Assunto: Adesão a Ata de Registro de Preço, ATC015009/2021

Referência: PAL 015009/2021-e, PE 0065/2021

DECISÃO ADMINISTRATIVA
Em face da manifestação do Fornecedor pela opção da aceitação do fornecimento da adesão a Ata de Registro de Preço nº ATC015009/2021, 
para fins de aquisição do seguinte item:

Item Descrição Marca/Modelo Fornecedor Quantidade da Adesão Valor Unitário
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01

VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES 
REMOÇÃO - EM VEÍCULO TIPO FURGÃO 
(LONGO TETO ALTO), CONFORME CA-
RACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA 
FOLHA DE DADOS. (CIN12603)

MERCEDESBENZ 
SPRINTER 416 FURGÃO 
10,5m³ - IMPLEMENTA 
DO EM AMBULÂNCIA 
TIPO A

INGA CAMINHOES 
LTDA 01 unidade R$ 261.900,00

Dessa forma, na condição de Órgão Gerenciador, mediante manifestação de adesão e aceitação de fornecimento e demais documentos jun-
tados aos autos, fica AUTORIZADA a aquisição e contratação do item 01 (tabela acima), por Adesão a Ata de Registro de Preços Consolidada 
nº ATC015009/2021, decorrente do Processo Administrativo Licitatório Eletrônico nº 015009/2021-e, Edital de Pregão, na forma eletrônico, 
nº 0065/2021, conforme processo administrativo eletrônico nº 2669/2022-e.
É importante destacar que a aquisição e contratação decorrente da solicitação do Município de Alto Paraná - PR, não poderá exceder às 
quantidades e os valores registrados, conforme tabela acima.
Por fim, ressalto que a referida aquisição e contratação deverá ser efetivada em até 90 (noventa) dias, a partir da Adesão de Registro de 
Preços, observados o prazo de vigência da referida ata, devendo o cumprimento desse prazo ser comunicado ao Órgão Gerenciador, até o 
quinto dia útil da aquisição.
Cumpra-se.
Florianópolis (SC), 26 de outubro de 2022.

Eloi Rönnau
Diretor Executivo

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
529.063/2020

DECISÃO 2684_2022 ADESÃO MUNICÍPIO SÃO JOÃO DEL-REI - MG - AUTORIZAÇÃO ADESÃO ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS

Publicação Nº 4322901

Processo Administrativo Eletrônico: 2684/2022-e
Interessado: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL-REI – MG
Assunto: Adesão a Ata de Registro de Preço, ATC011814/2021

Referência: PAL 011814/2021-e, PE 0048/2021

DECISÃO ADMINISTRATIVA
Em face da manifestação do Fornecedor pela opção da aceitação do fornecimento da adesão a Ata de Registro de Preço nº ATC011814/2021, 
para fins de aquisição do seguinte item:
Item Descrição Marca/Modelo Fornecedor Quantidade da Adesão Valor Unitário

7

APARELHO DE ULTRAS-
SOM. ESPECIFICAÇÕES 
MÍNIMAS CONFORME 
FOLHA DE DADOS 
(CIN14976).

MINDRAY / DC-40 
VERSÃO "FULL HD"

MEDICALWAY EQUI-
PAMENTOS MÉDICOS 
LTDA

2 unidades R$ 84.890,00

Dessa forma, na condição de Órgão Gerenciador, mediante manifestação de adesão e aceitação de fornecimento e demais documentos jun-
tados aos autos, fica AUTORIZADA a aquisição e contratação do item 7 (tabela acima), por Adesão a Ata de Registro de Preços Consolidada 
nº ATC011814/2021, decorrente do Processo Administrativo Licitatório Eletrônico nº 011814/2021-e, Edital de Pregão, na forma eletrônico, 
nº 0048/2021, conforme processo administrativo eletrônico nº 2684/2022-e.
É importante destacar que a aquisição e contratação decorrente da solicitação do Município de São João Del-Rei – MG, não poderá exceder 
às quantidades e os valores registrados, conforme tabela acima.
Por fim, ressalto que a referida aquisição e contratação deverá ser efetivada em até 90 (noventa) dias, a partir da Adesão de Registro de 
Preços, observados o prazo de vigência da referida ata, devendo o cumprimento desse prazo ser comunicado ao Órgão Gerenciador, até o 
quinto dia útil da aquisição.
Cumpra-se.
Florianópolis (SC), 31 de outubro de 2022.

Eloi Rönnau
Diretor Executivo

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
529.063/2020
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DECISÃO 2686_2022 ADESÃO MUNICÍPIO SÃO GOTARDO - MG - AUTORIZAÇÃO ADESÃO ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS

Publicação Nº 4323033

Processo Administrativo Eletrônico: 2686/2022-e
Interessado: MUNICÍPIO DE SÃO GOTARDO – MG
Assunto: Adesão a Ata de Registro de Preço, ATC011814/2021

Referência: PAL 011814/2021-e, PE 0048/2021

DECISÃO ADMINISTRATIVA
Em face da manifestação do Fornecedor pela opção da aceitação do fornecimento da adesão a Ata de Registro de Preço nº ATC011814/2021, 
para fins de aquisição do seguinte item:
Item Descrição Marca/Modelo Fornecedor Quantidade da Adesão Valor Unitário

7
APARELHO DE ULTRASSOM. ESPECIFI-
CAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE 
DADOS (CIN14976).

MINDRAY / DC-40 
VERSÃO "FULL HD"

MEDICALWAY EQUI-
PAMENTOS MÉDICOS 
LTDA

1 unidade R$ 84.890,00

Dessa forma, na condição de Órgão Gerenciador, mediante manifestação de adesão e aceitação de fornecimento e demais documentos jun-
tados aos autos, fica AUTORIZADA a aquisição e contratação do item 7 (tabela acima), por Adesão a Ata de Registro de Preços Consolidada 
nº ATC011814/2021, decorrente do Processo Administrativo Licitatório Eletrônico nº 011814/2021-e, Edital de Pregão, na forma eletrônico, 
nº 0048/2021, conforme processo administrativo eletrônico nº 2686/2022-e.
É importante destacar que a aquisição e contratação decorrente da solicitação do Município de São Gotardo – MG, não poderá exceder às 
quantidades e os valores registrados, conforme tabela acima.
Por fim, ressalto que a referida aquisição e contratação deverá ser efetivada em até 90 (noventa) dias, a partir da Adesão de Registro de 
Preços, observados o prazo de vigência da referida ata, devendo o cumprimento desse prazo ser comunicado ao Órgão Gerenciador, até o 
quinto dia útil da aquisição.
Cumpra-se.
Florianópolis (SC), 31 de outubro de 2022.

Eloi Rönnau
Diretor Executivo

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
529.063/2020

DECISÃO 2790_2022 ADESÃO MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS - SC - AUTORIZAÇÃO ADESÃO ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS

Publicação Nº 4322943

Processo Administrativo Eletrônico: 2790/2022-e
Interessado: MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS – SC
Assunto: Adesão a Ata de Registro de Preço, ATC15008/2021

Referência: PAL 015008/2021-e, PE 0060/2021

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Em face da manifestação do Fornecedor pela opção da aceitação do fornecimento da adesão a Ata de Registro de Preço nº ATC015008/2021, 
para fins de aquisição do seguinte item:
Item Descrição Marca/Modelo Fornecedor Quantidade da Adesão Valor Unitário

23

TABLET (TELA: 10"; ARMAZENAMEN-
TO: 64GB; MEMÓRIA: 04GB; BATERIA: 
6.000MAH). ESPECIFICAÇÕES MINI-
MAS CONFORME FOLHA DE DADOS. 
(CIN15236)

SAMSUNG SM-P615N-
ZAVZTO

INFORSEG COMERCIO 
E SERVIÇOS DE INFOR-
MATICA LTDA

40 unidades R$ 2.750,00

Dessa forma, na condição de Órgão Gerenciador, mediante manifestação de adesão e aceitação de fornecimento e demais documentos jun-
tados aos autos, fica AUTORIZADA a aquisição e contratação do item 23 (tabela acima), por Adesão a Ata de Registro de Preços Consolidada 
nº ATC015008/2021, decorrente do Processo Administrativo Licitatório Eletrônico nº 015008/2021-e, Edital de Pregão, na forma eletrônico, 
nº 0060/2021, conforme processo administrativo eletrônico nº 2790/2022-e.
É importante destacar que a aquisição e contratação decorrente da solicitação do Município de Florianópolis – SC, não poderá exceder às 
quantidades e os valores registrados, conforme tabela acima.
Por fim, ressalto que a referida aquisição e contratação deverá ser efetivada em até 90 (noventa) dias, a partir da Adesão de Registro de 
Preços, observados o prazo de vigência da referida ata, devendo o cumprimento desse prazo ser comunicado ao Órgão Gerenciador, até o 
quinto dia útil da aquisição.

Cumpra-se.
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Florianópolis (SC), 10 de novembro de 2022.

Eloi Rönnau
Diretor Executivo

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
529.063/2020

DECISÃO ADMINISTRATIVA 2740_2022 ADESÃO MP RONDONIA - AUTORIZAÇÃO
Publicação Nº 4322929

Processo Administrativo Eletrônico: 2740/2022-e
Interessado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Assunto: Adesão a Ata de Registro de Preço, ATC000009/2022

Referência: e-PAL 000009/2022-e, PE 0006/2022

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Em face da manifestação do Fornecedor pela opção da aceitação do fornecimento da adesão a Ata de Registro de Preço nº ATC000009/2022, 
para fins de aquisição dos seguintes itens:
Item Descrição Marca/Modelo Quantidade da Adesão Valor Unitário

10

IMPRESSORA (MULTIFUN-
CIONAL; LASER; COLORIDA; 
CICLO MENSAL: 40.000 PÁ-
GINAS; CONFORME FOLHA 
DE DADOS (CIN15827)

HP / M479FDW 35 unidades R$ 4.200,00

Dessa forma, na condição de Órgão Gerenciador, mediante manifestação de adesão e aceitação de fornecimento e demais documentos 
juntados aos autos, fica AUTORIZADA a aquisição e contratação do item nº 10 (tabela acima), por Adesão a Ata de Registro de Preços Con-
solidada nº ATC000009/2022, decorrente do Processo Administrativo Licitatório Eletrônico nº 000009/2022-e, Edital de Pregão, na forma 
eletrônico, nº 0006/2022, conforme processo administrativo eletrônico nº 2740/2022-e.
É importante destacar que a aquisição e contratação decorrente da solicitação do Ministério Público do Estado de Rondônia, não poderá 
exceder às quantidades e os valores registrados, conforme tabela acima.
Convém esclarecer que se trata de adesão vertical, devendo o órgão solicitante antentar-se para as disposições contidas nos regulamentos 
Estadual e Federal aplicáveis, bem como entendimentos do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e do Tribunal de Contas da União.
Por fim, ressalto que a referida aquisição e contratação deverá ser efetivada em até 90 (noventa) dias, a partir da Adesão de Registro de 
Preços, observados o prazo de vigência da referida ata, devendo o cumprimento desse prazo ser comunicado ao Órgão Gerenciador, até o 
quinto dia útil da aquisição.
Cumpra-se.
Florianópolis (SC), 4 de novembro de 2022.

Eloi Rönnau
Diretor Executivo

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
529.063/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 130/2022-E
Publicação Nº 4323424

Processo Administrativo Eletrônico: 130/2022-e
Interessado: MAYCON WILL EIRELI
Assunto Negociação de Valores – Item nº 40
Referência PAL n° 0285/2021, PE nº 0008/2021, Registro de Preço

DECISÃO ADMINISTRATIVA

O presente Procedimento Administrativo Eletrônico tem como objeto a negociação de valores do item nº 40, referente ao processo admi-
nistrativo acima, pertencente à empresa MAYCON WILL EIRELI.
Consta parecer jurídico oriundo Diretoria Jurídica, opinando pelo cancelamento do registro de preço do item no PAL n° 0285/2021, PE nº 
0008/2021, Registro de Preço, visto que a empresa fornecedora não aceitou a redução dos valores, o qual acato como razões e fundamentos 
passo a DECIDIR:
1. Pelo cancelamento do Registro de Preço da MAYCON WILL EIRELI, no Processo Administrativo Licitatório PAL n° 0285/2021, PE nº 
0008/2021, Registro de Preço, referente ao item nº 40;
2. Pelo atendimento das Autorizações de Fornecimento que eventualmente estiverem em aberto no PAL n° 0285/2021, PE nº 0008/2021, 
sendo direito do fornecedor entregar pelo valor originalmente registrado no certame, ficando advertido que, caso não haja o atendimento 
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no prazo, incorrerá em inexecução contratual que será devidamente apurada pelo Órgão Gerenciador CINCATARINA;
3. Que proceda a análise e convocação das empresas que compõem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificação e que atenda plenamente as especificações editalícias, para, querendo, mediante a formalização de novas Atas, forneça o item 
em epígrafe.
Intime-se a referida empresa acerca desta Decisão, bem como, cientifique-a do prazo de 5(cinco) dias úteis para recurso previsto no artigo 
109, inciso I, alínea “e” e “f” da Lei Federal nº 8.666/93, que será aceito exclusivamente mediante instrumento escrito e protocolizado em 
horário de expediente da Central Executiva do CINCATARINA, localizado na Rua Nereu Ramos, nº 761, Centro, Município de Fraiburgo, SC, 
CEP: 89.580-000.
O recurso poderá ser encaminhado pelo correio com aviso de recebimento, ou por meio eletrônico, considerando-se como protocolo a data 
de postagem ou envio. Os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não 
identificado no processo para responder pelo proponente não serão conhecidos.
Intime-se. Cumpra-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.

Florianópolis (SC), 26 de janeiro de 2022.

ELÓI RÖNNAU
Diretor Executivo

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
14.063/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 14/2022-E
Publicação Nº 4323127

Processo Administrativo Eletrônico: 14/2022-e
Interessado: ARAÚJO MÓVEIS E TRANSPORTES LTDA

Assunto: Inexecução de Contrato.

Referência: PAL nº 4375/2021, PE 0021/2021, Registro de Preço

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Em análise as tratativas tecidas por telefone, conforme documento nº 6 do processo administrativo retro, considerando que já houve o 
faturamento da integralidade das notas (emitidas, em sua maioria, no dia 12 de janeiro de 2022), DETERMINO:
1. O cumprimento integral da AF nº 100731/2021 até a data de 07 fevereiro de 2022, sob pena de sanção pelo inadimplemento da obriga-
ção, nos termos do item 18.6.1, “e”, do edital, eis que transcorrido mais de 30 (trinta) dias da data de vencimento, no valor de R$ 1.184,07 
(Mil cento e oitenta e quatro reais com sete centavos);
2. Comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, da efetiva entrega nos municípios das Autorizações de Fornecimento nº 096774/2021, 
096775/2021, 097568/2021, 097911/2021, 097992/2021, 098201/2021, 098690/2021, 098692/2021, 100545/2021, 100553/2021, 
100554/2021, 100731/2021, 101849/2021, 103076/2021, 103326/2021, 103362/2021, 103420/2021, 103949/2021, 103950/2021, 
103951/2021, 104091/2021, 104414/2021, 105162/2021, 105432/2021 e 105662/2021.
3. Em sobrevindo a comprovação do cumprimento integral das autorizações no prazo estipulado, arquive-se. Caso não haja comprovação, 
dê-se prosseguimento ao processo administrativo.

Florianópolis - SC, 02 de fevereiro de 2022.

ELÓI RÖNNAU
Diretor Executivo

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
14.063/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 37/2022-E
Publicação Nº 4323328

Processo Administrativo Eletrônico: 37/2022-e

Interessado: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPI-
TALARES S/A. FILIAL

Assunto: Inexecução de Contrato

Referência: PAL 0200/2021, PE 0013/2021

PARECER JURÍDICO

ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - CONTRATOS. INEXECUÇÃO CONTRATUAL - APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA - LEI 8.666/93 - 
LEI 10.520/02 - APLICABILIDADE - CONCLUSÃO.
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I – Relatório
O presente Processo Administrativo Eletrônico foi instaurado para apurar a inexecução do contrato pela empresa MEDILAR IMPORTAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES S/A. FILIAL, referente à Autorização de Fornecimento nº 106787/2021.
Através de Notificações Administrativas, o Órgão Gerenciador - CINCATARINA solicitou à empresa que efetuasse a execução total da Auto-
rização de Fornecimento supracitada ou comprovasse formalmente as razões que motivaram o inadimplemento contratual.
A empresa, em suas manifestações, sinalizou a incapacidade de atendimento no prazo previsto e solicitou prorrogação do prazo de entrega, 
entretanto, o prazo solicitado já expirou, restando a análise prejudicada.
Em suma é o Relatório. Passo à análise.

II – Fundamentação
Verifica-se que estamos diante de um fato de inexecução de contrato em que a empresa MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 
PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES S/A. FILIAL, descumpriu o prazo de 15 (quinze) dias para entrega do item nº 29.
Sabe-se que as obrigações do fornecedor devem ser adimplidas de acordo com os termos dispostos na Ata de Registro de Preço, sendo eles:

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ENTREGAS/EXECUÇÃO
3.1 – O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços - SRP deverá ser realizado no prazo de validade da ata de registro de preços.
3.1.1 – A contratação do item, com fornecimento parcelado, será efetuada conforme a necessidade do Órgão Participante.
3.1.2 – A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão Participante por intermédio de emissão de nota de 
empenho de despesa e autorização de fornecimento de compra.
3.1.3 – Os itens contratados deverão ser entregues no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de recebimento da autorização 
de fornecimento, que será enviada por meio eletrônico.
3.1.4 – O Fornecedor deverá entregar os itens constantes da autorização no local indicado pelo Órgão participante, com a respectiva Nota 
Fiscal Eletrônica e enviar o arquivo XML para o e-mail indicado nas Autorizações de Fornecimento.
3.2 – Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada Órgão participante correrão por conta do Fornecedor.
3.2.1 - Ficará sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas condições de 
armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiência e qualidade.
3.3 – A data de validade ou a garantia dos produtos a serem entregues não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados a partir da data 
de entrega dos mesmos. (grifo nosso)

O cancelamento do Registro de Preços está previsto nos itens 20.3 do Edital de Pregão supracitado:

20.3 – O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que preju-
dique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
I - por razão de interesse público; ou
II - a pedido do fornecedor.

Importa destacar que o fornecedor, independentemente da existência de culpa (lato sensu), é responsável pela execução do contrato. A 
responsabilidade contratual envolve a aplicação de sanção às violações de convenções havidas em sede de relações privadas, emanadas 
das partes que a elas se tornam submissas.
Deste modo, diante dos fatos e nos termos apresentados pelo art. 58 da Lei 8.666/93, a empresa é passível de ato sancionatório, in verbis:

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; (grifo nosso)

Segundo a doutrina administrativa, a Administração Pública não pode deixar de aplicar a punição, desde que identificada à ocorrência de 
infração administrativa.
Verificou-se que houve retardamento da entrega por parte do fornecedor, fato este que gerou transtornos ao contratante, tendo em vista o 
inadimplemento das obrigações assumidas. Vale ressaltar que o fornecedor foi alertado do atraso através de avisos emitidos pelo Sistema 
L-CIN. Dessa forma, incorre o fornecedor nas sanções previstas na cláusula sexta da respectiva Ata de Registro de Preço. Observa-se:

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1 - Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, poderá o Órgão Gerenciador aplicar ao fornecedor em relação as contrata-
ções do Órgão Participantes as seguintes sanções:
a) Advertência
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATA-
RINA, bem como com qualquer um dos municípios consorciados, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
c) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia 
de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação 
limitado a 30 (trinta) dias;
d) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada 
sobre o valor do contrato;
e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro 
de Preços e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação. (grifo nosso)

Importa ressaltar que a ocorrência de infrações que causem danos ou prejuízos à Administração Pública, impõe sanção mais elevada a ser 
aplicada, portanto, deverá cumprir seu compromisso dentro do prazo estabelecido.
Quanto ao pedido de prorrogação do prazo de entrega, faz-se importante ressaltar que já houve perda de objeto, visto que o prazo solicitado 
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já expirou. Salienta-se que para fins de concessão de prorrogação do prazo de entrega, considera-se como termo inicial a data do pedido 
e não a data da concessão.
É a fundamentação. Passo à análise.

III – Conclusão
Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital e da Ata de Registro de Preços, opino:
1. Pelo cancelamento do Registro de Preço da empresa MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 
S/A. FILIAL, no Processo Administrativo Licitatório n° 0200/2021, Pregão, na forma Eletrônica, nº 0013/2021, Registro de Preço, referente 
ao item nº 29, salvo se já cancelado em processo administrativo anterior;
2. Pela rescisão da Autorização de Fornecimento nº 106787/2021, salvo se já rescindida em processo administrativo anterior, evitando-se, 
assim, eventual bis in idem;
3. Pela aplicação da penalidade de MULTA em relação à Autorização de Fornecimento nº 106787/2021, nos termos e percentuais descritos 
no quadro demonstrativo da aplicação de multa em anexo, encaminhando-se cópia do presente processo administrativo aos municípios 
respectivos para emissão do boleto de cobrança, salvo se já aplicada penalidade administrativa em relação às Autorizações de Fornecimento 
em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;
4. Que proceda a análise e convocação das empresas que compõem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificação e que atenda plenamente as especificações editalícias, para, querendo, mediante a formalização de novas Atas, forneça o item 
em epígrafe.
É o Parecer.

Florianópolis (SC), 12 de janeiro de 2022.

André Luiz de Oliveira
Diretor Jurídico
OAB/SC 22.311

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
14.063/2020

Processo Administrativo Eletrônico: 37/2022-e

Interessado: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPI-
TALARES S/A. FILIAL

Assunto: Inexecução de Contrato

Referência: PAL 0200/2021, PE 0013/2021

DECISÃO ADMINISTRATIVA

O presente Processo Administrativo Eletrônico tem como objeto a verificação da inexecução contratual decorrente da Autorização de 
Fornecimento nº 106787/2021, do PAL nº 0200/2021, PE 0013/2021, em face da empresa MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 
PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES S/A. FILIAL.
Consta dos autos Notificação para cumprimento de obrigação, bem como abertura de prazo para Defesa Prévia e comprovação das razões 
que motivaram o inadimplemento contratual, garantindo contraditório e ampla defesa.
A Diretoria Jurídica, com o objetivo precípuo de melhor atender o interesse público, opinou pelo cancelamento do registro de preço do 
fornecedor em relação ao item nº 29, rescisão da Autorização de Fornecimento não atendida e aplicação de multa em razão da inexecução 
contratual, nos termos da legislação em vigor.
Assim, considerando as disposições previstas no art. 87, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, Edital de Pregão Eletrônico 0013/2021, na 
cláusula sexta, “6.1”, “e”, da Ata de Registro de Preço acima, e parecer da Diretoria Jurídica, passo a DECIDIR:
1. Pelo cancelamento do Registro de Preço da empresa MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 
S/A. FILIAL, no Processo Administrativo Licitatório n° 0200/2021, Pregão, na forma Eletrônica, nº 0013/2021, Registro de Preço, referente 
ao item nº 29, salvo se já cancelado em processo administrativo anterior;
2. Pela rescisão da Autorização de Fornecimento nº 106787/2021, salvo se já rescindida em processo administrativo anterior, evitando-se, 
assim, eventual bis in idem;
3. Pela aplicação da penalidade de MULTA em relação à Autorização de Fornecimento nº 106787/2021, nos termos e percentuais descritos 
no quadro demonstrativo da aplicação de multa em anexo, encaminhando-se cópia do presente processo administrativo aos municípios 
respectivos para emissão do boleto de cobrança, salvo se já aplicada penalidade administrativa em relação às Autorizações de Fornecimento 
em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;
4. Que proceda a análise e convocação das empresas que compõem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificação e que atenda plenamente as especificações editalícias, para, querendo, mediante a formalização de novas Atas, forneça o item 
em epígrafe.
Intime-se a referida empresa acerca desta Decisão, bem como, cientifique-a do prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso 
previsto no artigo 109, inciso I, alínea “e” e “f” da Lei Federal nº 8.666/93, cujo termo inicial é a data de ciência da presente decisão. Tal 
recurso será aceito mediante instrumento escrito e protocolizado em horário de expediente da Central Executiva do CINCATARINA, localiza-
da na Rua Nereu Ramos, nº 761, Centro, Município de Fraiburgo, SC, CEP: 89.580-000.
O recurso, também, poderá ser encaminhado pelo correio com aviso de recebimento, ou por meio eletrônico, considerando-se como pro-
tocolo a data de postagem ou envio. Os recursos apresentados fora do prazo legal (intempestivos) e/ou subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente não serão reconhecidos.
Intime-se. Cumpra-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.



19/11/2022 (Sábado) DOM/SC - Edição Extra N° 4039

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 24

Florianópolis (SC), 12 de janeiro de 2022.

ELÓI RÖNNAU
Diretor Executivo

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
14.063/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 458/2022-E
Publicação Nº 4324106

Processo Administrativo Eletrônico: 458/2022-e
Interessado: GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA-EPP

Assunto Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro do Lote nº 02 (itens nº 06, 
07, 08, 09 e 10) e Lote nº 05 (item nº 15)

Referência PAL n° 4375/2021, PE n° 0021/2021, Registro de Preço

PARECER JURÍDICO

ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS –REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FI-
NANCEIRO – APLICABILIDADE – CONCLUSÃO.

I – Relatório
O presente Processo Administrativo Eletrônico foi instaurado mediante requerimento da empresa GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO VAREJISTA 
DE MÓVEIS LTDA-EPP, que versa sobre o reequilíbrio econômico-financeiro do Lote nº 02 (itens nº 06, 07, 08, 09 e 10) e Lote nº 05 (item 
nº 15), referente ao processo administrativo licitatório em epígrafe.
Em sua solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro, a empresa fornecedora alegou que os preços registrados para o objeto do contrato 
nãos mais se compactuam com o valor de mercado, visto que não suprem mais os custos de matéria prima, insumos e demais despesas 
inerentes ao contrato.
Solicita, dessa forma, o realinhamento do preço contratado em relação ao Lote nº 02 (itens nº 06, 07, 08, 09 e 10) e Lote nº 05 (item nº 
15), com fulcro no art. 65, inciso III, alínea “d” da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos), a fim de reestabelecer o equilíbrio contratual 
pactuado inicialmente. Apresentou documentação para comprovar a variação dos valores e, nesses termos, justificou seu pedido.
Ressalta-se que em relação aos itens nº 06, 07, 08 e 09, a comprovação foi apenas parcial, visto que houve solicitação de 30% e a com-
provação foi de apenas 23,05% (Lote nº 02 - itens nº 06, 07 e 08), 15,92% (Lote nº 02 - item nº 09) e 23,05% (Lote nº 05 – item nº 15).
Antes de conceder o reequilíbrio econômico-financeiro solicitado, foi realizada negociação com os fornecedores que compõem o cadastro de 
reserva para o item em tela, para obter contratação mais vantajosa para Administração, observada a ordem de classificação, nos termos do 
artigo 20, da Resolução nº 22, de 12 de março de 2020, que dispõe sobre o Regulamento do Sistema de Registro de Preços no âmbito do 
Consórcio Interfederativo Santa Catarina – CINCATARINA.
Consultando o interesse das demais proponentes em fornecer o Lote nº 02 (itens nº 06, 07, 08 e 09) e Lote nº 05 (item nº 15) por valor 
menor ao obtido caso concedido o reequilíbrio, constatou-se que não há valores inferiores aos efetivamente comprovados. Consultada no 
interesse em fornecer os itens revisados, nos termos do que fora efetivamente comprovado, a empresa aceitou o fornecimento dos itens 
nas condições apresentadas.
Em relação ao Lote nº 02 (item nº 10), não foram encontrados valores inferiores ao solicitado, da forma que a concessão, nos termos do 
solicitado, restou como melhor opção aos Órgãos Participantes.
É o relatório. Passamos à análise.

II – Fundamentação
Diante das argumentações e documentações juntadas aos autos, passamos a análise jurídica do pedido. Preliminarmente devemos observar 
que uma das características do contrato público é a chamada regra da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, que se encontra 
preconizada na Carta Magna Brasileira segundo a dicção do art. 37, inciso XXI, in verbis:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obe-
decerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
XXI - Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de 
licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (grifo nosso)

Este dispositivo busca dar segurança ao particular sobre riscos econômicos que possam ocorrer por conta das oscilações das bases econô-
micas do contrato, permitindo que o ajuste prossiga ao longo da relação, quando devidamente comprovado.
Como bem salienta Marçal Justen Filho, quanto ao tema:
A tutela ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos destina-se a beneficiar precipuamente a própria administração. Se 
os particulares tivessem de arcar com as consequências de todos os eventos danosos possíveis, teriam de formular propostas mais onero-
sas. A administração arcaria com os custos correspondentes a eventos meramente possíveis – mesmo quando incorressem, o particular seria 
remunerado por seus efeitos meramente potenciais. É muito mais vantajoso convidar os interessados a formular a menor proposta possível: 
aquela que poderá ser executada se não se verificar qualquer evento prejudicial ou oneroso posterior. Concomitantemente, assegura-se 
ao particular que, se vier a ocorrer um infortúnio o acréscimo de encargos será arcado pela administração. Em vez de arcar sempre com o 
custo de eventos meramente potenciais, a administração apenas responderá por eles se e quando efetivamente ocorrerem. (grifo nosso)
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Bem, por esta razão é que o mesmo autor acentua (op cit. p.522):
O direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da contratação não deriva de cláusula contratual nem de previsão do ato convo-
catório. Tem raiz constitucional. Portanto, a ausência de previsão ou de autorização é irrelevante. São inconstitucionais todos os dispositivos 
legais e regulamentares que pretendam condicionar a concessão de reajuste de preços, recomposição de preços, correção monetária a uma 
previsão no ato convocatório ou no contrato.

Fica claro, portanto, que a equação financeira do contrato pela sua radicação constitucional independe para manutenção do seu equilíbrio 
de qualquer previsão legal ou contratual.
Outrossim, ressaltar o estabelecimento prévio de regras procedimentais para recomposição do mencionado equilíbrio, visto que tão somente 
o caso concreto poderá ditar os caminhos pertinentes ao realinhamento às bases originais. A afetação financeira do contrato pode se dar 
por uma gama variada de motivos, sendo impossível de se prever um caminho único para solucionar os incidentes de percurso que possam 
ocorrer. A Lei Geral de Licitações, Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, estabelece em seu art. 65, as circunstâncias quando a alteração 
contratual, em especial ao reequilíbrio, sendo ele:
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
[...]
II - por acordo das partes:
[...]
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para 
a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na 
hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseq-ências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução 
do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracon-
tratual. (grifo nosso)

Com esse raciocínio atingimos facilmente a conclusão de que os chamados mecanismos revisionais não só podem, mas devem ser estabe-
lecidos posteriormente a licitação, sob pena de se perder a perspectiva da exata compreensão da relação causa/efeito, que só poderá ser 
compreendida em contemporaneidade com o evento que dará margem à aplicação da norma.
No entanto, a possibilidade de concessão do reequilíbrio está condicionada a comprovação por parte do fornecedor e posterior análise pela 
equipe técnica do CINCATARINA. No caso em comento, verificou-se que em relação ao Lote nº 02 (itens nº 06, 07, 08 e 09) e Lote nº 05 
(item nº 15), a comprovação dos percentuais solicitados foi apenas parcial, conforme despacho emitido pela equipe técnica do CINCATA-
RINA.
Considerando os percentuais inferiores ao solicitado, a empresa foi consultada no interesse de fornecer o item revisado de acordo com o 
que fora efetivamente comprovado através das notas fiscais e aceitou o fornecimento dos itens nas condições apresentadas. Quanto ao 
item nº 10 (Lote nº 02), não foram encontrados valores inferiores ao solicitado, da forma que a concessão restou como melhor opção aos 
Órgãos Participantes.
Passo à conclusão.

III – Conclusão
Cabe salientar que o presente parecer não tem caráter vinculativo nem decisório, devendo ser submetido à apreciação da autoridade supe-
rior, sem a obrigatoriedade de acatamento.
Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital, da Ata de Registro de Preços e da Resolução nº 0022/2020, não vejo óbice quanto a legali-
dade do processo, observado os requisitos e elementos mínimos na instrução dos procedimentos, sendo elas:
a) Apresentação de justificativa e comprovação do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro;
b) Parecer técnico quanto ao pedido;
c) Consulta ao cadastro de fornecedores e valor de mercado;
Posto isso, considerando o acima exposto, passo a OPINAR:
1. Pelo Deferimento parcial do pedido de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, no que tange ao Lote nº 02 (itens nº 06, 07, 08 e 09) e Lote 
nº 05 (item nº 15), a partir da solicitação, sem efeitos retroativos, revisão de 23,05% para o item nº 06 (Lote nº 02 - novo valor de R$ 
570,82); revisão de 23,05% para o item nº 07 (Lote nº 02 - novo valor de R$ 655,73); revisão de 23,05% para o item nº 08 (Lote nº 02 - 
novo valor de R$ 733,38); revisão de 15,92% para o item nº 09 (Lote nº 02 - novo valor de R$ 177,32); e revisão de 23,05% para o item 
nº 15 (Lote nº 05 – novo valor de R$ 3.199,30);
2. Pelo Deferimento do pedido de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, no que tange ao Lote nº 02, item nº 10, a partir da solicitação, sem 
efeitos retroativos, revisão de 30% (novo valor de R$ 349,70).

É o Parecer.

Florianópolis (SC), 07 de abril de 2022.

Dagmar José Belotto
Analista Técnico IV - Advogado
OAB/SC 36.491

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
14.063/2020

Processo Administrativo Eletrônico: 458/2022-e
Interessado: GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA-EPP
Assunto Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro
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Referência PAL n° 4375/2021, PE n° 0021/2021, Registro de Preço

DECISÃO ADMINISTRATIVA

O presente Procedimento Administrativo Eletrônico tem como objeto a análise do Reequilíbrio Econômico-Financeiro referente ao Lote nº 
02 (itens nº 06, 07, 08, 09 e 10) e Lote nº 05 (item nº 15), requerido pela empresa GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS 
LTDA-EPP.
Consta parecer jurídico oriundo da Diretoria Jurídica, o qual acato como razões e fundamentos para DECIDIR:
1. Pelo Deferimento parcial do pedido de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, no que tange ao Lote nº 02 (itens nº 06, 07, 08 e 09) e Lote 
nº 05 (item nº 15), a partir da solicitação, sem efeitos retroativos, revisão de 23,05% para o item nº 06 (Lote nº 02 - novo valor de R$ 
570,82); revisão de 23,05% para o item nº 07 (Lote nº 02 - novo valor de R$ 655,73); revisão de 23,05% para o item nº 08 (Lote nº 02 - 
novo valor de R$ 733,38); revisão de 15,92% para o item nº 09 (Lote nº 02 - novo valor de R$ 177,32); e revisão de 23,05% para o item 
nº 15 (Lote nº 05 – novo valor de R$ 3.199,30);
2. Pelo Deferimento do pedido de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, no que tange ao Lote nº 02, item nº 10, a partir da solicitação, sem 
efeitos retroativos, revisão de 30% (novo valor de R$ 349,70).
Intime-se. Cumpra-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.

Florianópolis (SC), 07 de abril de 2022.

ELÓI RÖNNAU
Diretor Executivo

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
14.063/2020
Processo Administrativo Eletrônico: 458/2022-e
Interessado: GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP
Assunto Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro
Referência PAL n° 4375/2021, PE n° 0021/2021, Registro de Preço

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Trata-se de revisão de Decisão Administrativa proferida anteriormente no presente processo administrativo, cujo objeto era a análise do 
pedido de reequilíbrio econômico-financeiro referente ao Lote nº 02 (itens nº 06, 07, 08, 09 e 10) e Lote nº 05 (item nº 15), requerido pela 
empresa GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP.
Constata-se que na decisão, ao indicar o valor referente ao item 06 do lote 02, constou valor diverso do que deveria constar. Dessa forma, 
a correção do item 1 da decisão administrativa retro é medida que se impõe, de modo a corrigir a falha, evitando contradições.
Portanto, considerando as disposições previstas na Lei 8.666/93, Edital, Ata de Registro de Preços e que se trata de erro sanável, passo a 
DECIDIR:
1. Pela correção ex officio do item n° 01 da Decisão Administrativa retro, em especial no que tange ao valor atualizado do item 06 do lote 
02, passando a vigorar com a seguinte redação:
[...] revisão de 23,05% para o item n°06 (Lote n° 02 – novo valor de R$ 570,83) [...];
2. Pela manutenção das demais disposições contidas na Decisão Administrativa retro.
Intime-se. Cumpra-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.

Florianópolis (SC), 07 de abril de 2022.

ELÓI RÖNNAU
Diretor Executivo

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
14.063/2020

Processo Administrativo Eletrônico: 458/2022-e
Interessado: GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP
Assunto Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro
Referência PAL n° 4375/2021, PE n° 0021/2021, Registro de Preço

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Trata-se de revisão de Decisão Administrativa proferida anteriormente no presente processo administrativo, cujo objeto era a análise do 
pedido de reequilíbrio econômico-financeiro referente ao Lote nº 02 (itens nº 06, 07, 08, 09 e 10) e Lote nº 05 (item nº 15), requerido pela 
empresa GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP.
Constata-se que na decisão, verifica-se que houve a indicação da empresa GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA – EPP, 
todavia, a empresa que efetivamente formulou o pedido de reequilíbrio em testilha é a empresa GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS 
PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP.
Portanto, considerando as disposições previstas na Lei 8.666/93, Edital, Ata de Registro de Preços e que se trata de erro sanável, passo a 
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DECIDIR:
3. Pela correção ex officio do interessado, passando a constar, como interessado no processo a empresa GRANMEYER MOVEIS E EQUIPA-
MENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP.
4. Pela manutenção das demais disposições contidas na Decisão Administrativa retro.
Intime-se. Cumpra-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.

Florianópolis (SC), 07 de abril de 2022.

ELÓI RÖNNAU
Diretor Executivo

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
14.063/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 474/2022-E
Publicação Nº 4324127

Processo Administrativo Eletrônico: 474/2022-e
Interessado: MICROSENS S.A - FILIAL
Assunto Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro do item nº 21
Referência PAL n° 15008/2021, PE n° 0060/2021, Registro de Preço

PARECER JURÍDICO

ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO - 
FINANCEIRO – INAPLICABILIDADE – CONCLUSÃO.

I – Relatório
O presente Processo Administrativo Eletrônico foi instaurado mediante a manifestação da empresa MICROSENS S.A - FILIAL, que versa 
sobre o reequilíbrio econômico-financeiro do item nº 21, referente ao processo administrativo licitatório em epígrafe.
Em sua solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro, a empresa fornecedora alegou que o preço proposto para o produto não mais se 
compactua com o valor de mercado.
Solicita, dessa forma, a revisão do preço contratado em relação ao item nº 21, com fulcro no art. 65, inciso III, alínea “d” da Lei 8.666/93 
(Lei de Licitações e Contratos), a fim de reestabelecer o equilíbrio contratual pactuado inicialmente e nesses termos justificou seu requeri-
mento.
Entretanto, conforme despacho emitido pela equipe técnica do CINCATARINA, a empresa fornecedora não comprovou a efetiva existência 
de pagamentos por parte da empresa, especialmente demonstrados através de notas fiscais que justificaria a concessão do reequilíbrio 
econômico-financeiro solicitado, havendo recomendação pelo indeferimento do pedido.
É o relatório. Passamos à análise.

II – Fundamentação
Diante das argumentações e documentações juntadas aos autos, passamos à análise jurídica do pedido. Preliminarmente devemos observar 
que uma das características do contrato público é a chamada regra da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, que se encontra 
preconizada na Carta Magna Brasileira segundo a dicção do art. 37, inciso XXI, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
XXI - Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de 
licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (grifo nosso)

Este dispositivo busca dar segurança ao particular sobre riscos econômicos que possam ocorrer por conta das oscilações das bases econô-
micas do contrato, permitindo que o ajuste prossiga ao longo da relação, quando este devidamente comprovado.
Como bem salienta Marçal Justen Filho, quanto ao tema:

A tutela ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos destina-se a beneficiar precipuamente a própria administração. Se 
os particulares tivessem de arcar com as consequências de todos os eventos danosos possíveis, teriam de formular propostas mais onero-
sas. A administração arcaria com os custos correspondentes a eventos meramente possíveis – mesmo quando incorressem, o particular seria 
remunerado por seus efeitos meramente potenciais. É muito mais vantajoso convidar os interessados a formular a menor proposta possível: 
aquela que poderá ser executada se não se verificar qualquer evento prejudicial ou oneroso posterior. Concomitantemente, assegura-se 
ao particular que, se vier a ocorrer um infortúnio o acréscimo de encargos será arcado pela administração. Em vez de arcar sempre com o 
custo de eventos meramente potenciais, a administração apenas responderá por eles se e quando efetivamente ocorrerem. (grifo nosso)
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Bem, por esta razão é que o mesmo autor acentua (op cit. p.522):

O direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da contratação não deriva de cláusula contratual nem de previsão do ato convo-
catório. Tem raiz constitucional. Portanto, a ausência de previsão ou de autorização é irrelevante. São inconstitucionais todos os dispositivos 
legais e regulamentares que pretendam condicionar a concessão de reajuste de preços, recomposição de preços, correção monetária a uma 
previsão no ato convocatório ou no contrato.

Fica claro, portanto, que a equação financeira do contrato, pela sua radicação constitucional, independe de qualquer previsão legal ou con-
tratual para manutenção do seu equilíbrio, incidindo a partir do momento que houve o rompimento do sinalagma, o que no presente caso, 
verificou-se apenas a partir da sexta medição.
Outrossim, convém ressaltar o estabelecimento prévio de regras procedimentais para recomposição do mencionado equilíbrio, visto que tão 
somente o caso concreto poderá ditar os caminhos pertinentes ao realinhamento às bases originais. A afetação financeira do contrato pode 
se dar por uma gama variada de motivos, sendo impossível de se prever um caminho único para solucionar os incidentes de percurso que 
possam ocorrer. A Lei Geral de Licitações, Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, estabelece em seu art. 65, as circunstâncias quanto 
a alteração contratual, em especial ao reequilíbrio, sendo ele:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
[...]
II - por acordo das partes:
[...]
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para 
a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na 
hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução 
do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracon-
tratual. (grifo nosso)

Com esse raciocínio atingimos facilmente a conclusão de que os chamados mecanismos revisionais não só podem, mas devem ser estabe-
lecidos posteriormente a licitação, sob pena de se perder a perspectiva da exata compreensão da relação causa/efeito, que só poderá ser 
compreendida em contemporaneidade com o evento que dará margem aplicação da norma.
O ponto central para concessão da revisão do contrato para manutenção do equilíbrio econômico e financeiro é a existência de uma situação 
nova, imprevisível no momento da contratação. A justificativa para revisão contratual deve ser acompanhada de documentos comprobató-
rios que embase os argumentos apresentados, da forma que a possibilidade de concessão do reequilíbrio está condicionada a comprovação 
por parte do fornecedor e posterior análise pela equipe técnica do CINCATARINA das notas fiscais e documentação apresentada.
Nesse sentido, o reequilibrio econômico-financeiro não pode ser comprovado meramente com valores de referência extraídos de pesquisas, 
de índices oficiais ou de mera variação cambial, mas sim da comprovação de efetiva existência de pagamento por parte da empresa, espe-
cialmente demonstrado através de notas fiscais. Trata-se de entendimento consolidado do Tribunal de Contas da União, in verbis:

A mera variação de preços ou flutuação cambial não é suficiente para a realização de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sendo 
essencial a presença de uma das hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea d, da Lei 8.666/93, associada à demonstração objetiva de 
que ocorrências supervenientes tornaram a execução contratual excessivamente onerosa para uma das partes.

[...] Por essa razão, “pleitos do gênero não podem se basear exclusivamente nos preços contratuais ou na variação de valores extraídos de 
sistemas referenciais de custos, sendo indispensável que se apresentem outros elementos adicionais do impacto cambial, tais como a com-
provação dos custos efetivamente incorridos no contrato, demonstrados mediante notas fiscais”. Nesses termos, acompanhando o entendi-
mento do relator, o Plenário rejeitou os embargos, mantendo em seus exatos termos o acórdão recorrido. (Acórdão 1085/2015-Plenário, TC 
019.710/2004-2, relator Ministro Benjamin Zymler, 6.5.2015)

No caso em comento, verificou-se que a empresa fornecedora não apresentou documentação comprobatória suficiente que demonstre a 
efetiva existência de pagamentos por parte da empresa, sendo recomendado, portanto, o indeferimento do pedido.
Passo a conclusão.

III – Conclusão
Por fim, o presente parecer não tem caráter vinculativo nem decisório, devendo ser submetido à apreciação da autoridade superior, sem a 
obrigatoriedade de acatamento.
Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital, da Ata de Registro de Preços e da Resolução nº 0022/2020, não vejo óbice quando a legali-
dade do processo, observado os requisitos e elementos mínimos na instrução dos procedimentos, sendo elas:
a) Apresentação de justificativa e comprovação do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro;
b) Parecer técnico quando ao pedido;
c) Consulta ao cadastro de fornecedores e valor de mercado;
Posto isso, considerando o acima exposto, passo a OPINAR:

1. Pelo Indeferimento do pedido de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, no que tange ao item nº 21, não concedido em virtude da não 
comprovação de efetiva existência de pagamentos por parte da empresa, especialmente demonstrados através de notas fiscais, os quais 
comprovariam o desequilíbrio contratual efetivo (e não hipotético) e justificariam o reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 
inicialmente pactuado;
2. Em atendimento ao pleito subsidiário, pelo cancelamento do Registro de Preço da MICROSENS S.A - FILIAL, no Processo Administrativo 
Licitatório PAL n° 15008/2021, PE nº 0060/2021, Registro de Preço, referente ao item nº 21;
3. Pelo atendimento de todas as Autorizações de Fornecimento eventualmente em aberto e recebidas até a presente data, haja vista que o 
cancelamento de registro de preço possui apenas efeitos ex nunc, não atingindo contratos administrativos já consolidados;

https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlProxyHighlight?base=ACORDAO&ano=2015&numero=1085&colegiado=P
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4. Que proceda a análise e convocação das empresas que compõem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificação e que atenda plenamente as especificações editalícias, para, querendo, mediante a formalização de novas Atas, forneça o item 
em epígrafe.
É o Parecer.

Florianópolis (SC), 25 de março de 2022.

Dagmar José Belotto
Analista Técnico IV - Advogado
OAB/SC 36.491

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2007 e Lei Federal nº 
14.063/2020
Processo Administrativo Eletrônico: 474/2022-e
Interessado: MICROSENS S.A - FILIAL
Assunto Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro do item nº 21
Referência PAL n° 15008/2021, PE n° 0060/2021, Registro de Preço

DECISÃO ADMINISTRATIVA

O presente Procedimento Administrativo Eletrônico tem como objeto a Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro referente ao item 
nº 21, do processo administrativo licitatório acima, requerido pela empresa MICROSENS S.A - FILIAL.
Consta parecer jurídico oriundo da Diretoria Jurídica, o qual acato como razões e fundamentos para DECIDIR:
1. Pelo Indeferimento do pedido de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, no que tange ao item nº 21, não concedido em virtude da não 
comprovação de efetiva existência de pagamentos por parte da empresa, especialmente demonstrados através de notas fiscais, os quais 
comprovariam o desequilíbrio contratual efetivo (e não hipotético) e justificariam o reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 
inicialmente pactuado;
2. Em atendimento ao pleito subsidiário, pelo cancelamento do Registro de Preço da MICROSENS S.A - FILIAL, no Processo Administrativo 
Licitatório PAL n° 15008/2021, PE nº 0060/2021, Registro de Preço, referente ao item nº 21;
3. Pelo atendimento de todas as Autorizações de Fornecimento eventualmente em aberto e recebidas até a presente data, haja vista que o 
cancelamento de registro de preço possui apenas efeitos ex nunc, não atingindo contratos administrativos já consolidados;
4. Que proceda a análise e convocação das empresas que compõem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificação e que atenda plenamente as especificações editalícias, para, querendo, mediante a formalização de novas Atas, forneça o item 
em epígrafe.
Intime-se a referida empresa acerca desta Decisão, bem como, cientifique-a do prazo de 5 (cinco) dias úteis para recurso previsto no artigo 
109, inciso I, alínea “e” e “f” da Lei Federal nº 8.666/93, que será aceito exclusivamente mediante instrumento escrito e protocolizado em 
horário de expediente da Central Executiva do CINCATARINA, localizado na Rua Nereu Ramos, nº 761, Centro, Município de Fraiburgo, SC, 
CEP: 89.580-000.
O recurso poderá ser encaminhado pelo correio com aviso de recebimento, ou por meio eletrônico, considerando-se como protocolo a data 
de postagem ou envio. Os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não 
identificado no processo para responder pelo proponente não serão conhecidos.
Intime-se. Cumpra-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.

Florianópolis (SC), 25 de março de 2022.

ELÓI RÖNNAU
Direto Executivo

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2007 e Lei Federal nº 
14.063/2020

Processo Administrativo Eletrônico: 474/2022-e
Interessado: MICROSENS S.A - FILIAL
Assunto Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro do item nº 21
Referência PAL n° 15008/2021, PE n° 0060/2021, Registro de Preço

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Trata-se de recurso administrativo em face de decisão administrativa prolatada que indeferiu o pedido de reequilibrio econômico-financeiro 
do item nº 21 e determinou o cancelamento do registro de preço de tal item, pertencente à empresa MICROSENS S.A - FILIAL.
A empresa fornecedora inconformada com a decisão, apresentou recurso administrativo. Em suas razões recursais, constata-se a apresen-
tação de fatos novos aptos a modificar parcialmente a decisão anterior.
A Diretoria Jurídica, com o objetivo precípuo de atender o interesse público e através de despacho, opinou pela revogação do cancelamento 
do registro de preço do item nº 21, mantendo o preço registrado da empresa, por outro lado, opinou pela manutenção da Decisão quanto 
ao indeferimento do pedido de reequilibrio econômico-financeiro, ante a ausência da apresentação de Notas Fiscais válidas e vigentes que 
comprovariam a variação de valores no decorrer da vigência da Ata de Registro de Preços.
Diante do exposto, DECIDO:
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5. Pelo recebimento e conhecimento do recurso administrativo interposto;
6. No mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso administrativo interposto, apenas para revogar o cancelamento do registro de preço 
do item nº 21, mantendo-se, portanto, o preço registrado da empresa MICROSENS S.A – FILIAL;
7. Pela manutenção das demais disposições contidas na Decisão Administrativa retro, especialmente no que tange ao indeferimento do 
pedido de reequilibrio econômico-financeiro postulado.

Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se os autos, operando-se o trânsito em julgado administrativo.

Florianópolis (SC), primeiro de junho de 2022.

ELÓI RÖNNAU
Direto Executivo

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2007 e Lei Federal nº 
14.063/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 478/2022-E
Publicação Nº 4324148

Processo Administrativo Eletrônico: 478/2022-e
Interessado: R.S. IMPORTS EIRELI

Assunto Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro dos itens nº 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54 e 55

Referência PAL n° 15011/2021, PE n° 0067/2021, Registro de Preço

PARECER JURÍDICO

ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS –REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FI-
NANCEIRO – APLICABILIDADE – CONCLUSÃO.

I – Relatório
O presente Processo Administrativo Eletrônico foi instaurado mediante requerimento da empresa R.S. IMPORTS EIRELI, que versa sobre o 
reequilíbrio econômico-financeiro dos itens nº 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55, referente ao processo administrativo licitatório em epígrafe.
Em sua solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro, a empresa fornecedora alegou que, após a homologação do certame, sobrevieram 
fatos imprevisíveis decorrentes da grande tensão provocada pelo COVID-19, impactando de forma geral o mercado mundial e o equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato em tela.
Solicita, dessa forma, o realinhamento do preço contratado em relação aos itens nº 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55, com fulcro no art. 65, 
inciso III, alínea “d” da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos), a fim de reestabelecer o equilíbrio contratual pactuado inicialmente. 
Comprovou a variação dos valores através de notas fiscais anexas e, nesses termos, justificou seu pedido.
Antes de conceder o reequilíbrio econômico-financeiro solicitado e comprovado, foi realizada negociação com os fornecedores que compõem 
o cadastro de reserva para o item em tela, para obter contratação mais vantajosa para Administração, observada a ordem de classificação, 
nos termos do artigo 20, da Resolução nº 22, de 12 de março de 2020, que dispõe sobre o Regulamento do Sistema de Registro de Preços 
no âmbito do Consórcio Interfederativo Santa Catarina – CINCATARINA.
Consultando o interesse das demais proponentes em fornecer os itens 48, 49, 50, 52, 53, 54 e 55 por valor menor ao obtido caso concedido 
o reequilíbrio, constatou-se que não há valores inferiores ao solicitado, restando a concessão como melhor opção aos Órgãos Participantes.
Entretanto, conforme despacho emitido pela equipe técnica do CINCATARINA, no que tange ao item 51, a empresa fornecedora não com-
provou a efetiva existência de pagamentos por parte da empresa, especialmente demonstrados através de notas fiscais que justificaria a 
concessão do reequilíbrio econômico-financeiro solicitado, havendo recomendação pelo indeferimento do pedido.
É o relatório. Passamos à análise.

II – Fundamentação
Diante das argumentações e documentações juntadas aos autos, passamos a análise jurídica do pedido. Preliminarmente devemos observar 
que uma das características do contrato público é a chamada regra da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, que se encontra 
preconizada na Carta Magna Brasileira segundo a dicção do art. 37, inciso XXI, in verbis:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obe-
decerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
XXI - Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de 
licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (grifo nosso)

Este dispositivo busca dar segurança ao particular sobre riscos econômicos que possam ocorrer por conta das oscilações das bases econô-
micas do contrato, permitindo que o ajuste prossiga ao longo da relação, quando devidamente comprovado.
Como bem salienta Marçal Justen Filho, quanto ao tema:
A tutela ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos destina-se a beneficiar precipuamente a própria administração. Se 
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os particulares tivessem de arcar com as consequências de todos os eventos danosos possíveis, teriam de formular propostas mais onero-
sas. A administração arcaria com os custos correspondentes a eventos meramente possíveis – mesmo quando incorressem, o particular seria 
remunerado por seus efeitos meramente potenciais. É muito mais vantajoso convidar os interessados a formular a menor proposta possível: 
aquela que poderá ser executada se não se verificar qualquer evento prejudicial ou oneroso posterior. Concomitantemente, assegura-se 
ao particular que, se vier a ocorrer um infortúnio o acréscimo de encargos será arcado pela administração. Em vez de arcar sempre com o 
custo de eventos meramente potenciais, a administração apenas responderá por eles se e quando efetivamente ocorrerem. (grifo nosso)

Bem, por esta razão é que o mesmo autor acentua (op cit. p.522):
O direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da contratação não deriva de cláusula contratual nem de previsão do ato convo-
catório. Tem raiz constitucional. Portanto, a ausência de previsão ou de autorização é irrelevante. São inconstitucionais todos os dispositivos 
legais e regulamentares que pretendam condicionar a concessão de reajuste de preços, recomposição de preços, correção monetária a uma 
previsão no ato convocatório ou no contrato.

Fica claro, portanto, que a equação financeira do contrato pela sua radicação constitucional independe para manutenção do seu equilíbrio 
de qualquer previsão legal ou contratual.
Outrossim, ressaltar o estabelecimento prévio de regras procedimentais para recomposição do mencionado equilíbrio, visto que tão somente 
o caso concreto poderá ditar os caminhos pertinentes ao realinhamento às bases originais. A afetação financeira do contrato pode se dar 
por uma gama variada de motivos, sendo impossível de se prever um caminho único para solucionar os incidentes de percurso que possam 
ocorrer. A Lei Geral de Licitações, Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, estabelece em seu art. 65, as circunstâncias quando a alteração 
contratual, em especial ao reequilíbrio, sendo ele:
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
[...]
II - por acordo das partes:
[...]
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para 
a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na 
hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseq-ências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução 
do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracon-
tratual. (grifo nosso)

Com esse raciocínio atingimos facilmente a conclusão de que os chamados mecanismos revisionais não só podem, mas devem ser estabe-
lecidos posteriormente a licitação, sob pena de se perder a perspectiva da exata compreensão da relação causa/efeito, que só poderá ser 
compreendida em contemporaneidade com o evento que dará margem à aplicação da norma.
No entanto, a possibilidade de concessão do reequilíbrio está condicionada a comprovação por parte do fornecedor e posterior análise pela 
equipe técnica do CINCATARINA. No caso em comento, em relação aos itens 48, 49, 50, 52, 53 e 54, verificou-se que não há propostas 
mais vantajosas na lista de cadastro de reserva de fornecedores, restando a concessão nos termos solicitados a melhor opção aos Órgãos 
Participantes.
Quanto ao item 55, houve a verificação de proposta mais vantajosa no cadastro de reserva, assim diante do direito de preferência da em-
presa, está foi consultada sobre o valor, a proposta foi enviada por e-mail e ACEITA por esta.
Quanto ao item 51, verificou-se que a empresa fornecedora não apresentou documentação comprobatória suficiente que demonstre a efe-
tiva existência de pagamentos por parte da empresa, sendo recomendado, portanto, o indeferimento do pedido.
Passo à conclusão.

III – Conclusão
Cabe salientar que o presente parecer não tem caráter vinculativo nem decisório, devendo ser submetido à apreciação da autoridade supe-
rior, sem a obrigatoriedade de acatamento.
Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital, da Ata de Registro de Preços e da Resolução nº 0022/2020, não vejo óbice quanto a legali-
dade do processo, observado os requisitos e elementos mínimos na instrução dos procedimentos, sendo elas:
a) Apresentação de justificativa e comprovação do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro;
b) Parecer técnico quanto ao pedido;
c) Consulta ao cadastro de fornecedores e valor de mercado;

Posto isso, considerando o acima exposto, passo a OPINAR:

1. Pelo Deferimento do pedido de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, no que tange aos itens nº 48, 49, 50, 52, 53, 54 e 55, a partir da 
solicitação, sem efeitos retroativos, revisão de 5,40% para o item 48 (novo valor de R$ 2.603,38); revisão de 11,94% para o item 49 (novo 
valor de R$ 2.697,75); revisão de 5,40% para o item 50 (novo valor de R$ 1.760,18); revisão de 5,40% para o item 52 (novo valor de R$ 
1.728,56); revisão de 5,41% para o item 48 (novo valor de R$ 2.603,62);
2. Pelo Deferimento Parcial do pedido de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, no que tange ao item nº 55, a partir da solicitação, sem efeitos 
retroativos, revisão de 10,25% para o item 55 (novo valor de R$ 441,00);
3. Pelo Indeferimento do pedido de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, no que tange ao item nº 51, não concedido em virtude da não 
comprovação de efetiva existência de pagamentos por parte da empresa, especialmente demonstrados através de notas fiscais, os quais 
comprovariam o desequilíbrio contratual efetivo (e não hipotético) e justificariam o reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 
inicialmente pactuado;
4. Em atendimento ao pleito subsidiário, pelo cancelamento do Registro de Preço da R.S. IMPORTS EIRELI, no Processo Administrativo 
Licitatório PAL n° 9466/2021, PE nº 0037/2021, Registro de Preço, referente ao item nº 51;
5. xQue proceda a análise e convocação das empresas que compõem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de 
classificação e que atenda plenamente as especificações editalícias, para, querendo, mediante a formalização de novas Atas, forneça o item 
em epígrafe.
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É o Parecer.

Florianópolis (SC), 07 de abril de 2022.

Dagmar José Belotto
Analista Técnico IV - Advogado
OAB/SC 36.491

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
14.063/2020

Processo Administrativo Eletrônico: 478/2022-e
Interessado: R.S. IMPORTS EIRELI
Assunto Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro
Referência PAL n° 15011/2021, PE n° 0067/2021, Registro de Preço

DECISÃO ADMINISTRATIVA

O presente Procedimento Administrativo Eletrônico tem como objeto a Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro referente aos itens 
nº 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 do processo administrativo licitatório acima, requerido pela empresa R.S. IMPORTS EIRELI.
Consta parecer jurídico oriundo da Diretoria Jurídica, o qual acato como razões e fundamentos para DECIDIR:
1. Pelo Deferimento do pedido de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, no que tange aos itens nº 48, 49, 50, 52, 53, 54 e 55, a partir da 
solicitação, sem efeitos retroativos, revisão de 5,40% para o item 48 (novo valor de R$ 2.603,38); revisão de 11,94% para o item 49 (novo 
valor de R$ 2.697,75); revisão de 5,40% para o item 50 (novo valor de R$ 1.760,18); revisão de 5,40% para o item 52 (novo valor de R$ 
1.728,56); revisão de 5,41% para o item 48 (novo valor de R$ 2.603,62);
2. Pelo Deferimento Parcial do pedido de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, no que tange ao item nº 55, a partir da solicitação, sem efeitos 
retroativos, revisão de 10,25% para o item 55 (novo valor de R$ 441,00);
3. Pelo Indeferimento do pedido de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, no que tange ao item nº 51, não concedido em virtude da não 
comprovação de efetiva existência de pagamentos por parte da empresa, especialmente demonstrados através de notas fiscais, os quais 
comprovariam o desequilíbrio contratual efetivo (e não hipotético) e justificariam o reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 
inicialmente pactuado;
4. Em atendimento ao pleito subsidiário, pelo cancelamento do Registro de Preço da R.S. IMPORTS EIRELI, no Processo Administrativo 
Licitatório PAL n° 9466/2021, PE nº 0037/2021, Registro de Preço, referente ao item nº 51;
5. Que proceda a análise e convocação das empresas que compõem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificação e que atenda plenamente as especificações editalícias, para, querendo, mediante a formalização de novas Atas, forneça o item 
em epígrafe.
Intime-se. Cumpra-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.

Florianópolis (SC), 07 de abril de 2022.

ELÓI RÖNNAU
Diretor Executivo

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
14.063/2020
Processo Administrativo Eletrônico: 478/2022-e
Interessado: R.S. IMPORTS EIRELI

Assunto Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro dos itens nº 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54 e 55

Referência PAL n° 9466/2021, PE n° 0037/2021, Registro de Preço

DECISÃO ADMINISTRATIVA
Trata-se de revisão de Decisão Administrativa proferida que versava sobre reequilíbrio econômico-financeiro. Houve deferimento integral, 
parcial e indeferimento para alguns itens.
Constata-se que na Decisão Administrativa retro houve a indicação errônea do deferimento de reequilíbrio para os itens 53 e 54, o que 
demanda sua pronta exclusão, ocasionando a necessidade de rever dois itens da decisão.
Nesse teor, a revisão da Decisão Administrativa retro, retificando os itens 1 e 4 da decisão administrativa retro, sob pena de ilegalidade.
Dessa forma, considerando as disposições previstas na Lei 8.666/93, Edital, Ata de Registro de Preço e que se trata de erro material sanável, 
passo a DECIDIR:
1. Pela retificação ex officio dos itens da Decisão Administrativa retro, passando a constar o que segue:
1. Pelo Deferimento do pedido de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, no que tange aos itens nº 48, 49, 50, 52 e 55, a partir da solicitação, 
sem efeitos retroativos, revisão de 5,40% para o item 48 (novo valor de R$ 2.603,38); revisão de 11,94% para o item 49 (novo valor de 
R$ 2.697,75); revisão de 5,40% para o item 50 (novo valor de R$ 1.760,18); revisão de 5,40% para o item 52 (novo valor de R$ 1.728,56);
4. Em atendimento ao pleito subsidiário, pelo cancelamento do Registro de Preço da R.S. IMPORTS EIRELI, no Processo Administrativo 
Licitatório PAL n° 9466/2021, PE nº 0037/2021, Registro de Preço, referente ao item nº 51, 53 e 54;
Intime-se. Cumpra-se.
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Oportunamente, arquivem-se os autos.
Florianópolis (SC), 12 de abril de 2022.
ELÓI RÖNNAU
Diretor Executivo
Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
14.063/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 482/2022-E
Publicação Nº 4324173

Processo Administrativo Eletrônico: 482/2022-e
Interessado: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Assunto: Inexecução Contratual

Referência: PAL 11814/2021, PE 0048/2021, Registro de Preço

PARECER JURÍDICO

ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - CONTRATOS. INEXECUÇÃO CONTRATUAL - APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA - LEI 8.666/93 - 
LEI 10.520/02 - APLICABILIDADE - CONCLUSÃO.

I – Relatório
O presente Processo Administrativo Eletrônico foi instaurado para apurar a inexecução do contrato pela empresa ALTERMED MATERIAL 
MÉDICO HOSPITALAR LTDA, referente às Autorizações de Fornecimento nº 117183/2021 e 117557/2021.
Através de Notificações Administrativas, o Órgão Gerenciador - CINCATARINA solicitou à empresa que efetuasse a execução total das Auto-
rizações de Fornecimento acima citadas ou comprovasse formalmente as razões que motivaram o inadimplemento contratual.
A empresa, em suas manifestações, solicitou prorrogação do prazo de entrega, entretanto, todos os prazos solicitados já expiraram, restan-
do a análise prejudicada, tendo em vista a perda do objeto da solicitação.
Em suma é o Relatório. Passo à análise.

II – Fundamentação
Verifica-se que estamos diante de um fato de inexecução de contrato em que a empresa ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, 
descumpriu o prazo de 60 (sessenta) dias para entrega dos itens nº 15 e 47.
Sabe-se que as obrigações do fornecedor devem ser adimplidas de acordo com os termos dispostos na Ata de Registro de Preço, sendo eles:

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ENTREGAS/EXECUÇÃO
3.1 – O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços - SRP deverá ser realizado no prazo de validade da ata de registro de preços.
3.1.1 – A contratação do item, com fornecimento parcelado, será efetuada conforme a necessidade do Órgão Participante.
3.1.2 – A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão Participante por intermédio de emissão de nota de 
empenho de despesa e autorização de fornecimento de compra.
3.1.3 – Os itens contratados deverão ser entregues no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de recebimento da autorização 
de fornecimento, que será enviada por meio eletrônico.
3.1.4 – O Fornecedor deverá entregar os itens constantes da autorização no local indicado pelo Órgão participante, com a respectiva Nota 
Fiscal Eletrônica e enviar o arquivo XML para o e-mail indicado nas Autorizações de Fornecimento.
3.2 – Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada Órgão participante correrão por conta do Fornecedor.
3.2.1 - Ficará sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas condições de 
armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiência e qualidade.
3.3 – A data de validade ou a garantia dos produtos a serem entregues não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados a partir da data 
de entrega dos mesmos. (grifo nosso)

O cancelamento do Registro de Preços está previsto nos itens 20.3 do Edital de Pregão supracitado:

20.3 – O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que preju-
dique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
I - por razão de interesse público; ou
II - a pedido do fornecedor.

Importa destacar que o fornecedor, independentemente da existência de culpa (lato sensu), é responsável pela execução do contrato. A 
responsabilidade contratual envolve a aplicação de sanção às violações de convenções havidas em sede de relações privadas, emanadas 
das partes que a elas se tornam submissas.
Deste modo, diante dos fatos e nos termos apresentados pelo art. 58 da Lei 8.666/93, a empresa é passível de ato sancionatório, in verbis:

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; (grifo nosso)

Segundo a doutrina administrativa, a Administração Pública não pode deixar de aplicar a punição, desde que identificada à ocorrência de 
infração administrativa.



19/11/2022 (Sábado) DOM/SC - Edição Extra N° 4039

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 34

Verificou-se que houve retardamento da entrega por parte do fornecedor, fato este que gerou transtornos ao contratante, tendo em vista o 
inadimplemento das obrigações assumidas. Vale ressaltar que o fornecedor foi alertado do atraso através de avisos emitidos pelo Sistema 
L-CIN. Dessa forma, incorre o fornecedor nas sanções previstas na cláusula sexta da respectiva Ata de Registro de Preço. Observa-se:

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1 - Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, poderá o Órgão Gerenciador aplicar ao fornecedor em relação as contrata-
ções do Órgão Participantes as seguintes sanções:
a) Advertência
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATA-
RINA, bem como com qualquer um dos municípios consorciados, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
c) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia 
de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação 
limitado a 15 (quinze) dias;
d) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada 
sobre o valor do contrato;
e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro 
de Preços e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação. (grifo nosso)

Importa ressaltar que a ocorrência de infrações que causem danos ou prejuízos à Administração Pública, impõe sanção mais elevada a ser 
aplicada, portanto, deverá cumprir seu compromisso dentro do prazo estabelecido.
Quanto à solicitação de prorrogação do prazo de entrega, importante esclarecer que o termo inicial é sempre a data do pedido e não a 
data da eventual concessão. No caso em tela, utilizando-se como termo inicial a data da solicitação, o prazo solicitado já expirou, restando, 
portanto, a análise do pedido prejudicada, não sendo possível a concessão.
Dessa forma, é dever da Administração Pública (ato vinculado) proceder com o cancelamento do registro de preço do item, rescisão da 
Autorização de Fornecimento e aplicação da penalidade administrativa cabível, tendo em vista a configuração inequívoca de inexecução 
contratual.
É a fundamentação. Passo à análise.

III – Conclusão
Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital e da Ata de Registro de Preços, opino:
1. Pelo cancelamento do Registro de Preço da empresa ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, no Processo Administrativo Lici-
tatório n° 11814/2021, Pregão, na forma Eletrônica, nº 0048/2021, Registro de Preço, referente aos itens nº 15 e 47, salvo se já cancelado 
em processo administrativo anterior;
2. Pela rescisão das Autorizações de Fornecimento nº 117183/2021 e 117557/2021, salvo se já rescindida em processo administrativo an-
terior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;
3. Pela aplicação da penalidade de MULTA em relação às Autorizações de Fornecimento nº 117183/2021 e 117557/2021, nos termos e per-
centuais descritos no quadro demonstrativo da aplicação de multa em anexo, encaminhando-se cópia do presente processo administrativo 
ao município interessado para emissão do boleto de cobrança, salvo se já aplicada penalidade administrativa em relação à Autorização de 
Fornecimento em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;
4. Que proceda a análise e convocação das empresas que compõem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificação e que atenda plenamente as especificações editalícias, para, querendo, mediante a formalização de novas Atas, forneça o item 
em epígrafe.
É o Parecer.

Florianópolis (SC), 22 de março de 2022.

Dagmar José Belotto
Analista Técnico IV - Advogado
OAB/SC 36.491

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
14.063/2020

Processo Administrativo Eletrônico: 482/2022-e
Interessado: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Assunto: Inexecução Contratual

Referência: PAL 11814/2021, PE 0048/2021, Registro de Preço

DECISÃO ADMINISTRATIVA

O presente Processo Administrativo Eletrônico tem como objeto a verificação da inexecução contratual decorrente das Autorizações de 
Fornecimento nº 117183/2021 e 117557/2021, do PAL nº 11814/2021, PE 0048/2021, em face da empresa ALTERMED MATERIAL MÉDICO 
HOSPITALAR LTDA.
Consta dos autos Notificação para cumprimento de obrigação, bem como abertura de prazo para Defesa Prévia e comprovação das razões 
que motivaram o inadimplemento contratual, garantindo contraditório e ampla defesa.
A Diretoria Jurídica, com o objetivo precípuo de melhor atender o interesse público, opinou pelo cancelamento do registro de preço do 
fornecedor em relação aos itens nº 15 e 47, rescisão das Autorizações de Fornecimento não atendidas e aplicação de nulta em razão da 
inexecução contratual, nos termos da legislação em vigor.
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Assim, considerando as disposições previstas no art. 87, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, Edital de Pregão Eletrônico 0048/2021, na 
cláusula sexta, “6.1”, “e”, da Ata de Registro de Preço acima, e parecer da Diretoria Jurídica, passo a DECIDIR:
1. Pelo cancelamento do Registro de Preço da empresa ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, no Processo Administrativo Lici-
tatório n° 11814/2021, Pregão, na forma Eletrônica, nº 0048/2021, Registro de Preço, referente aos itens nº 15 e 47, salvo se já cancelado 
em processo administrativo anterior;
2. Pela rescisão das Autorizações de Fornecimento nº 117183/2021 e 117557/2021, salvo se já rescindida em processo administrativo an-
terior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;
3. Pela aplicação da penalidade de MULTA em relação às Autorizações de Fornecimento nº 117183/2021 e 117557/2021, nos termos e per-
centuais descritos no quadro demonstrativo da aplicação de multa em anexo, encaminhando-se cópia do presente processo administrativo 
ao município interessado para emissão do boleto de cobrança, salvo se já aplicada penalidade administrativa em relação à Autorização de 
Fornecimento em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;
4. Que proceda a análise e convocação das empresas que compõem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificação e que atenda plenamente as especificações editalícias, para, querendo, mediante a formalização de novas Atas, forneça o item 
em epígrafe.
Intime-se a referida empresa acerca desta Decisão, bem como, cientifique-a do prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso 
previsto no artigo 109, inciso I, alínea “e” e “f” da Lei Federal nº 8.666/93, cujo termo inicial é a data de ciência da presente decisão. Tal 
recurso será aceito mediante instrumento escrito e protocolizado em horário de expediente da Central Executiva do CINCATARINA, localiza-
da na Rua Nereu Ramos, nº 761, Centro, Município de Fraiburgo, SC, CEP: 89.580-000.
O recurso, também, poderá ser encaminhado pelo correio com aviso de recebimento, ou por meio eletrônico, considerando-se como pro-
tocolo a data de postagem ou envio. Os recursos apresentados fora do prazo legal (intempestivos) e/ou subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente não serão reconhecidos.
Intime-se. Cumpra-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.

Florianópolis (SC), 22 de março de 2022.

ELÓI RÖNNAU
Diretor Executivo

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
14.063/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 484/2022-E
Publicação Nº 4324218

Processo Administrativo Eletrônico: 484/2022-e
Interessado: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Assunto: Inexecução Contratual

Referência: PAL 13302/2021, PE 0051/2021, Registro de Preço

PARECER JURÍDICO

ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - CONTRATOS. INEXECUÇÃO CONTRATUAL - APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA - LEI 8.666/93 - 
LEI 10.520/02 - APLICABILIDADE - CONCLUSÃO.

I – Relatório
O presente Processo Administrativo Eletrônico foi instaurado para apurar a inexecução do contrato pela empresa ALTERMED MATERIAL 
MÉDICO HOSPITALAR LTDA, referente à Autorização de Fornecimento nº 3879/2022.
Através de Notificações Administrativas, o Órgão Gerenciador - CINCATARINA solicitou à empresa que efetuasse a execução total da Auto-
rização de Fornecimento acima citada ou comprovasse formalmente as razões que motivaram o inadimplemento contratual.
A empresa, em suas manifestações, solicitou prorrogação do prazo de entrega, entretanto, todos os prazos solicitados já expiraram, restan-
do a análise prejudicada, tendo em vista a perda do objeto da solicitação.
Em suma é o Relatório. Passo à análise.

II – Fundamentação
Verifica-se que estamos diante de um fato de inexecução de contrato em que a empresa ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, 
descumpriu o prazo de 15 (quinze) dias para entrega do item nº 60.
Sabe-se que as obrigações do fornecedor devem ser adimplidas de acordo com os termos dispostos na Ata de Registro de Preço, sendo eles:

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ENTREGAS/EXECUÇÃO
3.1 – O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços - SRP deverá ser realizado no prazo de validade da ata de registro de preços.
3.1.1 – A contratação do item, com fornecimento parcelado, será efetuada conforme a necessidade do Órgão Participante.
3.1.2 – A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão Participante por intermédio de emissão de nota de 
empenho de despesa e autorização de fornecimento de compra.
3.1.3 – Os itens contratados deverão ser entregues no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de recebimento da autorização 
de fornecimento, que será enviada por meio eletrônico.
3.1.4 – O Fornecedor deverá entregar os itens constantes da autorização no local indicado pelo Órgão participante, com a respectiva Nota 
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Fiscal Eletrônica e enviar o arquivo XML para o e-mail indicado nas Autorizações de Fornecimento.
3.2 – Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada Órgão participante correrão por conta do Fornecedor.
3.2.1 - Ficará sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas condições de 
armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiência e qualidade.
3.3 – A data de validade ou a garantia dos produtos a serem entregues não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados a partir da data 
de entrega dos mesmos. (grifo nosso)

O cancelamento do Registro de Preços está previsto nos itens 20.3 do Edital de Pregão supracitado:

20.3 – O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que preju-
dique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
I - por razão de interesse público; ou
II - a pedido do fornecedor.

Importa destacar que o fornecedor, independentemente da existência de culpa (lato sensu), é responsável pela execução do contrato. A 
responsabilidade contratual envolve a aplicação de sanção às violações de convenções havidas em sede de relações privadas, emanadas 
das partes que a elas se tornam submissas.
Deste modo, diante dos fatos e nos termos apresentados pelo art. 58 da Lei 8.666/93, a empresa é passível de ato sancionatório, in verbis:

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; (grifo nosso)

Segundo a doutrina administrativa, a Administração Pública não pode deixar de aplicar a punição, desde que identificada à ocorrência de 
infração administrativa.
Verificou-se que houve retardamento da entrega por parte do fornecedor, fato este que gerou transtornos ao contratante, tendo em vista o 
inadimplemento das obrigações assumidas. Vale ressaltar que o fornecedor foi alertado do atraso através de avisos emitidos pelo Sistema 
L-CIN. Dessa forma, incorre o fornecedor nas sanções previstas na cláusula sexta da respectiva Ata de Registro de Preço. Observa-se:

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1 - Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, poderá o Órgão Gerenciador aplicar ao fornecedor em relação as contrata-
ções do Órgão Participantes as seguintes sanções:
a) Advertência
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATA-
RINA, bem como com qualquer um dos municípios consorciados, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
c) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia 
de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação 
limitado a 15 (quinze) dias;
d) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada 
sobre o valor do contrato;
e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro 
de Preços e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação. (grifo nosso)

Importa ressaltar que a ocorrência de infrações que causem danos ou prejuízos à Administração Pública, impõe sanção mais elevada a ser 
aplicada, portanto, deverá cumprir seu compromisso dentro do prazo estabelecido.
Quanto à solicitação de prorrogação do prazo de entrega, importante esclarecer que o termo inicial é sempre a data do pedido e não a 
data da eventual concessão. No caso em tela, utilizando-se como termo inicial a data da solicitação, o prazo solicitado já expirou, restando, 
portanto, a análise do pedido prejudicada, não sendo possível a concessão.
Dessa forma, é dever da Administração Pública (ato vinculado) proceder com o cancelamento do registro de preço do item, rescisão da 
Autorização de Fornecimento e aplicação da penalidade administrativa cabível, tendo em vista a configuração inequívoca de inexecução 
contratual.
É a fundamentação. Passo à análise.

III – Conclusão
Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital e da Ata de Registro de Preços, opino:
1. Pelo cancelamento do Registro de Preço da empresa ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, no Processo Administrativo 
Licitatório n° 13302/2021, Pregão, na forma Eletrônica, nº 0051/2021, Registro de Preço, referente ao item nº 60, salvo se já cancelado 
em processo administrativo anterior;
2. Pela rescisão da Autorização de Fornecimento nº 3879/2022, salvo se já rescindida em processo administrativo anterior, evitando-se, 
assim, eventual bis in idem;
3. Pela aplicação da penalidade de MULTA em relação à Autorização de Fornecimento nº 3879/2022, nos termos e percentuais descritos 
no quadro demonstrativo da aplicação de multa em anexo, encaminhando-se cópia do presente processo administrativo ao município inte-
ressado para emissão do boleto de cobrança, salvo se já aplicada penalidade administrativa em relação à Autorização de Fornecimento em 
processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;
4. Que proceda a análise e convocação das empresas que compõem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificação e que atenda plenamente as especificações editalícias, para, querendo, mediante a formalização de novas Atas, forneça o item 
em epígrafe.
É o Parecer.
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Florianópolis (SC), 22 de março de 2022.

Dagmar José Belotto
Analista Técnico IV - Advogado
OAB/SC 36.491

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
14.063/2020

Processo Administrativo Eletrônico: 484/2022-e
Interessado: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Assunto: Inexecução Contratual

Referência: PAL 13302/2021, PE 0051/2021, Registro de Preço

DECISÃO ADMINISTRATIVA

O presente Processo Administrativo Eletrônico tem como objeto a verificação da inexecução contratual decorrente da Autorização de For-
necimento nº 3879/2022, do PAL nº 13302/2021, PE 0051/2021, em face da empresa ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.
Consta dos autos Notificação para cumprimento de obrigação, bem como abertura de prazo para Defesa Prévia e comprovação das razões 
que motivaram o inadimplemento contratual, garantindo contraditório e ampla defesa.
A Diretoria Jurídica, com o objetivo precípuo de melhor atender o interesse público, opinou pelo cancelamento do registro de preço do 
fornecedor em relação ao item nº 60, rescisão das Autorizações de Fornecimento não atendidas e aplicação de advertência em razão da 
inexecução contratual, nos termos da legislação em vigor.
Assim, considerando as disposições previstas no art. 87, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, Edital de Pregão Eletrônico 0051/2021, na 
cláusula sexta, “6.1”, “e”, da Ata de Registro de Preço acima, e parecer da Diretoria Jurídica, passo a DECIDIR:
1. Pelo cancelamento do Registro de Preço da empresa ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, no Processo Administrativo 
Licitatório n° 13302/2021, Pregão, na forma Eletrônica, nº 0051/2021, Registro de Preço, referente ao item nº 60, salvo se já cancelado 
em processo administrativo anterior;
2. Pela rescisão da Autorização de Fornecimento nº 3879/2022, salvo se já rescindida em processo administrativo anterior, evitando-se, 
assim, eventual bis in idem;
3. Pela aplicação da penalidade de MULTA em relação à Autorização de Fornecimento nº 3879/2022, nos termos e percentuais descritos 
no quadro demonstrativo da aplicação de multa em anexo, encaminhando-se cópia do presente processo administrativo ao município inte-
ressado para emissão do boleto de cobrança, salvo se já aplicada penalidade administrativa em relação à Autorização de Fornecimento em 
processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;
4. Que proceda a análise e convocação das empresas que compõem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificação e que atenda plenamente as especificações editalícias, para, querendo, mediante a formalização de novas Atas, forneça o item 
em epígrafe.
Intime-se a referida empresa acerca desta Decisão, bem como, cientifique-a do prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso 
previsto no artigo 109, inciso I, alínea “e” e “f” da Lei Federal nº 8.666/93, cujo termo inicial é a data de ciência da presente decisão. Tal 
recurso será aceito mediante instrumento escrito e protocolizado em horário de expediente da Central Executiva do CINCATARINA, localiza-
da na Rua Nereu Ramos, nº 761, Centro, Município de Fraiburgo, SC, CEP: 89.580-000.
O recurso, também, poderá ser encaminhado pelo correio com aviso de recebimento, ou por meio eletrônico, considerando-se como pro-
tocolo a data de postagem ou envio. Os recursos apresentados fora do prazo legal (intempestivos) e/ou subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente não serão reconhecidos.
Intime-se. Cumpra-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.

Florianópolis (SC), 22 de março de 2022.

ELÓI RÖNNAU
Diretor Executivo

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
14.063/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 488/2022-E
Publicação Nº 4324294

Processo Administrativo Eletrônico: 488/2022-e
Interessado: GRAMS & GRAMS LTDA ME
Assunto: Inexecução Contratual

Referência: PAL 0200/2021, PE 0013/2021, Registro de Preço

PARECER JURÍDICO

ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - CONTRATOS. INEXECUÇÃO CONTRATUAL - APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA - LEI 8.666/93 
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- LEI 10.520/02 - APLICABILIDADE - CONCLUSÃO.

I – Relatório
O presente Processo Administrativo Eletrônico foi instaurado para apurar a inexecução do contrato pela empresa GRAMS & GRAMS LTDA 
ME, referente às Autorizações de Fornecimento nº 1511/2022, 7271/2022, 7488/2022, 8255/2022, 8358/2022, 8550/2022, 8867/2022 e 
11943/2022.
Através de Notificações Administrativas, o Órgão Gerenciador - CINCATARINA solicitou à empresa que efetuasse a execução total das Auto-
rizações de Fornecimento supracitadas ou comprovasse formalmente as razões que motivaram o inadimplemento contratual.
A empresa, por diversas vezes, não apresentou defesa a respeito das Notificações Administrativas recebidas. Nas que houve manifestação, 
a empresa solicitou prorrogação do prazo de entrega, entretanto, todos os prazos solicitados já expiraram, restando a análise prejudicada.
Em suma é o Relatório. Passo à análise.

II – Fundamentação
Verifica-se que estamos diante de um fato de inexecução de contrato em que a empresa GRAMS & GRAMS LTDA ME, descumpriu o prazo 
de 15 (quinze) dias para entrega dos itens nº 86, 272, 710, 719, 816, 1033, 1206 e 1249.
Sabe-se que as obrigações do fornecedor devem ser adimplidas de acordo com os termos dispostos na Ata de Registro de Preço, sendo eles:

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ENTREGAS/EXECUÇÃO
3.1 – O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços - SRP deverá ser realizado no prazo de validade da ata de registro de preços.
3.1.1 – A contratação do item, com fornecimento parcelado, será efetuada conforme a necessidade do Órgão Participante.
3.1.2 – A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão Participante por intermédio de emissão de nota de 
empenho de despesa e autorização de fornecimento de compra.
3.1.3 – Os itens contratados deverão ser entregues no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de recebimento da autorização 
de fornecimento, que será enviada por meio eletrônico.
3.1.4 – O Fornecedor deverá entregar os itens constantes da autorização no local indicado pelo Órgão participante, com a respectiva Nota 
Fiscal Eletrônica e enviar o arquivo XML para o e-mail indicado nas Autorizações de Fornecimento.
3.2 – Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada Órgão participante correrão por conta do Fornecedor.
3.2.1 - Ficará sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas condições de 
armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiência e qualidade.
[...] (grifo nosso)

O cancelamento do Registro de Preços está previsto nos itens 20.3 do Edital de Pregão supracitado:

20.3 – O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que preju-
dique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
I - por razão de interesse público; ou
II - a pedido do fornecedor.

Importa destacar que o fornecedor, independentemente da existência de culpa (lato sensu), é responsável pela execução do contrato. A 
responsabilidade contratual envolve a aplicação de sanção às violações de convenções havidas em sede de relações privadas, emanadas 
das partes que a elas se tornam submissas.
Deste modo, diante dos fatos e nos termos apresentados pelo art. 58 da Lei 8.666/93, a empresa é passível de ato sancionatório, in verbis:

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; (grifo nosso)

Segundo a doutrina administrativa, a Administração Pública não pode deixar de aplicar a punição, desde que identificada à ocorrência de 
infração administrativa.
Verificou-se que houve retardamento da entrega por parte do fornecedor, fato este que gerou transtornos ao contratante, tendo em vista o 
inadimplemento das obrigações assumidas. Vale ressaltar que o fornecedor foi alertado do atraso através de avisos emitidos pelo Sistema 
L-CIN. Dessa forma, incorre o fornecedor nas sanções previstas na cláusula sexta da respectiva Ata de Registro de Preço. Observa-se:

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1 - Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, poderá o Órgão Gerenciador aplicar ao fornecedor em relação as contrata-
ções do Órgão Participantes as seguintes sanções:
a) Advertência
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATA-
RINA, bem como com qualquer um dos municípios consorciados, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
c) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia 
de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação 
limitado a 30 (trinta) dias;
d) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada 
sobre o valor do contrato;
e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro 
de Preços e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação. (grifo nosso)

Importa ressaltar que a ocorrência de infrações que causem danos ou prejuízos à Administração Pública, impõe sanção mais elevada a ser 
aplicada, portanto, deverá cumprir seu compromisso dentro do prazo estabelecido.
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É a fundamentação. Passo à análise.

III – Conclusão
Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital e da Ata de Registro de Preços, opino:
1. Pelo cancelamento do Registro de Preço da empresa GRAMS & GRAMS LTDA ME, no Processo Administrativo Licitatório n° 0200/2021, 
Pregão, na forma Eletrônica, nº 0013/2021, Registro de Preço, referente aos itens nº 86, 272, 710, 719, 816, 1033, 1206 e 1249, salvo se 
já cancelado em processo administrativo anterior;
2. Pela rescisão das Autorizações de Fornecimento nº 1511/2022, 7271/2022, 7488/2022, 8255/2022, 8358/2022, 8550/2022, 8867/2022 
e 11943/2022, salvo se já rescindidas em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;
3. Pela aplicação da penalidade de MULTA em relação às Autorização de Fornecimento nº 1511/2022, 7271/2022, 8255/2022, 8358/2022, 
8550/2022, 8867/2022 e 11943/2022, nos termos e percentuais descritos no quadro demonstrativo da aplicação de multa em anexo, enca-
minhando-se cópia do presente processo administrativo ao município interessado para emissão do boleto de cobrança, salvo se já aplicada 
penalidade administrativa em relação à Autorização de Fornecimento em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis 
in idem;
4. Pela aplicação da penalidade de ADVERTÊNCIA em relação à Autorização de Fornecimento nº 7488/2022, visto que, não vencidas ou se 
vencidas o prazo não ultrapassa cinco dias para incidência da multa pecuniária ou, ainda, caso incidente a multa pecuniária, o cálculo desta 
não ultrapassa o montante de R$ 20,00 (vinte reais), salvo se já aplicada penalidade administrativa em relação à Autorização de Forneci-
mento em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;
5. Que proceda a análise e convocação das empresas que compõem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificação e que atenda plenamente as especificações editalícias, para, querendo, mediante a formalização de novas Atas, forneça o item 
em epígrafe.
É o Parecer.

Florianópolis (SC), 22 de março de 2022.

Dagmar José Belotto
Analista Técnico IV - Advogado
OAB/SC 36.491

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
14.063/2020

Processo Administrativo Eletrônico: 488/2022-e
Interessado: GRAMS & GRAMS LTDA ME
Assunto: Inexecução Contratual

Referência: PAL 0200/2021, PE 0013/2021, Registro de Preço

DECISÃO ADMINISTRATIVA

O presente Processo Administrativo Eletrônico tem como objeto a verificação da inexecução contratual decorrente das Autorizações de For-
necimento nº 1511/2022, 7271/2022, 7488/2022, 8255/2022, 8358/2022, 8550/2022, 8867/2022 e 11943/2022, do PAL nº 0200/2021, PE 
0013/2021, em face da empresa GRAMS & GRAMS LTDA ME.
Consta dos autos Notificação para cumprimento de obrigação, bem como abertura de prazo para Defesa Prévia e comprovação das razões 
que motivaram o inadimplemento contratual, garantindo contraditório e ampla defesa.
A Diretoria Jurídica, com o objetivo precípuo de melhor atender o interesse público, opinou pelo cancelamento do registro de preço dos itens 
nº 86, 272, 710, 719, 816, 1033, 1206 e 1249, rescisão das Autorizações de Fornecimento envolvidas e aplicação da penalidade de multa/
advertência, em razão da inexecução contratual, nos termos da legislação em vigor.
Assim, considerando as disposições previstas no art. 87, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, Edital de Pregão Eletrônico 0013/2021, na 
cláusula sexta, “6.1”, “e”, da Ata de Registro de Preço acima, e parecer da Diretoria Jurídica, passo a DECIDIR:
1. Pelo cancelamento do Registro de Preço da empresa GRAMS & GRAMS LTDA ME, no Processo Administrativo Licitatório n° 0200/2021, 
Pregão, na forma Eletrônica, nº 0013/2021, Registro de Preço, referente aos itens nº 86, 272, 710, 719, 816, 1033, 1206 e 1249, salvo se 
já cancelado em processo administrativo anterior;
2. Pela rescisão das Autorizações de Fornecimento nº 1511/2022, 7271/2022, 7488/2022, 8255/2022, 8358/2022, 8550/2022, 8867/2022 
e 11943/2022, salvo se já rescindidas em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;
3. Pela aplicação da penalidade de MULTA em relação às Autorização de Fornecimento nº 1511/2022, 7271/2022, 8255/2022, 8358/2022, 
8550/2022, 8867/2022 e 11943/2022, nos termos e percentuais descritos no quadro demonstrativo da aplicação de multa em anexo, enca-
minhando-se cópia do presente processo administrativo ao município interessado para emissão do boleto de cobrança, salvo se já aplicada 
penalidade administrativa em relação à Autorização de Fornecimento em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis 
in idem;
4. Pela aplicação da penalidade de ADVERTÊNCIA em relação à Autorização de Fornecimento nº 7488/2022, visto que, não vencidas ou se 
vencidas o prazo não ultrapassa cinco dias para incidência da multa pecuniária ou, ainda, caso incidente a multa pecuniária, o cálculo desta 
não ultrapassa o montante de R$ 20,00 (vinte reais), salvo se já aplicada penalidade administrativa em relação à Autorização de Forneci-
mento em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;
5. Que proceda a análise e convocação das empresas que compõem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificação e que atenda plenamente as especificações editalícias, para, querendo, mediante a formalização de novas Atas, forneça o item 
em epígrafe.
Intime-se a referida empresa acerca desta Decisão, bem como, cientifique-a do prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso 
previsto no artigo 109, inciso I, alínea “e” e “f” da Lei Federal nº 8.666/93, cujo termo inicial é a data de ciência da presente decisão. Tal 
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recurso será aceito mediante instrumento escrito e protocolizado em horário de expediente da Central Executiva do CINCATARINA, localiza-
da na Rua Nereu Ramos, nº 761, Centro, Município de Fraiburgo, SC, CEP: 89.580-000.
O recurso, também, poderá ser encaminhado pelo correio com aviso de recebimento, ou por meio eletrônico, considerando-se como pro-
tocolo a data de postagem ou envio. Os recursos apresentados fora do prazo legal (intempestivos) e/ou subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente não serão reconhecidos.
Intime-se. Cumpra-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.

Florianópolis (SC), 22 de março de 2022.

ELÓI RÖNNAU
Diretor Executivo

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
14.063/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 490/2022-E
Publicação Nº 4324618

Processo Administrativo Eletrônico: 490/2022-e
Interessado: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA EPP
Assunto Solicitação de Cancelamento – Item nº 68
Referência PAL n° 0293/2021, PE nº 0010/2021, Registro de Preço

PARECER JURÍDICO

ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - CANCELAMENTO DO REGISTRO 
- APLICABILIDADE – CONCLUSÃO.

I – Relatório
O presente Processo Administrativo Eletrônico foi instaurado mediante requerimento da empresa ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTO-
LÓGICOS E HOSPITALARES LTDA EPP, que versa sobre o cancelamento do item nº 68, referente ao processo administrativo licitatório em 
epígrafe.
No dia 23 de março de 2022, o CINCATARINA recebeu da empresa pedido de cancelamento dos itens. Nas razões, a empresa alegou que o 
item sofreu um aumento excessivo, o que levou a empresa a pedir a desistência.
Nesse sentido, solicitou o cancelamento do item, justificando seu pedido nos termos acima expostos. Em consulta ao sistema L-CIN, verifi-
ca-se que há 03 (Três) Autorizações de Fornecimento em aberto, sem capacidade de atendimento.
É o relatório. Passamos à análise.

II – Fundamentação
O pedido de cancelamento do registro de preço realizado pelo fornecedor deve observar alguns procedimentos, sendo eles: a apresentação 
de justificativa e comprovação da ocorrência de fato superveniente e/ou caso fortuito ou força maior, no qual demostre a inviabilize do seu 
fornecimento e ser formulado antes da expedição de autorização de fornecimento.
As cláusulas estabelecidas pelas atas de registro de preço trazem obrigações ao Fornecedor e ao Órgão Participante. Deste modo, cada item 
previamente estabelecido deve ser cumprido em todo o tempo da execução e validade da ata.
Neste tocante, o amparo legal para subsidiar o cancelamento do registro de preço está previsto no art. 30, da Resolução n° 0022, de 13 de 
março de 2020, bem como no próprio Edital, in verbis:

20 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
[...]
20.3 – O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que preju-
dique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
I - por razão de interesse público; ou
II - a pedido do fornecedor.
(grifo nosso)

Para evitar confusões terminológicas, importante frisar a diferença existente entre o pedido de cancelamento do registro de preço com a 
rescisão das autorizações de fornecimento. O pedido de cancelamento refere-se aos itens em que a empresa licitante se sagrou vencedora 
no processo licitatório. O pedido de cancelamento, desde que devidamente comprovado e justificado, pode ocorrer por razões de interesse 
público ou a pedido do fornecedor, tendo como consequência imediata a cessação do recebimento de novas autorizações de fornecimento.
As Autorizações de Fornecimento, por sua vez, representam verdadeiros contratos administrativos que são concluídos com o aceite do 
Fornecedor que figura como habilitado no processo administrativo licitatório. Esclareça-se que a Autorização de fornecimento, como con-
trato administrativo que é, vincula as partes em todos os termos, a saber: proposta, obrigação de entrega, manutenção de condições de 
habilitação e demais regras.
Quando ocorre o pedido de cancelamento do item, este não irá afetar as Autorizações de Fornecimento já emitidas, pois, já está formalizado 
o contrato administrativo, que por sua vez somente pode ser rescindido, nos termos do art. 79 da Lei nº 8.666/93, por determinação da Ad-
ministração, de modo amigável ou através da via judicial. Ou seja, são dois momentos distintos dentro da execução e vigência do processo 
administrativo licitatório. Dessa forma, pode a empresa ter seus itens cancelados, o que irá evitar apenas o recebimento de novas AF’s, mas 
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ainda sim possuir contratos (Autorizações de Fornecimento) em aberto, que devem ser atendidos independentemente do cancelamento do 
registro de preço dos seus itens.
Dessa forma, mesmo solicitado o cancelamento do registro de preço, caso a empresa licitante possua Autorizações de Fornecimento já 
recebidas, isto é, anteriores ao pedido de cancelamento, estas deverão ser atendidas, da forma que, caso não sejam, a empresa licitante 
estará sujeita à imputação de multa compensatória frente ao dano ocasionado, nos termos previstos no Edital que varia de 0,5% a 15% 
sob o valor do inadimplemento.
Importa destacar que o fornecedor, independentemente da existência de culpa, é responsável pela execução dos contratos (Autorização 
de Fornecimento). A responsabilidade contratual envolve a aplicação de sanção às violações de convenções havidas em sede de relações 
privadas, emanadas das partes que a elas se tornam submissas.
As obrigações da empresa devem ser cumpridas de acordo com os termos dispostos no Edital e na Ata Consolidada o contrato, sendo eles:

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 – Será de responsabilidade do Fornecedor cumprir todas as obrigações constantes nesta ata, no Edital, seus anexos e sua proposta, 
assumindo exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
a) fornecer o objeto deste Edital, de acordo com as especificações exigidas;
b) fornecer o objeto desta licitação, na forma, nos locais, nos prazos e nos preços estipulados na sua proposta;
c) prestar garantia pelo período solicitado em cada item conforme sua exigência;
d) responsabilizar-se por todas as despesas oriundas das entregas, bem como de suas eventuais trocas durante a garantia;
e) enviar por e-mail o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para os endereços eletrônicos de cada Órgão Participante;
f) lançar o atendimento para cada autorização de fornecimento, e inclusão da nota fiscal, no Sistema de Controle de Execução de Licitação 
Compartilhada do CINCATARINA(L-CIN), “on line”, disponibilizado pelo CINCATARINA;
g) manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e comprovar a regularidade fiscal e trabalhista junto ao Órgão 
Gerenciador através do Sistema (L-CIN);
h) acusar o recebimento das Autorizações de Fornecimento, bem como de qualquer outra notificação enviadas por meio eletrônico, no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas. Se o prazo final deste item recair em final de semana ou feriado, será prorrogado ao próximo dia útil.”

Tendo em vista a configuração de inexecução contratual por parte da empresa, compete a Administração Pública aplicar as penalidades e 
sanções estabelecidas em contrato e na Lei geral de licitações.
Com base na Lei Geral de Licitações art. 78, da Lei Federal nº 8.666/93, podemos extrair:

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; (grifo nosso)
[...]

Por sua vez, prevê o artigo 79, da Lei Federal nº 8.666/93:

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;
[...]

É fato que não há como se afastar da norma contida no art. 393 do Código Civil, que dispõe:

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles 
responsabilizado.
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.

No presente caso, vislumbra-se que a Licitante alega que a falta do produto é alheia a sua vontade, logo, em tese, não haveria como imputar 
responsabilidade a esta, pois não há culpa no seu agir.
Todavia, mesmo que eventualmente comprovada ausência da sua responsabilidade, pela teoria do dever de mitigar o dano (Duty to miti-
gate the loss), deveria o devedor evitar o agravamento da situação, ou seja, tão logo tivesse tomado conhecimento da impossibilidade de 
fornecimento, deveria ter solicitado o cancelamento, evitando que todos os municípios solicitantes aguardassem o fornecimento do item e 
continuassem solicitando o produto, mesmo a empresa não possuindo capacidade de atendimento.
Quando se trata de uma inexecução ou inadimplemento contratual a empresa sujeita-se a aplicação de ato sancionatório, nos termos apre-
sentados pelo art. 58 da Lei Federal nº 8.666/93, a empresa é passível de ato sancionatório, in verbis:

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;

Segundo a doutrina administrativa, a Administração Pública não pode deixar de aplicar a punição, desde que identificada à ocorrência de 
infração administrativa. Nesse caso existe um dever de sancionar, não havendo, a princípio, margem de discricionariedade, uma vez que 
não houve justificativa plausível para o atraso, ensejando os termos da Lei Federal 8.666/1993:

Art. 86. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convoca-
tório ou no contrato. (grifo nosso)
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Entretanto, cumpre enfatizar que, no exercício do mister sancionatório, a Administração deve observar o panorama constitucional, respei-
tando-se a legalidade estrita, a tipicidade, o devido processo legal, a proporcionalidade e a razoabilidade.

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 
sanções:
[...]
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; (grifo nosso)

Verificado o atraso da entrega por parte do fornecedor, imputa-se as sanções previstas na cláusula sexta da Ata de Registro de Preço:

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1 - Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, poderá o Órgão Gerenciador aplicar ao fornecedor em relação as contrata-
ções do Órgão Participantes as seguintes sanções:
a) Advertência
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Consórcio Interfederativo Santa Catarina - CINCA-
TARINA, bem como com qualquer um dos municípios consorciados, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
c) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia 
de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação 
limitado a 30 (trinta) dias;
d) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada 
sobre o valor do contrato;
e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro 
de Preços e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação.

Importa ressaltar que a ocorrência de infrações que causem danos ou prejuízos a Administração, impõe sanção mais elevada a ser aplicada, 
portanto deverá cumprir seu compromisso dentro do prazo estabelecido.
Assim, a Administração Pública não deve se isentar de aplicar sanções administrativas a empresa de acordo com o princípio da legalidade, 
havendo assim o caráter “pedagógico” da penalidade.
Quanto à data base para o cálculo das multas aplicadas, algumas considerações devem ser realizadas. Caso o fornecedor, em seu pedido de 
cancelamento, expresse a impossibilidade de atendimento dos contratos administrativos já firmados, o atraso para aplicação de eventuais 
multas deve ser considerado até a data da apresentação do pedido. No caso em concreto, o atraso das Autorizações de Fornecimento deve 
ser calculado até a data de 23 de março de 2022 (data da solicitação de cancelamento).
Em relação à pandemia, esta já era de amplo conhecimento da empresa quando do recebimento das Autorizações de Fornecimento envol-
vidas no processo, não podendo usá-la como uma escusa absoluta para recorrentes inexecuções contratuais.
A pandemia teve início ainda em março de 2020, impactando de forma global a economia e mercado, da forma que deveria a empresa 
licitante ter solicitado o cancelamento do registro de preço caso não tivesse condições de atender a demanda dos municípios. Dado este 
cenário, de conhecimento amplo por parte da empresa, eventual falta de produto no mercado era previsível e decorre do risco da sua própria 
atividade empresarial.
Frisa-se que as Autorizações de Fornecimento foram recebidas no começo do ano de 2022, ou seja, a empresa tinha plena consciência 
dos impactos ocasionados pela pandemia. Sendo assim, eventual falta do produto ou aumento do seu preço, se traduz em risco da própria 
atividade empresarial, não configurando caso fortuito, força maior ou um fato imprevisível, situação em que não há possibilidade de reco-
nhecimento de qualquer excludente de responsabilidade.
Ainda, importante destacar entendimento recente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em que houve afirmação de que os prejuízos 
durante a pandemia não são presumíveis e necessitam ser comprovados, vedando-se alegações genéricas alusivos ao período de pandemia, 
in verbis:

[...] Isso porque saliento, eventuais dificuldades financeiras do executado constituem seu ônus probandi, afastando-se argumentos genéri-
cos em alusão ao período de pandemia global, não sendo plausível a presunção de prejuízos, bem como ausente qualquer fundamentação 
legal que embase o indeferimento de pedido de bloqueio de ativos financeiros via bacenjud [...]

Dessa forma, a pandemia não pode ser utilizada como escusa absoluta para as inexecuções contratuais, não sendo possível a alegação 
genérica de prejuízos sem que haja efetiva comprovação dos danos, da forma que a empresa deve ser responsabilizada pelo atraso na 
entrega dos produtos.
Por fim, não se pode esquecer que a pandemia não atinge somente uma das partes da relação contratual. A pandemia também existe para 
a Administração Pública e, sobretudo, para a coletividade, que suportam, diariamente, seus impactos.
É a fundamentação jurídica. Passo à conclusão.

III – Conclusão
Por fim, o presente parecer não tem caráter vinculativo nem decisório, devendo ser submetido à apreciação da autoridade superior, sem a 
obrigatoriedade de acatamento até mesmo pelo fato da existência de divergência quanto a interpretação da norma disciplinadora do tema.
Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital, da Ata de Registro de Preços, não vejo óbice quando a legalidade do processo, observado os 
requisitos e elementos mínimos na instrução dos procedimentos, sendo elas:
a) Apresentação de justificativa do pedido de cancelamento;
b) Comprovação da ocorrência de fato superveniente em decorrência de caso fortuito ou força maior.
Posto isso, considerando o acima exposto, passo a OPINAR:
1. Pelo cancelamento do Registro de Preço da empresa ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA EPP, no 
Processo Administrativo Licitatório n° 0293/2021, Pregão, na forma Eletrônica, nº 0010/2021, Registro de Preço, referente ao item nº 68, 
salvo se já cancelado em processo administrativo anterior;
2. Pela rescisão das Autorizações de Fornecimento nº 31680/2022, 31735/2022 e 31844/2022, somente no que tange ao item nº 68, 
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podendo a rescisão ser total ou parcial, a depender do caso, salvo se já rescindida em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, 
eventual bis in idem;
3. Pela aplicação da penalidade de ADVERTÊNCIA em relação às Autorizações de Fornecimento nº 31680/2022, 31735/2022 e 31844/2022, 
visto que, considerando a data do pedido de cancelamento (23/03/2022), não vencidas ou se vencidas o prazo não ultrapassa cinco dias 
para incidência da multa pecuniária ou, ainda, caso incidente a multa pecuniária, o cálculo desta não ultrapassa o montante de R$ 20,00 
(vinte reais), salvo se já aplicada penalidade administrativa em relação à Autorização de Fornecimento em processo administrativo anterior, 
evitando-se, assim, eventual bis in idem;
4. Que proceda a análise e convocação das empresas que compõem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificação e que atenda plenamente as especificações editalícias, para, querendo, mediante a formalização de novas Atas, forneça o item 
em epígrafe.
É o Parecer.

Florianópolis (SC), 24 de março de 2022.

Dagmar José Belotto
Analista Técnico IV - Advogado
OAB/SC 36.491

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
14.063/2020

Processo Administrativo Eletrônico: 490/2022-e
Interessado: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA EPP
Assunto Solicitação de Cancelamento – Item nº 68
Referência PAL n° 0293/2021, PE nº 0010/2021, Registro de Preço

DECISÃO ADMINISTRATIVA

O presente Procedimento Administrativo Eletrônico tem como objeto o cancelamento de registro de preço do item nº 68 do PAL nº 
0293/2021, PE nº 0010/2021, requerido pela empresa ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA EPP.
Consta parecer jurídico oriundo Diretoria Jurídica, manifestando favoravelmente a concessão do pedido, o qual acato como razões e funda-
mentos passo a DECIDIR:
1. Pelo cancelamento do Registro de Preço da empresa ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA EPP, no 
Processo Administrativo Licitatório n° 0293/2021, Pregão, na forma Eletrônica, nº 0010/2021, Registro de Preço, referente ao item nº 68, 
salvo se já cancelado em processo administrativo anterior;
2. Pela rescisão das Autorizações de Fornecimento nº 31680/2022, 31735/2022 e 31844/2022, somente no que tange ao item nº 68, po-
dendo a rescisão ser total ou parcial, a depender do caso, salvo se já rescindida em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, 
eventual bis in idem;
3. Pela aplicação da penalidade de ADVERTÊNCIA em relação às Autorizações de Fornecimento nº 31680/2022, 31735/2022 e 31844/2022, 
visto que, considerando a data do pedido de cancelamento (23/03/2022), não vencidas ou se vencidas o prazo não ultrapassa cinco dias 
para incidência da multa pecuniária ou, ainda, caso incidente a multa pecuniária, o cálculo desta não ultrapassa o montante de R$ 20,00 
(vinte reais), salvo se já aplicada penalidade administrativa em relação à Autorização de Fornecimento em processo administrativo anterior, 
evitando-se, assim, eventual bis in idem;
4. Que proceda a análise e convocação das empresas que compõem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificação e que atenda plenamente as especificações editalícias, para, querendo, mediante a formalização de novas Atas, forneça o item 
em epígrafe.
Intime-se a referida empresa acerca desta Decisão, bem como, cientifique-a do prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso 
previsto no artigo 109, inciso I, alínea “e” e “f” da Lei Federal nº 8.666/93, cujo termo inicial é a data de ciência da presente decisão. Tal 
recurso será aceito mediante instrumento escrito e protocolizado em horário de expediente da Central Executiva do CINCATARINA, localiza-
da na Rua Nereu Ramos, nº 761, Centro, Município de Fraiburgo, SC, CEP: 89.580-000.
O recurso, também, poderá ser encaminhado pelo correio com aviso de recebimento, ou por meio eletrônico, considerando-se como pro-
tocolo a data de postagem ou envio. Os recursos apresentados fora do prazo legal (intempestivos) e/ou subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente não serão reconhecidos.
Intime-se. Cumpra-se
Oportunamente, arquivem-se os autos.

Florianópolis (SC), 24 de março de 2022.

ELÓI RÖNNAU
Diretor Executivo

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
14.063/2020
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PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 492/2022-E
Publicação Nº 4324643

Processo Administrativo Eletrônico: 492/2022-e
Interessado: GRAMS & GRAMS LTDA ME
Assunto Solicitação de Cancelamento – Item nº 303
Referência PAL n° 0200/2021, PE nº 0013/2021, Registro de Preço

PARECER JURÍDICO

ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - CANCELAMENTO DO REGISTRO 
- APLICABILIDADE – CONCLUSÃO.

I – Relatório
O presente Processo Administrativo Eletrônico foi instaurado mediante requerimento da empresa GRAMS & GRAMS LTDA ME, que versa 
sobre o cancelamento do item nº 303, referente ao processo administrativo licitatório em epígrafe.
No dia 11 de março de 2022, o CINCATARINA recebeu da empresa pedido de cancelamento dos itens. Nas razões, a empresa alegou que 
em razão do expressivo aumento da demanda, houve desabastecimento do medicamento no mercado.
Nesse sentido, solicitou o cancelamento do item, justificando seu pedido nos termos acima expostos. Em consulta ao sistema L-CIN, verifi-
ca-se que há 24 (Vinte e quatro) Autorizações de Fornecimento em aberto, sem capacidade de atendimento.
É o relatório. Passamos à análise.

II – Fundamentação
O pedido de cancelamento do registro de preço realizado pelo fornecedor deve observar alguns procedimentos, sendo eles: a apresentação 
de justificativa e comprovação da ocorrência de fato superveniente e/ou caso fortuito ou força maior, no qual demostre a inviabilize do seu 
fornecimento e ser formulado antes da expedição de autorização de fornecimento.
As cláusulas estabelecidas pelas atas de registro de preço trazem obrigações ao Fornecedor e ao Órgão Participante. Deste modo, cada item 
previamente estabelecido deve ser cumprido em todo o tempo da execução e validade da ata.
Neste tocante, o amparo legal para subsidiar o cancelamento do registro de preço está previsto no art. 30, da Resolução n° 0022, de 13 de 
março de 2020, bem como no próprio Edital, in verbis:

20 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
[...]
20.3 – O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que preju-
dique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
I - por razão de interesse público; ou
II - a pedido do fornecedor.
(grifo nosso)

Para evitar confusões terminológicas, importante frisar a diferença existente entre o pedido de cancelamento do registro de preço com a 
rescisão das autorizações de fornecimento. O pedido de cancelamento refere-se aos itens em que a empresa licitante se sagrou vencedora 
no processo licitatório. O pedido de cancelamento, desde que devidamente comprovado e justificado, pode ocorrer por razões de interesse 
público ou a pedido do fornecedor, tendo como consequência imediata a cessação do recebimento de novas autorizações de fornecimento.
As Autorizações de Fornecimento, por sua vez, representam verdadeiros contratos administrativos que são concluídos com o aceite do 
Fornecedor que figura como habilitado no processo administrativo licitatório. Esclareça-se que a Autorização de fornecimento, como con-
trato administrativo que é, vincula as partes em todos os termos, a saber: proposta, obrigação de entrega, manutenção de condições de 
habilitação e demais regras.
Quando ocorre o pedido de cancelamento do item, este não irá afetar as Autorizações de Fornecimento já emitidas, pois, já está formalizado 
o contrato administrativo, que por sua vez somente pode ser rescindido, nos termos do art. 79 da Lei nº 8.666/93, por determinação da Ad-
ministração, de modo amigável ou através da via judicial. Ou seja, são dois momentos distintos dentro da execução e vigência do processo 
administrativo licitatório. Dessa forma, pode a empresa ter seus itens cancelados, o que irá evitar apenas o recebimento de novas AF’s, mas 
ainda sim possuir contratos (Autorizações de Fornecimento) em aberto, que devem ser atendidos independentemente do cancelamento do 
registro de preço dos seus itens.
Dessa forma, mesmo solicitado o cancelamento do registro de preço, caso a empresa licitante possua Autorizações de Fornecimento já 
recebidas, isto é, anteriores ao pedido de cancelamento, estas deverão ser atendidas, da forma que, caso não sejam, a empresa licitante 
estará sujeita à imputação de multa compensatória frente ao dano ocasionado, nos termos previstos no Edital que varia de 0,5% a 15% 
sob o valor do inadimplemento.
Importa destacar que o fornecedor, independentemente da existência de culpa, é responsável pela execução dos contratos (Autorização 
de Fornecimento). A responsabilidade contratual envolve a aplicação de sanção às violações de convenções havidas em sede de relações 
privadas, emanadas das partes que a elas se tornam submissas.
As obrigações da empresa devem ser cumpridas de acordo com os termos dispostos no Edital e na Ata Consolidada o contrato, sendo eles:

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 – Será de responsabilidade do Fornecedor cumprir todas as obrigações constantes nesta ata, no Edital, seus anexos e sua proposta, 
assumindo exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
a) fornecer o objeto deste Edital, de acordo com as especificações exigidas;
b) fornecer o objeto desta licitação, na forma, nos locais, nos prazos e nos preços estipulados na sua proposta;
c) prestar garantia pelo período solicitado em cada item conforme sua exigência;
d) responsabilizar-se por todas as despesas oriundas das entregas, bem como de suas eventuais trocas durante a garantia;
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e) enviar por e-mail o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para os endereços eletrônicos de cada Órgão Participante;
f) lançar o atendimento para cada autorização de fornecimento, e inclusão da nota fiscal, no Sistema de Controle de Execução de Licitação 
Compartilhada do CINCATARINA(L-CIN), “on line”, disponibilizado pelo CINCATARINA;
g) manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e comprovar a regularidade fiscal e trabalhista junto ao Órgão 
Gerenciador através do Sistema (L-CIN);
h) acusar o recebimento das Autorizações de Fornecimento, bem como de qualquer outra notificação enviadas por meio eletrônico, no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas. Se o prazo final deste item recair em final de semana ou feriado, será prorrogado ao próximo dia útil.”

Tendo em vista a configuração de inexecução contratual por parte da empresa, compete a Administração Pública aplicar as penalidades e 
sanções estabelecidas em contrato e na Lei geral de licitações.
Com base na Lei Geral de Licitações art. 78, da Lei Federal nº 8.666/93, podemos extrair:

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; (grifo nosso)
[...]

Por sua vez, prevê o artigo 79, da Lei Federal nº 8.666/93:

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;
[...]

É fato que não há como se afastar da norma contida no art. 393 do Código Civil, que dispõe:

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles 
responsabilizado.
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.

No presente caso, vislumbra-se que a Licitante alega que a falta do produto é alheia a sua vontade, logo, em tese, não haveria como imputar 
responsabilidade a esta, pois não há culpa no seu agir.
Todavia, mesmo que eventualmente comprovada ausência da sua responsabilidade, pela teoria do dever de mitigar o dano (Duty to miti-
gate the loss), deveria o devedor evitar o agravamento da situação, ou seja, tão logo tivesse tomado conhecimento da impossibilidade de 
fornecimento, deveria ter solicitado o cancelamento, evitando que todos os municípios solicitantes aguardassem o fornecimento do item e 
continuassem solicitando o produto, mesmo a empresa não possuindo capacidade de atendimento.
Quando se trata de uma inexecução ou inadimplemento contratual a empresa sujeita-se a aplicação de ato sancionatório, nos termos apre-
sentados pelo art. 58 da Lei Federal nº 8.666/93, a empresa é passível de ato sancionatório, in verbis:

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;

Segundo a doutrina administrativa, a Administração Pública não pode deixar de aplicar a punição, desde que identificada à ocorrência de 
infração administrativa. Nesse caso existe um dever de sancionar, não havendo, a princípio, margem de discricionariedade, uma vez que 
não houve justificativa plausível para o atraso, ensejando os termos da Lei Federal 8.666/1993:

Art. 86. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convoca-
tório ou no contrato. (grifo nosso)

Entretanto, cumpre enfatizar que, no exercício do mister sancionatório, a Administração deve observar o panorama constitucional, respei-
tando-se a legalidade estrita, a tipicidade, o devido processo legal, a proporcionalidade e a razoabilidade.

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 
sanções:
[...]
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; (grifo nosso)

Verificado o atraso da entrega por parte do fornecedor, imputa-se as sanções previstas na cláusula sexta da Ata de Registro de Preço:

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1 - Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, poderá o Órgão Gerenciador aplicar ao fornecedor em relação as contrata-
ções do Órgão Participantes as seguintes sanções:
a) Advertência
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Consórcio Interfederativo Santa Catarina - CINCA-
TARINA, bem como com qualquer um dos municípios consorciados, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
c) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia 
de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação 
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limitado a 30 (trinta) dias;
d) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada 
sobre o valor do contrato;
e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro 
de Preços e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação.

Importa ressaltar que a ocorrência de infrações que causem danos ou prejuízos a Administração, impõe sanção mais elevada a ser aplicada, 
portanto deverá cumprir seu compromisso dentro do prazo estabelecido.
Assim, a Administração Pública não deve se isentar de aplicar sanções administrativas a empresa de acordo com o princípio da legalidade, 
havendo assim o caráter “pedagógico” da penalidade.
Quanto à data base para o cálculo das multas aplicadas, algumas considerações devem ser realizadas. Caso o fornecedor, em seu pedido de 
cancelamento, expresse a impossibilidade de atendimento dos contratos administrativos já firmados, o atraso para aplicação de eventuais 
multas deve ser considerado até a data da apresentação do pedido. No caso em concreto, o atraso das Autorizações de Fornecimento deve 
ser calculado até a data de 11 de março de 2022 (data da solicitação de cancelamento).
Em relação à pandemia, esta já era de amplo conhecimento da empresa quando do recebimento das Autorizações de Fornecimento envol-
vidas no processo, não podendo usá-la como uma escusa absoluta para recorrentes inexecuções contratuais.
A pandemia teve início ainda em março de 2020, impactando de forma global a economia e mercado, da forma que deveria a empresa 
licitante ter solicitado o cancelamento do registro de preço caso não tivesse condições de atender a demanda dos municípios. Dado este 
cenário, de conhecimento amplo por parte da empresa, eventual falta de produto no mercado era previsível e decorre do risco da sua própria 
atividade empresarial.
Frisa-se que as Autorizações de Fornecimento foram recebidas no começo do ano de 2022, ou seja, a empresa tinha plena consciência 
dos impactos ocasionados pela pandemia. Sendo assim, eventual falta do produto ou aumento do seu preço, se traduz em risco da própria 
atividade empresarial, não configurando caso fortuito, força maior ou um fato imprevisível, situação em que não há possibilidade de reco-
nhecimento de qualquer excludente de responsabilidade.
Ainda, importante destacar entendimento recente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em que houve afirmação de que os prejuízos 
durante a pandemia não são presumíveis e necessitam ser comprovados, vedando-se alegações genéricas alusivos ao período de pandemia, 
in verbis:

[...] Isso porque saliento, eventuais dificuldades financeiras do executado constituem seu ônus probandi, afastando-se argumentos genéri-
cos em alusão ao período de pandemia global, não sendo plausível a presunção de prejuízos, bem como ausente qualquer fundamentação 
legal que embase o indeferimento de pedido de bloqueio de ativos financeiros via bacenjud [...]

Dessa forma, a pandemia não pode ser utilizada como escusa absoluta para as inexecuções contratuais, não sendo possível a alegação 
genérica de prejuízos sem que haja efetiva comprovação dos danos, da forma que a empresa deve ser responsabilizada pelo atraso na 
entrega dos produtos.
Por fim, não se pode esquecer que a pandemia não atinge somente uma das partes da relação contratual. A pandemia também existe para 
a Administração Pública e, sobretudo, para a coletividade, que suportam, diariamente, seus impactos.
É a fundamentação jurídica. Passo à conclusão.

III – Conclusão
Por fim, o presente parecer não tem caráter vinculativo nem decisório, devendo ser submetido à apreciação da autoridade superior, sem a 
obrigatoriedade de acatamento até mesmo pelo fato da existência de divergência quanto a interpretação da norma disciplinadora do tema.
Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital, da Ata de Registro de Preços, não vejo óbice quando a legalidade do processo, observado os 
requisitos e elementos mínimos na instrução dos procedimentos, sendo elas:
a) Apresentação de justificativa do pedido de cancelamento;
b) Comprovação da ocorrência de fato superveniente em decorrência de caso fortuito ou força maior.
Posto isso, considerando o acima exposto, passo a OPINAR:
1. Pelo cancelamento do Registro de Preço da empresa GRAMS & GRAMS LTDA ME, no Processo Administrativo Licitatório n° 0200/2021, 
Pregão, na forma Eletrônica, nº 0013/2021, Registro de Preço, referente ao item nº 303, salvo se já cancelado em processo administrativo 
anterior;
2. Pela rescisão das Autorizações de Fornecimento nº 13456/2022, 14240/2022, 14885/2022, 14932/2022, 15500/2022, 16493/2022, 
16765/2022, 18202/2022, 18551/2022, 18750/2022, 19996/2022, 20444/2022, 22039/2022, 23382/2022, 23692/2022, 23932/2022, 
26446/2022, 26696/2022, 27386/2022, 28041/2022, 30881/2022, 31360/2022, 32732/2022 e 32976/2022, somente no que tange ao item 
nº 303, podendo a rescisão ser total ou parcial, a depender do caso, salvo se já rescindidas em processo administrativo anterior, evitando-se, 
assim, eventual bis in idem;
3. Pela aplicação da penalidade de MULTA em relação à Autorização de Fornecimento nº 13456/2022, 14240/2022, 14932/2022, 15500/2022, 
16493/2022, 16765/2022, 18551/2022 e 20444/2022, nos termos e percentuais descritos no quadro demonstrativo da aplicação de multa 
em anexo, encaminhando-se cópia do presente processo administrativo aos municípios respectivos para emissão do boleto de cobrança, 
salvo se já aplicada penalidade administrativa em relação à Autorização de Fornecimento em processo administrativo anterior, evitando-se, 
assim, eventual bis in idem;
4. Pela aplicação da penalidade de ADVERTÊNCIA em relação à Autorização de Fornecimento nº 14885/2022, 18202/2022, 18750/2022, 
19996/2022, 22039/2022, 23382/2022, 23692/2022, 23932/2022, 26446/2022, 26696/2022, 27386/2022, 28041/2022, 30881/2022, 
31360/2022, 32732/2022 e 32976/2022, visto que, considerando a data do pedido de cancelamento (11/03/2022), não vencidas ou se ven-
cidas o prazo não ultrapassa cinco dias para incidência da multa pecuniária ou, ainda, caso incidente a multa pecuniária, o cálculo desta não 
ultrapassa o montante de R$ 20,00 (vinte reais), salvo se já aplicada penalidade administrativa em relação à Autorização de Fornecimento 
em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;
5. Que proceda a análise e convocação das empresas que compõem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificação e que atenda plenamente as especificações editalícias, para, querendo, mediante a formalização de novas Atas, forneça o item 
em epígrafe.
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É o Parecer.

Florianópolis (SC), 24 de março de 2022.

Dagmar José Belotto
Analista Técnico IV - Advogado
OAB/SC 36.491

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
14.063/2020

Processo Administrativo Eletrônico: 492/2022-e
Interessado: GRAMS & GRAMS LTDA ME
Assunto Solicitação de Cancelamento – Item nº 303
Referência PAL n° 0200/2021, PE nº 0013/2021, Registro de Preço

DECISÃO ADMINISTRATIVA

O presente Procedimento Administrativo Eletrônico tem como objeto o cancelamento de registro de preço do item nº 303 do PAL nº 
0200/2021, PE nº 0013/2021, requerido pela empresa GRAMS & GRAMS LTDA ME.
Consta parecer jurídico oriundo Diretoria Jurídica, manifestando favoravelmente a concessão do pedido, o qual acato como razões e funda-
mentos passo a DECIDIR:
1. Pelo cancelamento do Registro de Preço da empresa GRAMS & GRAMS LTDA ME, no Processo Administrativo Licitatório n° 0200/2021, 
Pregão, na forma Eletrônica, nº 0013/2021, Registro de Preço, referente ao item nº 303, salvo se já cancelado em processo administrativo 
anterior;
2. Pela rescisão das Autorizações de Fornecimento nº 13456/2022, 14240/2022, 14885/2022, 14932/2022, 15500/2022, 16493/2022, 
16765/2022, 18202/2022, 18551/2022, 18750/2022, 19996/2022, 20444/2022, 22039/2022, 23382/2022, 23692/2022, 23932/2022, 
26446/2022, 26696/2022, 27386/2022, 28041/2022, 30881/2022, 31360/2022, 32732/2022 e 32976/2022, somente no que tange ao item 
nº 303, podendo a rescisão ser total ou parcial, a depender do caso, salvo se já rescindidas em processo administrativo anterior, evitando-se, 
assim, eventual bis in idem;
3. Pela aplicação da penalidade de MULTA em relação à Autorização de Fornecimento nº 13456/2022, 14240/2022, 14932/2022, 15500/2022, 
16493/2022, 16765/2022, 18551/2022 e 20444/2022, nos termos e percentuais descritos no quadro demonstrativo da aplicação de multa 
em anexo, encaminhando-se cópia do presente processo administrativo aos municípios respectivos para emissão do boleto de cobrança, 
salvo se já aplicada penalidade administrativa em relação à Autorização de Fornecimento em processo administrativo anterior, evitando-se, 
assim, eventual bis in idem;
4. Pela aplicação da penalidade de ADVERTÊNCIA em relação à Autorização de Fornecimento nº 14885/2022, 18202/2022, 18750/2022, 
19996/2022, 22039/2022, 23382/2022, 23692/2022, 23932/2022, 26446/2022, 26696/2022, 27386/2022, 28041/2022, 30881/2022, 
31360/2022, 32732/2022 e 32976/2022, visto que, considerando a data do pedido de cancelamento (11/03/2022), não vencidas ou se ven-
cidas o prazo não ultrapassa cinco dias para incidência da multa pecuniária ou, ainda, caso incidente a multa pecuniária, o cálculo desta não 
ultrapassa o montante de R$ 20,00 (vinte reais), salvo se já aplicada penalidade administrativa em relação à Autorização de Fornecimento 
em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;
5. Que proceda a análise e convocação das empresas que compõem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificação e que atenda plenamente as especificações editalícias, para, querendo, mediante a formalização de novas Atas, forneça o item 
em epígrafe.
Intime-se a referida empresa acerca desta Decisão, bem como, cientifique-a do prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso 
previsto no artigo 109, inciso I, alínea “e” e “f” da Lei Federal nº 8.666/93, cujo termo inicial é a data de ciência da presente decisão. Tal 
recurso será aceito mediante instrumento escrito e protocolizado em horário de expediente da Central Executiva do CINCATARINA, localiza-
da na Rua Nereu Ramos, nº 761, Centro, Município de Fraiburgo, SC, CEP: 89.580-000.
O recurso, também, poderá ser encaminhado pelo correio com aviso de recebimento, ou por meio eletrônico, considerando-se como pro-
tocolo a data de postagem ou envio. Os recursos apresentados fora do prazo legal (intempestivos) e/ou subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente não serão reconhecidos.
Intime-se. Cumpra-se
Oportunamente, arquivem-se os autos.

Florianópolis (SC), 24 de março de 2022.

ELÓI RÖNNAU
Diretor Executivo

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
14.063/2020
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PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 495/2022-E
Publicação Nº 4324653

Processo Administrativo Eletrônico: 495/2022-e
Interessado: VOGELSANGER ENGENHARIA LTDA
Assunto Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro do contrato CT21CIN0022
Referência PAL n° 10389/2021, PE n° 0040A/2021, Registro de Preço

PARECER JURÍDICO

ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO - 
FINANCEIRO – INAPLICABILIDADE – CONCLUSÃO.

I – Relatório
O presente Processo Administrativo Eletrônico foi instaurado mediante a manifestação da empresa VOGELSANGER ENGENHARIA LTDA, 
que versa sobre o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato CT21CIN0022, referente ao processo administrativo licitatório em epígrafe.
Em sua solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro, datada de 11 de março de 2022, a empresa sustenta que se faz necessário o re-
estabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em razão dos reajustes sucessivos nos preços dos produtos asfálticos, em 
específico sobre o Cimento Asfáltico de Petróleo a Granel (CAP) e Emulsão RR-2C.
Solicita, dessa forma, a revisão do preço contratado, com fulcro no art. 65, inciso III, alínea “d” da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações e Contra-
tos), a fim de reestabelecer o equilíbrio contratual pactuado inicialmente e nesses termos justificou seu requerimento.
Entretanto, conforme despacho emitido pela equipe técnica do CINCATARINA, a empresa fornecedora não comprovou a efetiva existência 
de pagamentos por parte da empresa, especialmente demonstrados através de notas fiscais que justificaria a concessão do reequilíbrio 
econômico-financeiro solicitado, havendo recomendação pelo indeferimento do pedido.
É o relatório. Passamos a análise.

II – Fundamentação
Diante das argumentações e documentações juntadas aos autos, passamos a análise jurídica do pedido. Preliminarmente devemos observar 
que uma das características do contrato público é a chamada regra da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, que se encontra 
preconizada na Carta Magna Brasileira segundo a dicção do art. 37, inciso XXI, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
XXI - Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de 
licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (grifo nosso)

Este dispositivo busca dar segurança ao particular sobre riscos econômicos que possam ocorrer por conta das oscilações das bases econô-
micas do contrato, permitindo que o ajuste prossiga ao longo da relação, quando este devidamente comprovado.
Como bem salienta Marçal Justen Filho, quanto ao tema:

A tutela ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos destina-se a beneficiar precipuamente a própria administração. Se 
os particulares tivessem de arcar com as consequências de todos os eventos danosos possíveis, teriam de formular propostas mais onero-
sas. A administração arcaria com os custos correspondentes a eventos meramente possíveis – mesmo quando incorressem, o particular seria 
remunerado por seus efeitos meramente potenciais. É muito mais vantajoso convidar os interessados a formular a menor proposta possível: 
aquela que poderá ser executada se não se verificar qualquer evento prejudicial ou oneroso posterior. Concomitantemente, assegura-se 
ao particular que, se vier a ocorrer um infortúnio o acréscimo de encargos será arcado pela administração. Em vez de arcar sempre com o 
custo de eventos meramente potenciais, a administração apenas responderá por eles se e quando efetivamente ocorrerem. (grifo nosso)

Bem, por esta razão é que o mesmo autor acentua (op cit. p.522):

O direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da contratação não deriva de cláusula contratual nem de previsão do ato convo-
catório. Tem raiz constitucional. Portanto, a ausência de previsão ou de autorização é irrelevante. São inconstitucionais todos os dispositivos 
legais e regulamentares que pretendam condicionar a concessão de reajuste de preços, recomposição de preços, correção monetária a uma 
previsão no ato convocatório ou no contrato.

Fica claro, portanto, que equação financeira do contrato pela sua radicação constitucional independe para manutenção do seu equilíbrio de 
qualquer previsão legal ou contratual.
Outrossim, ressaltar o estabelecimento prévio de regras procedimentais para recomposição do mencionado equilíbrio, visto que tão somente 
o caso concreto poderá ditar os caminhos pertinentes ao realinhamento às bases originais. A afetação financeira do contrato pode se dar por 
uma gama variada de motivos, sendo impossível de se prever um caminho único para solucionar-se os incidentes de percurso que possam 
ocorrer. A Lei Geral de Licitações, Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, estabelece em seu art. 65, as circunstâncias quando a alteração 
contratual, em especial ao reequilíbrio, sendo ele:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
[...]
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II - por acordo das partes:
[...]
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para 
a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na 
hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução 
do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracon-
tratual. (grifo nosso)

Com esse raciocínio atingimos facilmente a conclusão de que os chamados mecanismos revisionais não só podem, mas devem ser estabe-
lecidos posteriormente a licitação, sob pena de se perder a perspectiva da exata compreensão da relação causa/efeito, que só poderá ser 
compreendida em contemporaneidade com o evento que dará margem aplicação da norma.
O ponto central para concessão da revisão do contrato para manutenção do equilíbrio econômico e financeiro é a existência de uma situação 
nova, imprevisível no momento da contratação. A justificativa para revisão contratual deve ser acompanhada de documentos comprobató-
rios que embase os argumentos apresentados, da forma que a possibilidade de concessão do reequilíbrio está condicionada a comprovação 
por parte do fornecedor e posterior análise pela equipe técnica do CINCATARINA das notas fiscais e documentação apresentada.
Nesse sentido, o reequilibrio econômico-financeiro não pode ser comprovado meramente com valores de referência extraídos de pesquisas, 
de índices oficiais ou de mera variação cambial, mas sim da comprovação de efetiva existência de pagamento por parte da empresa, espe-
cialmente demonstrado através de notas fiscais. Trata-se de entendimento consolidado do Tribunal de Contas da União, in verbis:

A mera variação de preços ou flutuação cambial não é suficiente para a realização de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sendo 
essencial a presença de uma das hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea d, da Lei 8.666/93, associada à demonstração objetiva de 
que ocorrências supervenientes tornaram a execução contratual excessivamente onerosa para uma das partes.

[...] Por essa razão, “pleitos do gênero não podem se basear exclusivamente nos preços contratuais ou na variação de valores extraídos de 
sistemas referenciais de custos, sendo indispensável que se apresentem outros elementos adicionais do impacto cambial, tais como a com-
provação dos custos efetivamente incorridos no contrato, demonstrados mediante notas fiscais”. Nesses termos, acompanhando o entendi-
mento do relator, o Plenário rejeitou os embargos, mantendo em seus exatos termos o acórdão recorrido. (Acórdão 1085/2015-Plenário, TC 
019.710/2004-2, relator Ministro Benjamin Zymler, 6.5.2015)

Outrossim, é entendimento consolidado que a alteração na base econômica do contrato deve ser tal que inviabilize a sua execução. Nesse 
sentindo, já entendeu o TCU, que:
“O reequilíbrio econômico-financeiro de contrato deve ser lastreado em documentação que comprove, de forma inequívoca, que a alteração 
dos custos dos insumos do contrato tenha sido de tal ordem que inviabilize sua execução. Além disso, deve a alteração ter sido causada pela 
ocorrência de uma das hipóteses previstas expressamente no art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/1993. (TCU, Acórdão 12460/2016)”

Assim, não basta a apresentação de valores referenciais, a possibilidade de concessão do reequilíbrio está condicionada a comprovação por 
parte do fornecedor e posterior análise pela equipe técnica do CINCATARINA. No caso em comento, verificou-se que a empresa fornecedora 
não apresentou documentação comprobatória que demonstre a efetiva existência de pagamento a maior, que deve ser demonstrado exclu-
sivamente através de notas fiscais, sendo recomendado o indeferimento do pedido.
Passo a conclusão.
III – Conclusão
Por fim, o presente parecer não tem caráter vinculativo nem decisório, devendo ser submetido à apreciação da autoridade superior, sem a 
obrigatoriedade de acatamento.
Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital e Contrato Administrativo, não vejo óbice quando a legalidade do processo.
Posto isso, considerando o acima exposto, passo a OPINAR:

1. Pelo Indeferimento do pedido de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, do Contrato Administrativo nº CT21CIN0022, não concedido em 
virtude da não comprovação de efetiva existência de pagamentos por parte da empresa, especialmente demonstrados através de notas 
fiscais, os quais comprovariam o desequilíbrio contratual efetivo (e não hipotético) e justificariam o reestabelecimento do equilíbrio econô-
mico-financeiro inicialmente pactuado.
É o Parecer.

Florianópolis (SC), 06 de abril de 2022.

Dagmar José Belotto
Analista Técnico IV - Advogado
OAB/SC 36.491

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2007 e Lei Federal nº 
14.063/2020

Processo Administrativo Eletrônico: 495/2022-e
Interessado: VOGELSANGER ENGENHARIA LTDA
Assunto Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro do contrato CT21CIN0022
Referência PAL n° 10389/2021, PE n° 0040A/2021, Registro de Preço

DECISÃO ADMINISTRATIVA

https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlProxyHighlight?base=ACORDAO&ano=2015&numero=1085&colegiado=P
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O presente Procedimento Administrativo Eletrônico tem como objeto a Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato Ad-
ministrativo CT21CIN0022, decorrente do processo administrativo licitatório acima, requerido pela empresa VOGELSANGER ENGENHARIA 
LTDA.
Consta parecer jurídico oriundo da Diretoria Jurídica, o qual acato como razões e fundamentos para DECIDIR:
1. Pelo Indeferimento do pedido de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, do Contrato Administrativo nº CT21CIN0022, não concedido em 
virtude da não comprovação de efetiva existência de pagamentos por parte da empresa, especialmente demonstrados através de notas 
fiscais, os quais comprovariam o desequilíbrio contratual efetivo (e não hipotético) e justificariam o reestabelecimento do equilíbrio econô-
mico-financeiro inicialmente pactuado.
Intime-se a referida empresa acerca desta Decisão, bem como, cientifique-a do prazo de 5 (cinco) dias úteis para recurso previsto no artigo 
109, inciso I, alínea “e” e “f” da Lei Federal nº 8.666/93, que será aceito exclusivamente mediante instrumento escrito e protocolizado em 
horário de expediente da Central Executiva do CINCATARINA, localizado na Rua Nereu Ramos, nº 761, Centro, Município de Fraiburgo, SC, 
CEP: 89.580-000.
O recurso poderá ser encaminhado pelo correio com aviso de recebimento, ou por meio eletrônico, considerando-se como protocolo a data 
de postagem ou envio. Os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não 
identificado no processo para responder pelo proponente não serão conhecidos.

Intime-se. Cumpra-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.

Florianópolis (SC), 06 de abril de 2022.

ELÓI RÖNNAU
Direto Executivo

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2007 e Lei Federal nº 
14.063/2020

Processo Administrativo Eletrônico: 495/2022-e
Interessado: VOGELSANGER ENGENHARIA LTDA

Assunto: Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro do contrato CT21CIN0022

Referência: PAL nº 10389/2021, PE nº 0040A/2021, Registro de Preço.

DECISÃO ADMINISTRATIVA

A empresa Requerente irresignada com a decisão administrativa, interpôs recurso administrativo buscando rever os preços contratados. 
Todavia, antes do julgamento de seu recurso, apresentou requerimento pleiteando a rescisão amigável do contrato supramencionado.
Diante do novo requerimento da interessada, o recurso administrativo apresentado pelo Interessado está prejudicado, posto que houve a 
perda do seu objeto. Assim, diante da falta superveniente de interesse recursal, impõe-se o não-conhecimento do recurso.
Quanto ao pedido de rescisão contratual, tem-se que o contrato administrativo decorrente de uma licitação, pode ser rescindido nas hipó-
teses e formas previstas no art. 79 da Lei nº 8.666/93, in verbis:
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;

Outrossim, o Edital do Pregão eletrônico nº 0040A/2021, previu expressamente:

16.11 – O Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:
a) por ato unilateral, escrito, do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei Federal n. 8.666/93;
b) amigavelmente por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a 
qualquer uma das partes, resguardado o interesse público;
c) judicialmente, nos termos da legislação vigente;
d) descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegurado ao CONTRATANTE o direito de 
rescindir o Contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial

A rescisão pleiteada pela parte é considerada amigável, visto que é fruto de acordo entre as partes, devendo observar os preceitos no edital 
para surtir efeitos. Todavia, considerando que não houve a expedição de nenhuma Ordem de Serviço até o presente momento, plenamente 
possível a rescisão contratual de modo imediato.
Assim, considerando as disposições previstas na Lei Federal nº 8.666/93, Edital de Pregão Eletrônico 0040A/2021 e Contrato Administrativo 
CT21CIN0022, passo a DECIDIR:
1. Pelo recebimento e NÃO CONHECIMENTO do Recurso Administrativo interposto, diante da perda do objeto recursal, frente ao pedido de 
rescisão contratual formulado pela parte Interessada e ausência de ordens de serviços emitidas;
2. Pela rescisão amigável do Contrato Administrativo CT21CIN0022, com efeitos imediatos.

Intime-se a interessada e, oportunamente, arquivem-se os autos.
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Florianópolis (SC), 25 de maio de 2022.

ELÓI RÖNNAU
Diretor Executivo

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
14.063/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 497/2022-E
Publicação Nº 4324669

Processo Administrativo Eletrônico: 497/2022-e
Interessado: TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA
Assunto: Inexecução Contratual

Referência: PAL 17214/2020, PE 0036/2020, Registro de Preço

PARECER JURÍDICO

ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - CONTRATOS. INEXECUÇÃO CONTRATUAL - APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA - LEI 8.666/93 - 
LEI 10.520/02 - APLICABILIDADE - CONCLUSÃO.

I – Relatório
O presente Processo Administrativo Eletrônico foi instaurado para apurar a inexecução do contrato pela empresa TCA TRANSFORMAÇÕES 
VEICULARES LTDA, referente à Autorização de Fornecimento nº 92590/2021.
Através de Notificações Administrativas, o Órgão Gerenciador - CINCATARINA solicitou à empresa que efetuasse a execução total das Au-
torizações de Fornecimento supracitadas ou comprovasse formalmente as razões que motivaram o inadimplemento contratual. A empresa, 
em suas manifestações, sinalizou a incapacidade de atendimento no prazo previsto e solicitou prorrogação do prazo de entrega.
Em suma é o Relatório. Passo à análise.

II – Fundamentação
Verifica-se que estamos diante de um fato de inexecução de contrato em que a empresa TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA, des-
cumpriu o prazo de 120 (cento e vinte) dias para entrega do item nº 178.
Sabe-se que as obrigações do fornecedor devem ser adimplidas de acordo com os termos dispostos na Ata de Registro de Preço, sendo eles:

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ENTREGAS/EXECUÇÃO
3.1 – O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços - SRP deverá ser realizado no prazo de validade da ata de registro de preços.
3.1.1 – A contratação do item, com fornecimento parcelado, será efetuada conforme a necessidade do Órgão Participante;
3.1.2 – A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão Participante por intermédio de emissão de nota de 
empenho de despesa e autorização de fornecimento de compra;
3.1.3 – Os itens contratados deverão ser entregues no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de recebimento da au-
torização de fornecimento, que será enviada por meio eletrônico.
3.1.4 – O Fornecedor deverá entregar os itens constantes da autorização no local indicado pelo Órgão participante, com a respectiva Nota 
Fiscal Eletrônica e enviar o arquivo XML para o e-mail indicado nas Autorizações de Fornecimento;
3.2 – Os veículos deverão ser entregues em cada Município Contratante, nos endereços indicados na Autorização de Fornecimento;
3.3 – Os veículos deverão ser transportados através de veículo apropriado, não sendo permitido o deslocamento com o veículo rodando, e 
todas as despesas relacionadas com as entregas em cada Município Contratante correrão por conta do Fornecedor;
3.4 - Na entrega técnica, o Fornecedor apresentará ao Proprietário todas as informações sobre os recursos que seu veículo oferece e suas 
funcionalidades, instruções fundamentais sobre condução econômica, instruções sobre a importância da manutenção preventiva, frequên-
cias recomendadas para a troca de óleo e filtros e sobre a garantia do veículo;
3.5 - Será considerado Zero Quilômetro, o veículo cujo hodômetro não esteja com a quilometragem superior a 50 (cinquenta) quilômetros;
3.6 - No documento de Certificado de Registro do Veículo – CRV deverá constar que o veículo é uma ambulância, conforme normas do 
DETRAN/SC.
3.7 - A garantia dos produtos a serem entregues não poderá ser inferior àquela contida no descritivo do item, e deverá estar igual àquela 
apresentada e aceita na proposta;
3.8 - O veículo novo não deverá estar registrado ou licenciado, sendo o primeiro emplacamento obrigatoriamente realizado pelo Órgão 
Participante que constar da autorização de fornecimento.

O cancelamento do Registro de Preços está previsto no item 20.3 do Edital de Pregão supracitado:

20.3 – O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que preju-
dique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
I - por razão de interesse público; ou
II - a pedido do fornecedor.

Importa destacar que o fornecedor, independentemente da existência de culpa (lato sensu), é responsável pela execução do contrato. A 
responsabilidade contratual envolve a aplicação de sanção às violações de convenções havidas em sede de relações privadas, emanadas 
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das partes que a elas se tornam submissas.
Deste modo, diante dos fatos e nos termos apresentados pelo art. 58 da Lei 8.666/93, a empresa é passível de ato sancionatório, in verbis:

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; (grifo nosso)

Segundo a doutrina administrativa, a Administração Pública não pode deixar de aplicar a punição, desde que identificada à ocorrência de 
infração administrativa.
Verificou-se que houve retardamento da entrega por parte do fornecedor, fato este que gerou transtornos ao contratante, tendo em vista o 
inadimplemento das obrigações assumidas. Vale ressaltar que o fornecedor foi alertado do atraso através de avisos emitidos pelo Sistema 
L-CIN. Dessa forma, incorre o fornecedor nas sanções previstas na Cláusula Sexta da respectiva Ata de Registro de Preço. Observa-se:

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1 - Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, poderá o Órgão Gerenciador aplicar ao fornecedor em relação as contrata-
ções do Órgão Participantes as seguintes sanções:
a) Advertência
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATA-
RINA, bem como com qualquer um dos municípios consorciados, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
c) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia 
de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação 
limitado a 30 (trinta) dias;
d) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada 
sobre o valor do contrato;
e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro 
de Preços e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação. (grifo nosso)

Importa ressaltar que a ocorrência de infrações que causem danos ou prejuízos à Administração Pública, impõe sanção mais elevada a ser 
aplicada, portanto, deverá cumprir seu compromisso dentro do prazo estabelecido.
Quanto ao pedido de prorrogação do prazo de entrega, verifica-se o prazo se mostra compatível com os princípios da proporcionalidade e 
razoabilidade, podendo ser concedido sem que haja violação ao interesse público. O termo inicial do prazo, conforme pedido, é a chegada 
do furgão na empresa, isto é, 30 de abril de 2022.
Outrossim, deve a empresa ficar ciente de que o novo descumprimento da obrigação na data concedida ensejará o cancelamento do regis-
tro de preço dos itens bem como aplicação das sanções administrativas pertinentes, em razão da configuração da inexecução contratual.
É a fundamentação. Passo à análise.

III – Conclusão
Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital e da Ata de Registro de Preços, opino:
1. Que a empresa TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA fique ADVERTIDA para que realize o adimplemento de sua obrigação, isto é, 
o atendimento integral da Autorização de Fornecimento nº 92590/2021, IMPRETERIVELMENTE ATÉ O DIA 01 DE AGOSTO DE 2022;
2. A aceitação do recebimento dos itens pelo Órgão Gerenciador não se configura como novo prazo;
3. A empresa está incorrendo em infração pela inexecução contratual, no entanto, foi oportunizado, de modo alternativo, o adimplemento 
de sua obrigação, ou seja, o atendimento em atraso da Autorização de Fornecimento nº 92590/2021;
4. Caso a empresa não observe a data limite estabelecida nos itens anteriores, caberá ao CINCATARINA a aplicação das penalidades e san-
ções administrativas previstas no Edital, sendo elas:
5. Pelo cancelamento do Registro de Preço da empresa TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA, no Processo Administrativo Licitatório 
n° 17214/2020, Pregão, na forma Eletrônica, nº 0036/2020, Registro de Preço, referente ao item nº 178, salvo se já cancelado em processo 
administrativo anterior;
6. Pela rescisão da Autorização de Fornecimento nº 92590/2021, salvo se já rescindida em processo administrativo anterior, evitando-se, 
assim, eventual bis in idem;
7. Pela aplicação da penalidade de MULTA em relação à Autorização de Fornecimento nº 92590/2021, nos termos e percentuais descritos 
no quadro demonstrativo da aplicação de multa em anexo, encaminhando-se cópia do presente processo administrativo ao município inte-
ressado para emissão do boleto de cobrança, salvo se já aplicada penalidade administrativa em relação à Autorização de Fornecimento em 
processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;
8. Que proceda a análise e convocação das empresas que compõem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificação e que atenda plenamente as especificações editalícias, para, querendo, mediante a formalização de novas Atas, forneça o item 
em epígrafe.
É o Parecer.

Florianópolis (SC), 28 de março de 2022.

Dagmar José Belotto
Analista Técnico IV - Advogado
OAB/SC 36.491

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
14.063/2020
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Processo Administrativo Eletrônico: 497/2022-e
Interessado: TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA
Assunto: Inexecução Contratual

Referência: PAL 17214/2020, PE 0036/2020, Registro de Preço

DECISÃO ADMINISTRATIVA

O presente Processo Administrativo Eletrônico tem como objeto a verificação da inexecução contratual decorrente da Autorização de Forne-
cimento nº 92590/2021, do PAL nº 17214/2020, PE 0036/2020, em face da empresa TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA.
Consta dos autos Notificação para cumprimento de obrigação, bem como abertura de prazo para Defesa Prévia e comprovação das razões 
que motivaram o inadimplemento contratual, garantindo contraditório e ampla defesa.
A Diretoria Jurídica, com o objetivo precípuo de melhor atender o interesse público, opinou pela concessão da prorrogação do prazo de 
entrega para a data limite de 01 de agosto de 2022 e, em caso de não atendimento na data concedida, o cancelamento do registro de 
preço do fornecedor em relação ao item nº 178, a rescisão da Autorização de Fornecimento não atendida e aplicação de multa em razão da 
inexecução contratual, nos termos da legislação em vigor.
Assim, considerando as disposições previstas no art. 87, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, Edital de Pregão Eletrônico 0036/2020, na 
cláusula sexta, “6.1”, “e”, da Ata de Registro de Preço acima, e parecer da Diretoria Jurídica, passo a DECIDIR:
1. Que a empresa TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA fique ADVERTIDA para que realize o adimplemento de sua obrigação, isto é, 
o atendimento integral da Autorização de Fornecimento nº 92590/2021, IMPRETERIVELMENTE ATÉ O DIA 01 DE AGOSTO DE 2022;
2. A aceitação do recebimento dos itens pelo Órgão Gerenciador não se configura como novo prazo;
3. A empresa está incorrendo em infração pela inexecução contratual, no entanto, foi oportunizado, de modo alternativo, o adimplemento 
de sua obrigação, ou seja, o atendimento em atraso da Autorização de Fornecimento nº 92590/2021;
4. Caso a empresa não observe a data limite estabelecida nos itens anteriores, caberá ao CINCATARINA a aplicação das penalidades e san-
ções administrativas previstas no Edital, sendo elas:
5. Pelo cancelamento do Registro de Preço da empresa TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA, no Processo Administrativo Licitatório 
n° 17214/2020, Pregão, na forma Eletrônica, nº 0036/2020, Registro de Preço, referente ao item nº 178, salvo se já cancelado em processo 
administrativo anterior;
6. Pela rescisão da Autorização de Fornecimento nº 92590/2021, salvo se já rescindida em processo administrativo anterior, evitando-se, 
assim, eventual bis in idem;
7. Pela aplicação da penalidade de MULTA em relação à Autorização de Fornecimento nº 92590/2021, nos termos e percentuais descritos 
no quadro demonstrativo da aplicação de multa em anexo, encaminhando-se cópia do presente processo administrativo ao município inte-
ressado para emissão do boleto de cobrança, salvo se já aplicada penalidade administrativa em relação à Autorização de Fornecimento em 
processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;
8. Que proceda a análise e convocação das empresas que compõem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificação e que atenda plenamente as especificações editalícias, para, querendo, mediante a formalização de novas Atas, forneça o item 
em epígrafe.
Intime-se a referida empresa acerca desta Decisão, bem como, cientifique-a do prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso 
previsto no artigo 109, inciso I, alínea “e” e “f” da Lei Federal nº 8.666/93, cujo termo inicial é a data de ciência da presente decisão. Tal 
recurso será aceito mediante instrumento escrito e protocolizado em horário de expediente da Central Executiva do CINCATARINA, localiza-
da na Rua Nereu Ramos, nº 761, Centro, Município de Fraiburgo, SC, CEP: 89.580-000.
O recurso, também, poderá ser encaminhado pelo correio com aviso de recebimento, ou por meio eletrônico, considerando-se como pro-
tocolo a data de postagem ou envio. Os recursos apresentados fora do prazo legal (intempestivos) e/ou subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente não serão reconhecidos.
Intime-se. Cumpra-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.

Florianópolis (SC), 28 de março de 2022.

ELÓI RÖNNAU
Diretor Executivo

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
14.063/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 50/2022-E
Publicação Nº 4323304

Processo Administrativo Eletrônico: 50/2022-e
Interessado: MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA ME
Assunto Solicitação de Cancelamento – Itens nº 28, 31 e 32
Referência PAL n° 15001/2021, PE nº 0053/2021, Registro de Preço

PARECER JURÍDICO

ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - CANCELAMENTO DO REGISTRO 
- APLICABILIDADE – CONCLUSÃO.
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I – Relatório
O presente Processo Administrativo Eletrônico foi instaurado mediante requerimento da empresa MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA ME, que 
versa sobre o cancelamento dos itens nº 28, 31 e 32, referente ao processo administrativo licitatório em epígrafe.
Em 11 de janeiro de 2022, o CINCATARINA recebeu da empresa pedido de cancelamento dos itens. Nas razões, a empresa alegou diversos 
fatores que fundamentam a solicitação, como por exemplo, o alastramento e a persistência dos casos de COVID-19, a escassez de insumos 
para fabricação de produtos, o aumento do preço de combustível, fretes, dentre outros.
Nesse sentido, solicitou o cancelamento do item, justificando seu pedido nos termos acima expostos. Em consulta ao sistema L-CIN, verifi-
ca-se que há 20 (vinte) Autorizações de Fornecimento em aberto, sem capacidade de atendimento.
É o relatório. Passamos à análise.

II – Fundamentação
O pedido de cancelamento do registro de preço realizado pelo fornecedor deve observar alguns procedimentos, sendo eles: a apresentação 
de justificativa e comprovação da ocorrência de fato superveniente e/ou caso fortuito ou força maior, no qual demostre a inviabilize do seu 
fornecimento e ser formulado antes da expedição de autorização de fornecimento.
As cláusulas estabelecidas pelas atas de registro de preço trazem obrigações ao Fornecedor e ao Órgão Participante. Deste modo, cada item 
previamente estabelecido deve ser cumprido em todo o tempo da execução e validade da ata.
Neste tocante, o amparo legal para subsidiar o cancelamento do registro de preço está previsto no art. 30, da Resolução n° 0022, de 13 de 
março de 2020, bem como no próprio Edital, in verbis:

20 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
[...]
20.3 – O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que preju-
dique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
I - por razão de interesse público; ou
II - a pedido do fornecedor.
(grifo nosso)

Cumpre destacar que com a expedição e recebimento das Autorizações de Fornecimento está formalizado o contrato administrativo, restan-
do para ambas as partes (Contratante e Contratada) o dever de cumprir com o pactuado, respeitando os princípios contratuais envoltos a 
matéria, em específico os princípios da probidade e da boa-fé, conforme regra do art. 422 do Código Civil, aplicável também aos contratos 
públicos.
No entanto, caso haja contratos (Autorizações de Fornecimento) já encaminhados ao fornecedor o mesmo deverá ser adimplido, podendo 
haver para o seu fiel cumprimento medidas paliativas, como a troca de marca que deverá ser precedida de aprovação pelo Órgão Geren-
ciador.
Entretanto, caso não seja realizado a medida paliativa o fornecedor estará sujeito a imputação de multa compensatória frente ao dano 
ocasionado, nos termos previstos no Edital que varia de 0,5% a 15% sob o valor do inadimplemento.
Os efeitos do cancelamento de registro de preço não irão retroagir aos contratos (AF) já encaminhados, ou seja, possui efeitos ex nunc 
(futuro).
Importa destacar que o fornecedor, independentemente da existência de culpa, é responsável pela execução dos contratos (Autorização 
de Fornecimento). A responsabilidade contratual envolve a aplicação de sanção às violações de convenções havidas em sede de relações 
privadas, emanadas das partes que a elas se tornam submissas.
As obrigações da empresa devem ser cumpridas de acordo com os termos dispostos no Edital e na Ata Consolidada o contrato, sendo eles:

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 – Será de responsabilidade do Fornecedor cumprir todas as obrigações constantes nesta ata, no Edital, seus anexos e sua proposta, 
assumindo exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
a) fornecer o objeto deste Edital, de acordo com as especificações exigidas;
b) fornecer o objeto desta licitação, na forma, nos locais, nos prazos e nos preços estipulados na sua proposta;
c) prestar garantia pelo período solicitado em cada item conforme sua exigência;
d) responsabilizar-se por todas as despesas oriundas das entregas, bem como de suas eventuais trocas durante a garantia;
e) enviar por e-mail o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para os endereços eletrônicos de cada Órgão Participante;
f) lançar o atendimento para cada autorização de fornecimento, e inclusão da nota fiscal, no Sistema de Controle de Execução de Licitação 
Compartilhada do CINCATARINA(L-CIN), “on line”, disponibilizado pelo CINCATARINA;
g) manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e comprovar a regularidade fiscal e trabalhista junto ao Órgão 
Gerenciador através do Sistema (L-CIN);
h) acusar o recebimento das Autorizações de Fornecimento, bem como de qualquer outra notificação enviadas por meio eletrônico, no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas. Se o prazo final deste item recair em final de semana ou feriado, será prorrogado ao próximo dia útil.”

Tendo em vista a configuração de inexecução contratual por parte da empresa, compete a Administração Pública aplicar as penalidades e 
sanções estabelecidas em contrato e na Lei geral de licitações.
Com base na Lei Geral de Licitações art. 78, da Lei Federal nº 8.666/93, podemos extrair:

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; (grifo nosso)
[...]

Por sua vez, prevê o artigo 79, da Lei Federal nº 8.666/93:
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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;
[...]

Todavia, não há como se afastar da norma contida no art. 393 do Código Civil, que dispõe:

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles 
responsabilizado.
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.

No presente caso, vislumbra-se que a Licitante comprovou que a falta do produto é alheia a sua vontade, logo, em tese, não haveria como 
imputar responsabilidade a esta, pois não há culpa no seu agir.
Todavia, pela teoria do dever de mitigar o dano (Duty to mitigate the loss), deveria o devedor evitar o agravamento da situação, ou seja, 
tão logo tivesse tomado conhecimento da impossibilidade de fornecimento, deveria ter solicitado o cancelamento, evitando que todos os 
municípios solicitantes aguardassem o fornecimento do item.
Quando se trata de uma inexecução ou inadimplemento contratual a empresa sujeita-se a aplicação de ato sancionatório, nos termos apre-
sentados pelo art. 58 da Lei Federal nº 8.666/93, a empresa é passível de ato sancionatório, in verbis:

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;

Segundo a doutrina administrativa, a Administração Pública não pode deixar de aplicar a punição, desde que identificada à ocorrência de 
infração administrativa. Nesse caso existe um dever de sancionar, não havendo, a princípio, margem de discricionariedade, uma vez que 
não houve justificativa plausível para o atraso, ensejando os termos da Lei Federal 8.666/1993:

Art. 86. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convoca-
tório ou no contrato. (grifo nosso)

Entretanto, cumpre enfatizar que, no exercício do mister sancionatório, a Administração deve observar o panorama constitucional, respei-
tando-se a legalidade estrita, a tipicidade, o devido processo legal, a proporcionalidade e a razoabilidade.

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 
sanções:
[...]
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; (grifo nosso)

Verificou-se que, houve atraso da entrega por parte do fornecedor gerando transtornos ao contratante pelo inadimplemento das obrigações 
assumidas, mesmo sendo alertado através de avisos emitidos pelo Sistema L-CIM do atraso, imputando as sanções previstas na cláusula 
sexta da Ata de Registro de Preço:

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1 - Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, poderá o Órgão Gerenciador aplicar ao fornecedor em relação as contrata-
ções do Órgão Participantes as seguintes sanções:
a) Advertência
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Consórcio Interfederativo Santa Catarina - CINCA-
TARINA, bem como com qualquer um dos municípios consorciados, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
c) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia 
de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação 
limitado a 30 (trinta) dias;
d) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada 
sobre o valor do contrato;
e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro 
de Preços e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação.

Importa ressaltar que a ocorrência de infrações que causem danos ou prejuízos a Administração, impõe sanção mais elevada a ser aplicada, 
portanto deverá cumprir seu compromisso dentro do prazo estabelecido.
Assim, a Administração Pública não deve se isentar de aplicar sanções administrativas a empresa de acordo com o princípio da legalidade, 
havendo assim o caráter “pedagógico” da penalidade.
É a fundamentação jurídica. Passo à conclusão.

III – Conclusão
Por fim, o presente parecer não tem caráter vinculativo nem decisório, devendo ser submetido à apreciação da autoridade superior, sem a 
obrigatoriedade de acatamento até mesmo pelo fato da existência de divergência quanto a interpretação da norma disciplinadora do tema.
Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital, da Ata de Registro de Preços, não vejo óbice quando a legalidade do processo, observado os 
requisitos e elementos mínimos na instrução dos procedimentos, sendo elas:
a) Apresentação de justificativa do pedido de cancelamento;
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b) Comprovação da ocorrência de fato superveniente em decorrência de caso fortuito ou força maior.
Posto isso, considerando o acima exposto, passo a OPINAR:
1. Pelo cancelamento do Registro de Preço da empresa MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA ME, no Processo Administrativo Licitatório n° 
15001/2021, Pregão, na forma Eletrônica, nº 0053/2021, Registro de Preço, referente aos Itens nº 28, 31 e 32, salvo se já cancelado em 
processo administrativo anterior;
2. Pela rescisão das Autorizações de Fornecimento nº 74/2022, 432/2022, 589/2022, 663/2022, 722/2022, 782/2022, 1127/2022, 1311/2022, 
1335/2022, 1441/2022, 1493/2022, 1674/2022, 1790/2022, 2011/2022, 2017/2022, 2026/2022, 2052/2022, 2099/2022, 2111/2022 e 
2277/2022, somente no que tange aos Itens nº 28, 31 e 32, podendo a rescisão ser total ou parcial, a depender do caso, salvo se já res-
cindidas em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;
3. Pela aplicação da penalidade de ADVERTÊNCIA em relação às Autorizações de Fornecimento nº 74/2022, 432/2022, 589/2022, 663/2022, 
722/2022, 782/2022, 1127/2022, 1311/2022, 1335/2022, 1441/2022, 1493/2022, 1674/2022, 1790/2022, 2011/2022, 2017/2022, 
2026/2022, 2052/2022, 2099/2022, 2111/2022 e 2277/2022, visto que, considerando a data do pedido de cancelamento (11/01/2022), não 
vencidas ou se vencidas o prazo não ultrapassa cinco dias para incidência da multa pecuniária ou, ainda, caso incidente a multa pecuniária, 
o cálculo desta não ultrapassa o montante de R$ 20,00 (vinte reais), salvo se já aplicada penalidade administrativa em relação à Autorização 
de Fornecimento em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;
4. Que proceda a análise e convocação das empresas que compõem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificação e que atenda plenamente as especificações editalícias, para, querendo, mediante a formalização de novas Atas, forneça o item 
em epígrafe.
É o Parecer.

Florianópolis (SC), 17 de janeiro de 2022.

André Luiz de Oliveira
Diretor Jurídico
OAB/SC 22.311

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
14.063/2020

Processo Administrativo Eletrônico: 50/2022-e
Interessado: MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA ME
Assunto Solicitação de Cancelamento – Itens nº 28, 31 e 32
Referência PAL n° 15001/2021, PE nº 0053/2021, Registro de Preço

DECISÃO ADMINISTRATIVA

O presente Procedimento Administrativo Eletrônico tem como objeto o cancelamento de registro de preço dos Itens nº 28, 31 e 32 do PAL 
nº 15001/2021, PE nº 0053/2021, requerido pela empresa MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA ME.
Consta parecer jurídico oriundo Diretoria Jurídica, manifestando favoravelmente a concessão do pedido, o qual acato como razões e funda-
mentos passo a DECIDIR:
1. Pelo cancelamento do Registro de Preço da empresa MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA ME, no Processo Administrativo Licitatório n° 
15001/2021, Pregão, na forma Eletrônica, nº 0053/2021, Registro de Preço, referente aos Itens nº 28, 31 e 32, salvo se já cancelado em 
processo administrativo anterior;
2. Pela rescisão das Autorizações de Fornecimento nº 74/2022, 432/2022, 589/2022, 663/2022, 722/2022, 782/2022, 1127/2022, 1311/2022, 
1335/2022, 1441/2022, 1493/2022, 1674/2022, 1790/2022, 2011/2022, 2017/2022, 2026/2022, 2052/2022, 2099/2022, 2111/2022 e 
2277/2022, somente no que tange aos Itens nº 28, 31 e 32, podendo a rescisão ser total ou parcial, a depender do caso, salvo se já res-
cindidas em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;
3. Pela aplicação da penalidade de ADVERTÊNCIA em relação às Autorizações de Fornecimento nº 74/2022, 432/2022, 589/2022, 663/2022, 
722/2022, 782/2022, 1127/2022, 1311/2022, 1335/2022, 1441/2022, 1493/2022, 1674/2022, 1790/2022, 2011/2022, 2017/2022, 
2026/2022, 2052/2022, 2099/2022, 2111/2022 e 2277/2022, visto que, considerando a data do pedido de cancelamento (11/01/2022), não 
vencidas ou se vencidas o prazo não ultrapassa cinco dias para incidência da multa pecuniária ou, ainda, caso incidente a multa pecuniária, 
o cálculo desta não ultrapassa o montante de R$ 20,00 (vinte reais), salvo se já aplicada penalidade administrativa em relação à Autorização 
de Fornecimento em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;
4. Que proceda a análise e convocação das empresas que compõem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificação e que atenda plenamente as especificações editalícias, para, querendo, mediante a formalização de novas Atas, forneça o item 
em epígrafe.
Intime-se a referida empresa acerca desta Decisão, bem como, cientifique-a do prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso 
previsto no artigo 109, inciso I, alínea “e” e “f” da Lei Federal nº 8.666/93, cujo termo inicial é a data de ciência da presente decisão. Tal 
recurso será aceito mediante instrumento escrito e protocolizado em horário de expediente da Central Executiva do CINCATARINA, localiza-
da na Rua Nereu Ramos, nº 761, Centro, Município de Fraiburgo, SC, CEP: 89.580-000.
O recurso, também, poderá ser encaminhado pelo correio com aviso de recebimento, ou por meio eletrônico, considerando-se como pro-
tocolo a data de postagem ou envio. Os recursos apresentados fora do prazo legal (intempestivos) e/ou subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente não serão reconhecidos.
Intime-se. Cumpra-se
Oportunamente, arquivem-se os autos.
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Florianópolis (SC), 17 de janeiro de 2022.

ELÓI RÖNNAU
Diretor Executivo

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
14.063/2020

Processo Administrativo Eletrônico: 50/2022-e
Interessado: MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA ME
Assunto Solicitação de Cancelamento – Itens nº 28, 31 e 32
Referência PAL n° 15001/2021, PE nº 0053/2021, Registro de Preço

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Trata-se de revisão de Decisão Administrativa proferida anteriormente no presente processo administrativo, cujo objeto era a análise da 
solicitação de cancelamento dos tens nº 28, 31 e 32, referente ao Processo Administrativo Licitatório nº 15011/2021, Pregão Eletrônico nº 
0067/2021, Registro de Preço, formulada pela empresa fornecedora MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA ME.
Da análise dos autos, constatou-se que fora elencado, de forma incorreta, o Processo Administrativo Licitatório nº 15001/2021, Pregão Ele-
trônico nº 0053/2021, quando, em verdade, os itens objeto do pedido de cancelamento são referentes ao Processo Administrativo Licitatório 
nº 15011/2021, Pregão Eletrônico nº 0067/2021, Registro de Preço. Nesse teor, deve a Decisão Administrativa ser revisada, corrigindo-se 
o número do processo licitatório e do pregão eletrônico, a fim de evitar contradições e obscuridades.
Dessa forma, considerando as disposições previstas na Lei 8.666/93, Edital, Ata de Registro de Preço e que se trata de erro material sanável, 
passo a DECIDIR:
1. Pela correção ex officio do número do Processo Administrativo Licitatório e do Pregão Eletrônico, da forma que, onde se lê “15001/2021 
(referente ao PAL) e 0053/2021 (referente ao Pregão)”, leia-se 15011/2021 (PAL) E 0067/2021 (PE).
Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se os autos.

Florianópolis (SC), 26 de janeiro de 2022.

ELÓI RÖNNAU
Diretor Executivo

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
14.063/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 504/2022-E
Publicação Nº 4324723

Processo Administrativo Eletrônico: 504/2022-e
Interessado: JULIANO MEINSCHEIN EIRELI
Assunto: Inexecução Contratual

Referência: PAL 15011/2021, PE 0067/2021, Registro de Preço

PARECER JURÍDICO

ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - CONTRATOS. INEXECUÇÃO CONTRATUAL - APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA - LEI 8.666/93 - 
LEI 10.520/02 - APLICABILIDADE - CONCLUSÃO.

I – Relatório
O presente Processo Administrativo Eletrônico foi instaurado para apurar a inexecução do contrato pela empresa JULIANO MEINSCHEIN 
EIRELI, referente às Autorizações de Fornecimento nº 11561/2022, 14322/2022 e 14520/2022.
Através de Notificações Administrativas, o Órgão Gerenciador - CINCATARINA solicitou à empresa que efetuasse a execução total das Au-
torizações de Fornecimento supracitadas ou comprovasse formalmente as razões que motivaram o inadimplemento contratual. A empresa, 
em suas manifestações, sinalizou a incapacidade de atendimento no prazo previsto e solicitou prorrogação do prazo de entrega.
Em suma é o Relatório. Passo à análise.

II – Fundamentação
Verifica-se que estamos diante de um fato de inexecução de contrato em que a empresa JULIANO MEINSCHEIN EIRELI, descumpriu o prazo 
de 15 (quinze) dias para entrega dos itens nº 15, 126, 129, 133, 142 e 201.
Sabe-se que as obrigações do fornecedor devem ser adimplidas de acordo com os termos dispostos na Ata de Registro de Preço, sendo eles:

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ENTREGAS/EXECUÇÃO
3.1 – O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços - SRP deverá ser realizado no prazo de validade da ata de registro de preços.
3.1.1 – A contratação do item, com fornecimento parcelado, será efetuada conforme a necessidade do Órgão Participante.
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3.1.2 – A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão Participante por intermédio de emissão de nota de 
empenho de despesa e autorização de fornecimento de compra.
3.1.3 – Os itens contratados deverão ser entregues no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de recebimento da autorização 
de fornecimento, que será enviada por meio eletrônico.
3.1.4 – O Fornecedor deverá entregar os itens constantes da autorização no local indicado pelo Órgão participante, com a respectiva Nota 
Fiscal Eletrônica e enviar o arquivo XML para o e-mail indicado nas Autorizações de Fornecimento.
3.2 – Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada Órgão participante correrão por conta do Fornecedor.
3.2.1 - Ficará sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas condições de 
armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiência e qualidade.
[...] (grifo nosso)

O cancelamento do Registro de Preços está previsto nos itens 20.3 do Edital de Pregão supracitado:

20.3 – O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que preju-
dique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
I - por razão de interesse público; ou
II - a pedido do fornecedor.

Importa destacar que o fornecedor, independentemente da existência de culpa (lato sensu), é responsável pela execução do contrato. A 
responsabilidade contratual envolve a aplicação de sanção às violações de convenções havidas em sede de relações privadas, emanadas 
das partes que a elas se tornam submissas.
Deste modo, diante dos fatos e nos termos apresentados pelo art. 58 da Lei 8.666/93, a empresa é passível de ato sancionatório, in verbis:

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; (grifo nosso)

Segundo a doutrina administrativa, a Administração Pública não pode deixar de aplicar a punição, desde que identificada à ocorrência de 
infração administrativa.
Verificou-se que houve retardamento da entrega por parte do fornecedor, fato este que gerou transtornos ao contratante, tendo em vista o 
inadimplemento das obrigações assumidas. Vale ressaltar que o fornecedor foi alertado do atraso através de avisos emitidos pelo Sistema 
L-CIN. Dessa forma, incorre o fornecedor nas sanções previstas na cláusula sexta da respectiva Ata de Registro de Preço. Observa-se:

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1 - Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, poderá o Órgão Gerenciador aplicar ao fornecedor em relação as contrata-
ções do Órgão Participantes as seguintes sanções:
a) Advertência
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATA-
RINA, bem como com qualquer um dos municípios consorciados, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
c) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia 
de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação 
limitado a 30 (trinta) dias;
d) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada 
sobre o valor do contrato;
e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro 
de Preços e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação. (grifo nosso)

Importa ressaltar que a ocorrência de infrações que causem danos ou prejuízos à Administração Pública, impõe sanção mais elevada a ser 
aplicada, portanto, deverá cumprir seu compromisso dentro do prazo estabelecido.
Quanto ao pedido de prorrogação do prazo de entrega, verifica-se o prazo se mostra compatível com os princípios da proporcionalidade e 
razoabilidade, podendo ser concedido sem que haja violação ao interesse público.
Outrossim, deve a empresa ficar ciente de que o novo descumprimento da obrigação na data concedida ensejará o cancelamento do regis-
tro de preço dos itens bem como aplicação das sanções administrativas pertinentes, em razão da configuração da inexecução contratual.
É a fundamentação. Passo à análise.

III – Conclusão
Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital e da Ata de Registro de Preços, opino:
1. Que a empresa JULIANO MEINSCHEIN EIRELI fique ADVERTIDA para que realize o adimplemento de sua obrigação, isto é, o atendimento 
integral das Autorizações de Fornecimento nº 11561/2022, 14322/2022 e 14520/2022, IMPRETERIVELMENTE ATÉ O DIA 13 DE ABRIL DE 
2022;
2. A aceitação do recebimento dos itens pelo Órgão Gerenciador não se configura como novo prazo;
3. A empresa está incorrendo em infração pela inexecução contratual, no entanto, foi oportunizado, de modo alternativo, o adimplemento 
de sua obrigação, ou seja, o atendimento em atraso das Autorizações de Fornecimento nº 11561/2022, 14322/2022 e 14520/2022;
4. Caso a empresa não observe a data limite estabelecida nos itens anteriores, caberá ao CINCATARINA a aplicação das penalidades e san-
ções administrativas previstas no Edital, sendo elas:
5. O cancelamento do Registro de Preço da empresa JULIANO MEINSCHEIN EIRELI, no Processo Administrativo Licitatório n° 15011/2021, 
Pregão, na forma Eletrônica, nº 0067/2021, Registro de Preço, referente aos itens nº 15, 126, 129, 133, 142 e 201, salvo se já cancelado 
em processo administrativo anterior;
6. A rescisão das Autorizações de Fornecimento nº 11561/2022, 14322/2022 e 14520/2022, salvo se já rescindidas em processo administrativo 
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anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;
7. A aplicação da penalidade de ADVERTÊNCIA em relação às Autorizações de Fornecimento nº 11561/2022, 14322/2022 e 14520/2022, 
visto que, não vencida ou se vencida o prazo não ultrapassa cinco dias para incidência da multa pecuniária ou, ainda, caso incidente a multa 
pecuniária o cálculo desta não ultrapassa o montante de R$ 20,00 (vinte reais), salvo se já aplicada penalidade administrativa em relação à 
Autorização de Fornecimento em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;
8. Que proceda a análise e convocação das empresas que compõem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificação e que atenda plenamente as especificações editalícias, para, querendo, mediante a formalização de novas Atas, forneça o item 
em epígrafe.
É o Parecer.

Florianópolis (SC), 29 de março de 2022.

Dagmar José Belotto
Analista Técnico IV - Advogado
OAB/SC 36.491

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
14.063/2020

Processo Administrativo Eletrônico: 504/2022-e
Interessado: JULIANO MEINSCHEIN EIRELI
Assunto: Inexecução Contratual

Referência: PAL 15011/2021, PE 0067/2021, Registro de Preço

DECISÃO ADMINISTRATIVA

O presente Processo Administrativo Eletrônico tem como objeto a verificação da inexecução contratual decorrente das Autorizações de For-
necimento nº 11561/2022, 14322/2022 e 14520/2022, do PAL nº 15011/2021, PE 0067/2021, em face da empresa JULIANO MEINSCHEIN 
EIRELI.
Consta dos autos Notificação para cumprimento de obrigação, bem como abertura de prazo para Defesa Prévia e comprovação das razões 
que motivaram o inadimplemento contratual, garantindo contraditório e ampla defesa.
A Diretoria Jurídica, com o objetivo precípuo de melhor atender o interesse público, opinou pela concessão da prorrogação do prazo de 
entrega para a data limite de 13 de abril de 2022 e, em caso de não atendimento na data concedida, o cancelamento do registro de preço 
do fornecedor em relação aos itens nº 15, 126, 129, 133, 142 e 201, a rescisão das Autorizações de Fornecimento não atendidas e aplica-
ção de multa/advertência em razão da inexecução contratual, nos termos da legislação em vigor, tendo em vista a desproporcionalidade do 
prazo solicitado.
Assim, considerando as disposições previstas no art. 87, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, Edital de Pregão Eletrônico 0067/2021, na 
cláusula sexta, “6.1”, “e”, da Ata de Registro de Preço acima, e parecer da Diretoria Jurídica, passo a DECIDIR:
1. Que a empresa JULIANO MEINSCHEIN EIRELI fique ADVERTIDA para que realize o adimplemento de sua obrigação, isto é, o atendimento 
integral das Autorizações de Fornecimento nº 11561/2022, 14322/2022 e 14520/2022, IMPRETERIVELMENTE ATÉ O DIA 13 DE ABRIL DE 
2022;
2. A aceitação do recebimento dos itens pelo Órgão Gerenciador não se configura como novo prazo;
3. A empresa está incorrendo em infração pela inexecução contratual, no entanto, foi oportunizado, de modo alternativo, o adimplemento 
de sua obrigação, ou seja, o atendimento em atraso das Autorizações de Fornecimento nº 11561/2022, 14322/2022 e 14520/2022;
4. Caso a empresa não observe a data limite estabelecida nos itens anteriores, caberá ao CINCATARINA a aplicação das penalidades e san-
ções administrativas previstas no Edital, sendo elas:
5. O cancelamento do Registro de Preço da empresa JULIANO MEINSCHEIN EIRELI, no Processo Administrativo Licitatório n° 15011/2021, 
Pregão, na forma Eletrônica, nº 0067/2021, Registro de Preço, referente aos itens nº 15, 126, 129, 133, 142 e 201, salvo se já cancelado 
em processo administrativo anterior;
6. A rescisão das Autorizações de Fornecimento nº 11561/2022, 14322/2022 e 14520/2022, salvo se já rescindidas em processo adminis-
trativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;
7. A aplicação da penalidade de ADVERTÊNCIA em relação às Autorizações de Fornecimento nº 11561/2022, 14322/2022 e 14520/2022, 
visto que, não vencida ou se vencida o prazo não ultrapassa cinco dias para incidência da multa pecuniária ou, ainda, caso incidente a multa 
pecuniária o cálculo desta não ultrapassa o montante de R$ 20,00 (vinte reais), salvo se já aplicada penalidade administrativa em relação à 
Autorização de Fornecimento em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;
8. Que proceda a análise e convocação das empresas que compõem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificação e que atenda plenamente as especificações editalícias, para, querendo, mediante a formalização de novas Atas, forneça o item 
em epígrafe.
Intime-se a referida empresa acerca desta Decisão, bem como, cientifique-a do prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso 
previsto no artigo 109, inciso I, alínea “e” e “f” da Lei Federal nº 8.666/93, cujo termo inicial é a data de ciência da presente decisão. Tal 
recurso será aceito mediante instrumento escrito e protocolizado em horário de expediente da Central Executiva do CINCATARINA, localiza-
da na Rua Nereu Ramos, nº 761, Centro, Município de Fraiburgo, SC, CEP: 89.580-000.
O recurso, também, poderá ser encaminhado pelo correio com aviso de recebimento, ou por meio eletrônico, considerando-se como pro-
tocolo a data de postagem ou envio. Os recursos apresentados fora do prazo legal (intempestivos) e/ou subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente não serão reconhecidos.

Intime-se. Cumpra-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
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Florianópolis (SC), 29 de março de 2022.

ELÓI RÖNNAU
Diretor Executivo

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
14.063/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 505/2022-E
Publicação Nº 4324741

Processo Administrativo Eletrônico: 505/2022-e
Interessado: RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Assunto Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro do item nº 205
Referência PAL n° 0200/2021, PE n° 0013/2021, Registro de Preço

PARECER JURÍDICO

ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS –REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FI-
NANCEIRO – APLICABILIDADE – CONCLUSÃO.

I – Relatório
O presente Processo Administrativo Eletrônico foi instaurado mediante requerimento da empresa RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA, que versa sobre o reequilíbrio econômico-financeiro do item nº 205, referente ao processo administrativo licitatório em epígrafe.
Em sua solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro, a empresa fornecedora alegou que aceitaram a obrigação do fornecimento do item 
levando em consideração o estoque do medicamento comprado no valor de R$ 0,799, entretanto, o preço de aquisição do item aumentou 
para R$ 0,90, sendo inviável o fornecimento no preço anteriormente proposto.
Solicita, dessa forma, o realinhamento do preço contratado em relação ao item nº 205, com fulcro no art. 65, inciso III, alínea “d” da Lei 
8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos), a fim de reestabelecer o equilíbrio contratual pactuado inicialmente. Comprovou a variação dos 
valores através de notas fiscais anexas e, nesses termos, justificou seu pedido. Ressalta-se que a comprovação dos percentuais solicitados 
foi apenas parcial, isto é, o pedido foi de 28%, sendo que houve comprovação efetiva de apenas 12,64%.
Antes de conceder o reequilíbrio econômico-financeiro solicitado e comprovado, foi realizada negociação com os fornecedores que compõem 
o cadastro de reserva para o item em tela, para obter contratação mais vantajosa para Administração, observada a ordem de classificação, 
nos termos do artigo 20, da Resolução nº 22, de 12 de março de 2020, que dispõe sobre o Regulamento do Sistema de Registro de Preços 
no âmbito do Consórcio Interfederativo Santa Catarina – CINCATARINA.
Consultando o interesse das demais proponentes em fornecer os itens por valor menor ao obtido caso concedido o reequilíbrio, constatou-se 
que não há valores inferiores ao comprovado, restando a concessão parcial, nos termos do que fora efetivamente comprovado (12,64%), 
como melhor opção aos Órgãos Participantes. Contudo, a empresa optou por não aceitar o fornecimento do item nesses termos.
É o relatório. Passamos à análise.

II – Fundamentação
Diante das argumentações e documentações juntadas aos autos, passamos a análise jurídica do pedido. Preliminarmente devemos observar 
que uma das características do contrato público é a chamada regra da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, que se encontra 
preconizada na Carta Magna Brasileira segundo a dicção do art. 37, inciso XXI, in verbis:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obe-
decerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
XXI - Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de 
licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (grifo nosso)

Este dispositivo busca dar segurança ao particular sobre riscos econômicos que possam ocorrer por conta das oscilações das bases econô-
micas do contrato, permitindo que o ajuste prossiga ao longo da relação, quando devidamente comprovado.
Como bem salienta Marçal Justen Filho, quanto ao tema:
A tutela ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos destina-se a beneficiar precipuamente a própria administração. Se 
os particulares tivessem de arcar com as consequências de todos os eventos danosos possíveis, teriam de formular propostas mais onero-
sas. A administração arcaria com os custos correspondentes a eventos meramente possíveis – mesmo quando incorressem, o particular seria 
remunerado por seus efeitos meramente potenciais. É muito mais vantajoso convidar os interessados a formular a menor proposta possível: 
aquela que poderá ser executada se não se verificar qualquer evento prejudicial ou oneroso posterior. Concomitantemente, assegura-se 
ao particular que, se vier a ocorrer um infortúnio o acréscimo de encargos será arcado pela administração. Em vez de arcar sempre com o 
custo de eventos meramente potenciais, a administração apenas responderá por eles se e quando efetivamente ocorrerem. (grifo nosso)

Bem, por esta razão é que o mesmo autor acentua (op cit. p.522):
O direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da contratação não deriva de cláusula contratual nem de previsão do ato convo-
catório. Tem raiz constitucional. Portanto, a ausência de previsão ou de autorização é irrelevante. São inconstitucionais todos os dispositivos 
legais e regulamentares que pretendam condicionar a concessão de reajuste de preços, recomposição de preços, correção monetária a uma 
previsão no ato convocatório ou no contrato.
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Fica claro, portanto, que a equação financeira do contrato pela sua radicação constitucional independe para manutenção do seu equilíbrio 
de qualquer previsão legal ou contratual.
Outrossim, ressaltar o estabelecimento prévio de regras procedimentais para recomposição do mencionado equilíbrio, visto que tão somente 
o caso concreto poderá ditar os caminhos pertinentes ao realinhamento às bases originais. A afetação financeira do contrato pode se dar 
por uma gama variada de motivos, sendo impossível de se prever um caminho único para solucionar os incidentes de percurso que possam 
ocorrer. A Lei Geral de Licitações, Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, estabelece em seu art. 65, as circunstâncias quando a alteração 
contratual, em especial ao reequilíbrio, sendo ele:
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
[...]
II - por acordo das partes:
[...]
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para 
a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na 
hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseq-ências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução 
do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracon-
tratual. (grifo nosso)

Com esse raciocínio atingimos facilmente a conclusão de que os chamados mecanismos revisionais não só podem, mas devem ser estabe-
lecidos posteriormente a licitação, sob pena de se perder a perspectiva da exata compreensão da relação causa/efeito, que só poderá ser 
compreendida em contemporaneidade com o evento que dará margem à aplicação da norma.
No entanto, a possibilidade de concessão do reequilíbrio está condicionada a comprovação por parte do fornecedor e posterior análise pela 
equipe técnica do CINCATARINA. No caso em comento, verificou-se que não há propostas mais vantajosas na lista de cadastro de reserva de 
fornecedores, restando a concessão, nos termos do que fora efetivamente comprovado (12,64%), a melhor opção aos Órgãos Participantes. 
Contudo, a empresa optou por não aceitar o fornecimento do item nos termos propostos.
Passo à conclusão.

III – Conclusão
Cabe salientar que o presente parecer não tem caráter vinculativo nem decisório, devendo ser submetido à apreciação da autoridade supe-
rior, sem a obrigatoriedade de acatamento.
Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital, da Ata de Registro de Preços e da Resolução nº 0022/2020, não vejo óbice quanto a legali-
dade do processo, observado os requisitos e elementos mínimos na instrução dos procedimentos, sendo elas:
a) Apresentação de justificativa e comprovação do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro;
b) Parecer técnico quanto ao pedido;
c) Consulta ao cadastro de fornecedores e valor de mercado;
Posto isso, considerando o acima exposto, passo a OPINAR:
1. Pelo Indeferimento do pedido de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, no que tange ao item nº 205, não concedido em virtude da recusa 
da empresa em fornecer o item de acordo com os percentuais efetivamente comprovados através das Notas Fiscais, que são inferiores aos 
percentuais solicitados;
2. Pelo cancelamento do Registro de Preço da RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, no Processo Administrativo Licitatório 
PAL n° 0200/2021, PE nº 0013/2021, Registro de Preço, referente ao item nº 205, proporcionando, assim, a contratação mais vantajosa 
ao Poder Público;
3. Pelo atendimento de todas as Autorizações de Fornecimento eventualmente em aberto e recebidas até a presente data, haja vista que o 
cancelamento do registro de preços possui apenas efeitos ex nunc, não atingindo contratos administrativos já consolidados;
4. Que proceda a análise e convocação das empresas que compõem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificação e que atenda plenamente as especificações editalícias, para, querendo, mediante a formalização de novas Atas, forneça o item 
em epígrafe.

É o Parecer.

Florianópolis (SC), 13 de abril de 2022.

Dagmar José Belotto
Analista Técnico IV - Advogado
OAB/SC 36.491

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
14.063/2020

Processo Administrativo Eletrônico: 505/2022-e
Interessado: RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Assunto Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro
Referência PAL n° 0200/2021, PE n° 0013/2021, Registro de Preço

DECISÃO ADMINISTRATIVA

O presente Procedimento Administrativo Eletrônico tem como objeto a Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro referente ao item 
nº 205 do processo administrativo licitatório acima, requerido pela empresa RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
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Consta parecer jurídico oriundo da Diretoria Jurídica, o qual acato como razões e fundamentos para DECIDIR:
1. Pelo Indeferimento do pedido de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, no que tange ao item nº 205, não concedido em virtude da recusa 
da empresa em fornecer o item de acordo com os percentuais efetivamente comprovados através das Notas Fiscais, que são inferiores aos 
percentuais solicitados;
2. Pelo cancelamento do Registro de Preço da RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, no Processo Administrativo Licitatório 
PAL n° 0200/2021, PE nº 0013/2021, Registro de Preço, referente ao item nº 205, proporcionando, assim, a contratação mais vantajosa 
ao Poder Público;
3. Pelo atendimento de todas as Autorizações de Fornecimento eventualmente em aberto e recebidas até a presente data, haja vista que o 
cancelamento do registro de preços possui apenas efeitos ex nunc, não atingindo contratos administrativos já consolidados;
4. Que proceda a análise e convocação das empresas que compõem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificação e que atenda plenamente as especificações editalícias, para, querendo, mediante a formalização de novas Atas, forneça o item 
em epígrafe.

Intime-se. Cumpra-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.

Florianópolis (SC), 13 de abril de 2022.

ELÓI RÖNNAU
Diretor Executivo

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
14.063/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 59/2022-E
Publicação Nº 4323344

Processo Administrativo Eletrônico: 59/2022-e
Interessado: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Assunto: Inexecução de Contrato

Referência: PAL 0200/2021, PE 0013/2021

PARECER JURÍDICO

ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - CONTRATOS. INEXECUÇÃO CONTRATUAL - APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA - LEI 8.666/93 - 
LEI 10.520/02 - APLICABILIDADE - CONCLUSÃO.

I – Relatório
O presente Processo Administrativo Eletrônico foi instaurado para apurar a inexecução do contrato pela empresa PRATI, DONADUZZI & CIA 
LTDA, referente às Autorizações de Fornecimento nº 104047/2021 e 104288/2021.
Através de Notificações Administrativas, o Órgão Gerenciador - CINCATARINA solicitou à empresa que efetuasse a execução total das Auto-
rizações de Fornecimento supracitadas ou comprovasse formalmente as razões que motivaram o inadimplemento contratual.
A empresa, em suas manifestações, sinalizou a incapacidade de atendimento no prazo previsto e solicitou prorrogações do prazo de entrega, 
entretanto, os prazos solicitados já expiraram, restando a análise prejudicada.
Em suma é o Relatório. Passo à análise.

II – Fundamentação
Verifica-se que estamos diante de um fato de inexecução de contrato em que a empresa PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA, descumpriu o 
prazo de 15 (quinze) dias para entrega dos itens nº 22, 32 e 666.
Sabe-se que as obrigações do fornecedor devem ser adimplidas de acordo com os termos dispostos na Ata de Registro de Preço, sendo eles:

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ENTREGAS/EXECUÇÃO
3.1 – O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços - SRP deverá ser realizado no prazo de validade da ata de registro de preços.
3.1.1 – A contratação do item, com fornecimento parcelado, será efetuada conforme a necessidade do Órgão Participante.
3.1.2 – A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão Participante por intermédio de emissão de nota de 
empenho de despesa e autorização de fornecimento de compra.
3.1.3 – Os itens contratados deverão ser entregues no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de recebimento da autorização 
de fornecimento, que será enviada por meio eletrônico.
3.1.4 – O Fornecedor deverá entregar os itens constantes da autorização no local indicado pelo Órgão participante, com a respectiva Nota 
Fiscal Eletrônica e enviar o arquivo XML para o e-mail indicado nas Autorizações de Fornecimento.
3.2 – Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada Órgão participante correrão por conta do Fornecedor.
3.2.1 - Ficará sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas condições de 
armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiência e qualidade.
3.3 – A data de validade ou a garantia dos produtos a serem entregues não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados a partir da data 
de entrega dos mesmos. (grifo nosso)

O cancelamento do Registro de Preços está previsto nos itens 20.3 do Edital de Pregão supracitado:
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20.3 – O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que preju-
dique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
I - por razão de interesse público; ou
II - a pedido do fornecedor.

Importa destacar que o fornecedor, independentemente da existência de culpa (lato sensu), é responsável pela execução do contrato. A 
responsabilidade contratual envolve a aplicação de sanção às violações de convenções havidas em sede de relações privadas, emanadas 
das partes que a elas se tornam submissas.
Deste modo, diante dos fatos e nos termos apresentados pelo art. 58 da Lei 8.666/93, a empresa é passível de ato sancionatório, in verbis:

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; (grifo nosso)

Segundo a doutrina administrativa, a Administração Pública não pode deixar de aplicar a punição, desde que identificada à ocorrência de 
infração administrativa.
Verificou-se que houve retardamento da entrega por parte do fornecedor, fato este que gerou transtornos ao contratante, tendo em vista o 
inadimplemento das obrigações assumidas. Vale ressaltar que o fornecedor foi alertado do atraso através de avisos emitidos pelo Sistema 
L-CIN. Dessa forma, incorre o fornecedor nas sanções previstas na cláusula sexta da respectiva Ata de Registro de Preço. Observa-se:

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1 - Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, poderá o Órgão Gerenciador aplicar ao fornecedor em relação as contrata-
ções do Órgão Participantes as seguintes sanções:
a) Advertência
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATA-
RINA, bem como com qualquer um dos municípios consorciados, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
c) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia 
de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação 
limitado a 30 (trinta) dias;
d) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada 
sobre o valor do contrato;
e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro 
de Preços e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação. (grifo nosso)

Importa ressaltar que a ocorrência de infrações que causem danos ou prejuízos à Administração Pública, impõe sanção mais elevada a ser 
aplicada, portanto, deverá cumprir seu compromisso dentro do prazo estabelecido.
Quanto ao pedido de prorrogação do prazo de entrega, faz-se importante ressaltar que já houve perda de objeto, visto que o prazo solicitado 
já expirou. Salienta-se que para fins de concessão de prorrogação do prazo de entrega, considera-se como termo inicial a data do pedido 
e não a data da concessão.
É a fundamentação. Passo à análise.

III – Conclusão
Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital e da Ata de Registro de Preços, opino:
1. Pelo cancelamento do Registro de Preço da empresa PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA, no Processo Administrativo Licitatório n° 0200/2021, 
Pregão, na forma Eletrônica, nº 0013/2021, Registro de Preço, referente aos itens nº 22, 32 e 666, salvo se já cancelado em processo 
administrativo anterior;
2. Pela rescisão das Autorizações de Fornecimento nº 104047/2021 e 104288/2021, salvo se já rescindida em processo administrativo an-
terior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;
3. Pela aplicação da penalidade de MULTA em relação à Autorização de Fornecimento nº 104288/2021, nos termos e percentuais descritos 
no quadro demonstrativo da aplicação de multa em anexo, encaminhando-se cópia do presente processo administrativo aos municípios 
respectivos para emissão do boleto de cobrança, salvo se já aplicada penalidade administrativa em relação às Autorizações de Fornecimento 
em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;
4. Pela aplicação da penalidade de ADVERTÊNCIA em relação à Autorização de Fornecimento nº 104047/2021, visto que, não vencida ou se 
vencida o prazo não ultrapassa cinco dias para incidência da multa pecuniária ou, ainda, caso incidente a multa pecuniária o cálculo desta 
não ultrapassa o montante de R$ 20,00 (vinte reais), salvo se já aplicada penalidade administrativa em relação à Autorização de Forneci-
mento em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;
5. Que proceda a análise e convocação das empresas que compõem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificação e que atenda plenamente as especificações editalícias, para, querendo, mediante a formalização de novas Atas, forneça o item 
em epígrafe.
É o Parecer.

Florianópolis (SC), 18 de janeiro de 2022.

André Luiz de Oliveira
Diretor Jurídico
OAB/SC 22.311

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
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14.063/2020

Processo Administrativo Eletrônico: 59/2022-e
Interessado: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Assunto: Inexecução de Contrato

Referência: PAL 0200/2021, PE 0013/2021

DECISÃO ADMINISTRATIVA

O presente Processo Administrativo Eletrônico tem como objeto a verificação da inexecução contratual decorrente das Autorizações de 
Fornecimento nº 104047/2021 e 104288/2021, do PAL nº 0200/2021, PE 0013/2021, em face da empresa PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
Consta dos autos Notificação para cumprimento de obrigação, bem como abertura de prazo para Defesa Prévia e comprovação das razões 
que motivaram o inadimplemento contratual, garantindo contraditório e ampla defesa.
A Diretoria Jurídica, com o objetivo precípuo de melhor atender o interesse público, opinou pelo cancelamento do registro de preço do for-
necedor em relação aos itens nº 22, 32 e 666, rescisão das Autorizações de Fornecimento não atendidas e aplicação de multa/advertência 
em razão da inexecução contratual, nos termos da legislação em vigor.
Assim, considerando as disposições previstas no art. 87, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, Edital de Pregão Eletrônico 0013/2021, na 
cláusula sexta, “6.1”, “e”, da Ata de Registro de Preço acima, e parecer da Diretoria Jurídica, passo a DECIDIR:
1. Pelo cancelamento do Registro de Preço da empresa PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA, no Processo Administrativo Licitatório n° 0200/2021, 
Pregão, na forma Eletrônica, nº 0013/2021, Registro de Preço, referente aos itens nº 22, 32 e 666, salvo se já cancelado em processo 
administrativo anterior;
2. Pela rescisão das Autorizações de Fornecimento nº 104047/2021 e 104288/2021, salvo se já rescindida em processo administrativo an-
terior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;
3. Pela aplicação da penalidade de MULTA em relação à Autorização de Fornecimento nº 104288/2021, nos termos e percentuais descritos 
no quadro demonstrativo da aplicação de multa em anexo, encaminhando-se cópia do presente processo administrativo aos municípios 
respectivos para emissão do boleto de cobrança, salvo se já aplicada penalidade administrativa em relação às Autorizações de Fornecimento 
em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;
4. Pela aplicação da penalidade de ADVERTÊNCIA em relação à Autorização de Fornecimento nº 104047/2021, visto que, não vencida ou se 
vencida o prazo não ultrapassa cinco dias para incidência da multa pecuniária ou, ainda, caso incidente a multa pecuniária o cálculo desta 
não ultrapassa o montante de R$ 20,00 (vinte reais), salvo se já aplicada penalidade administrativa em relação à Autorização de Forneci-
mento em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;
5. Que proceda a análise e convocação das empresas que compõem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificação e que atenda plenamente as especificações editalícias, para, querendo, mediante a formalização de novas Atas, forneça o item 
em epígrafe.
Intime-se a referida empresa acerca desta Decisão, bem como, cientifique-a do prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso 
previsto no artigo 109, inciso I, alínea “e” e “f” da Lei Federal nº 8.666/93, cujo termo inicial é a data de ciência da presente decisão. Tal 
recurso será aceito mediante instrumento escrito e protocolizado em horário de expediente da Central Executiva do CINCATARINA, localiza-
da na Rua Nereu Ramos, nº 761, Centro, Município de Fraiburgo, SC, CEP: 89.580-000.
O recurso, também, poderá ser encaminhado pelo correio com aviso de recebimento, ou por meio eletrônico, considerando-se como pro-
tocolo a data de postagem ou envio. Os recursos apresentados fora do prazo legal (intempestivos) e/ou subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente não serão reconhecidos.
Intime-se. Cumpra-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.

Florianópolis (SC), 18 de janeiro de 2022.

ELÓI RÖNNAU
Diretor Executivo
Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
14.063/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 81/2022-E
Publicação Nº 4323346

Processo Administrativo Eletrônico: 81/2022-e
Interessado: MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Assunto: Inexecução de Contrato

Referência: PAL 7986/2021, PE 0038/2021

PARECER JURÍDICO

ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - CONTRATOS. INEXECUÇÃO CONTRATUAL - APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA - LEI 8.666/93 - 
LEI 10.520/02 - APLICABILIDADE - CONCLUSÃO.

I – Relatório
O presente Processo Administrativo Eletrônico foi instaurado para apurar a inexecução do contrato pela empresa MAXIMUM COMERCIAL 



19/11/2022 (Sábado) DOM/SC - Edição Extra N° 4039

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 65

IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, referente à Autorização de Fornecimento nº 99705/2021.
Através de Notificações Administrativas, o Órgão Gerenciador - CINCATARINA solicitou à empresa que efetuasse a execução total da Autori-
zação de Fornecimento acima mencionada ou comprovasse formalmente as razões que motivaram o inadimplemento contratual. A empresa, 
em suas manifestações, sinalizou a incapacidade de atendimento no prazo previsto e solicitou prorrogações do prazo de entrega.
Em suma é o Relatório. Passo à análise.

II – Fundamentação
Verifica-se que estamos diante de um fato de inexecução de contrato em que a empresa MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPOR-
TADORA LTDA, descumpriu o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do item nº 07.
Sabe-se que as obrigações do fornecedor devem ser adimplidas de acordo com os termos dispostos na Ata de Registro de Preço, sendo eles:

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ENTREGAS/EXECUÇÃO
3.1 – O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços - SRP deverá ser realizado no prazo de validade da ata de registro de preços.
3.1.1 – A contratação do item, com fornecimento parcelado, será efetuada conforme a necessidade do Órgão Participante.
3.1.2 – A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão Participante por intermédio de emissão de nota de 
empenho de despesa e autorização de fornecimento de compra.
3.1.3 – Os itens contratados deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento da autorização 
de fornecimento, que será enviada por meio eletrônico.
3.1.4 – O Fornecedor deverá entregar os itens constantes da autorização no local indicado pelo Órgão participante, com a respectiva Nota 
Fiscal Eletrônica e enviar o arquivo XML para o e-mail indicado nas Autorizações de Fornecimento.
3.2 – Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada Órgão participante correrão por conta do Fornecedor.
3.2.1 - Ficará sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas condições de 
armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiência e qualidade.
3.3 – A data de validade ou a garantia dos produtos a serem entregues não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados a partir da data 
de entrega dos mesmos. (grifo nosso)

O cancelamento do Registro de Preços está previsto nos itens 20.3 do Edital de Pregão supracitado:

20.3 – O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que preju-
dique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
I - por razão de interesse público; ou
II - a pedido do fornecedor.

Importa destacar que o fornecedor, independentemente da existência de culpa (lato sensu), é responsável pela execução do contrato. A 
responsabilidade contratual envolve a aplicação de sanção às violações de convenções havidas em sede de relações privadas, emanadas 
das partes que a elas se tornam submissas.
Deste modo, diante dos fatos e nos termos apresentados pelo art. 58 da Lei 8.666/93, a empresa é passível de ato sancionatório, in verbis:

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; (grifo nosso)

Segundo a doutrina administrativa, a Administração Pública não pode deixar de aplicar a punição, desde que identificada à ocorrência de 
infração administrativa.
Verificou-se que houve retardamento da entrega por parte do fornecedor, fato este que gerou transtornos ao contratante, tendo em vista o 
inadimplemento das obrigações assumidas. Vale ressaltar que o fornecedor foi alertado do atraso através de avisos emitidos pelo Sistema 
L-CIN. Dessa forma, incorre o fornecedor nas sanções previstas na cláusula sexta da respectiva Ata de Registro de Preço. Observa-se:

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1 - Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, poderá o Órgão Gerenciador aplicar ao fornecedor em relação as contrata-
ções do Órgão Participantes as seguintes sanções:
a) Advertência
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATA-
RINA, bem como com qualquer um dos municípios consorciados, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
c) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia 
de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação 
limitado a 30 (trinta) dias;
d) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada 
sobre o valor do contrato;
e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro 
de Preços e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação. (grifo nosso)

Importa ressaltar que a ocorrência de infrações que causem danos ou prejuízos à Administração Pública, impõe sanção mais elevada a ser 
aplicada, portanto, deverá cumprir seu compromisso dentro do prazo estabelecido.
Quanto ao pedido de prorrogação do prazo de entrega, verifica-se que tal prazo se mostra compatível com os princípios da proporcionali-
dade e razoabilidade, podendo ser concedido sem que haja violação ao interesse público.
Outrossim, deve a empresa ficar ciente de que o novo descumprimento da obrigação na data concedida ensejará o cancelamento do regis-
tro de preço dos itens bem como aplicação das sanções administrativas pertinentes, em razão da configuração da inexecução contratual.
É a fundamentação. Passo à análise.
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III – Conclusão
Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital e da Ata de Registro de Preços, opino:
1. Que a empresa MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA fique ADVERTIDA para que realize o adimplemento de 
sua obrigação, isto é, o atendimento integral da Autorização de Fornecimento nº 99705/2021, IMPRETERIVELMENTE ATÉ O DIA 31 DE 
JANEIRO DE 2022;
2. A aceitação do recebimento dos itens pelo Órgão Gerenciador não se configura como novo prazo;
3. A empresa está incorrendo em infração pela inexecução contratual, no entanto, foi oportunizado, de modo alternativo, o adimplemento 
de sua obrigação, ou seja, o atendimento em atraso da Autorização de Fornecimento nº 99705/2021;
4. Caso a empresa não observe a data limite estabelecida nos itens anteriores, caberá ao CINCATARINA a aplicação das penalidades e san-
ções administrativas previstas no Edital, sendo elas:
5. Pelo cancelamento do Registro de Preço da empresa MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, no Processo Ad-
ministrativo Licitatório n° 7986/2021, Pregão, na forma Eletrônica, nº 0038/2021, Registro de Preço, referente ao item nº 07, salvo se já 
cancelado em processo administrativo anterior;
6. Pela rescisão da Autorização de Fornecimento nº 99705/2021, salvo se já rescindida em processo administrativo anterior, evitando-se, 
assim, eventual bis in idem;
7. Pela aplicação da penalidade de MULTA em relação à Autorização de Fornecimento nº 99705/2021, nos termos e percentuais descritos 
no quadro demonstrativo da aplicação de multa em anexo, encaminhando-se cópia do presente processo administrativo aos municípios 
respectivos para emissão do boleto de cobrança, salvo se já aplicada penalidade administrativa em relação às Autorizações de Fornecimento 
em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;
8. Que proceda a análise e convocação das empresas que compõem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificação e que atenda plenamente as especificações editalícias, para, querendo, mediante a formalização de novas Atas, forneça o item 
em epígrafe.
É o Parecer.

Florianópolis (SC), 18 de janeiro de 2022.

André Luiz de Oliveira
Diretor Jurídico
OAB/SC 22.311

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
14.063/2020

Processo Administrativo Eletrônico: 81/2022-e
Interessado: MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Assunto: Inexecução de Contrato

Referência: PAL 7986/2021, PE 0038/2021

DECISÃO ADMINISTRATIVA

O presente Processo Administrativo Eletrônico tem como objeto a verificação da inexecução contratual decorrente da Autorização de For-
necimento nº 99705/2021, do PAL nº 7986/2021, PE 0038/2021, em face da empresa MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTA-
DORA LTDA.
Consta dos autos Notificação para cumprimento de obrigação, bem como abertura de prazo para Defesa Prévia e comprovação das razões 
que motivaram o inadimplemento contratual, garantindo contraditório e ampla defesa.
A Diretoria Jurídica, com o objetivo precípuo de melhor atender o interesse público, opinou pela concessão da prorrogação do prazo de 
entrega para a data limite de 31 de janeiro de 2022 e, em caso de não atendimento na data concedida, o cancelamento do registro de 
preço do fornecedor em relação ao item nº 07, a rescisão da Autorização de Fornecimento não atendida e aplicação de multa em razão da 
inexecução contratual, nos termos da legislação em vigor.
Assim, considerando as disposições previstas no art. 87, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, Edital de Pregão Eletrônico 0038/2021, na 
cláusula sexta, “6.1”, “e”, da Ata de Registro de Preço acima, e parecer da Diretoria Jurídica, passo a DECIDIR:
1. Que a empresa MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA fique ADVERTIDA para que realize o adimplemento de 
sua obrigação, isto é, o atendimento integral da Autorização de Fornecimento nº 99705/2021, IMPRETERIVELMENTE ATÉ O DIA 31 DE 
JANEIRO DE 2022;
2. A aceitação do recebimento dos itens pelo Órgão Gerenciador não se configura como novo prazo;
3. A empresa está incorrendo em infração pela inexecução contratual, no entanto, foi oportunizado, de modo alternativo, o adimplemento 
de sua obrigação, ou seja, o atendimento em atraso da Autorização de Fornecimento nº 99705/2021;
4. Caso a empresa não observe a data limite estabelecida nos itens anteriores, caberá ao CINCATARINA a aplicação das penalidades e san-
ções administrativas previstas no Edital, sendo elas:
5. Pelo cancelamento do Registro de Preço da empresa MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, no Processo Ad-
ministrativo Licitatório n° 7986/2021, Pregão, na forma Eletrônica, nº 0038/2021, Registro de Preço, referente ao item nº 07, salvo se já 
cancelado em processo administrativo anterior;
6. Pela rescisão da Autorização de Fornecimento nº 99705/2021, salvo se já rescindida em processo administrativo anterior, evitando-se, 
assim, eventual bis in idem;
7. Pela aplicação da penalidade de MULTA em relação à Autorização de Fornecimento nº 99705/2021, nos termos e percentuais descritos 
no quadro demonstrativo da aplicação de multa em anexo, encaminhando-se cópia do presente processo administrativo aos municípios 
respectivos para emissão do boleto de cobrança, salvo se já aplicada penalidade administrativa em relação às Autorizações de Fornecimento 
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em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;
8. Que proceda a análise e convocação das empresas que compõem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificação e que atenda plenamente as especificações editalícias, para, querendo, mediante a formalização de novas Atas, forneça o item 
em epígrafe.
Intime-se a referida empresa acerca desta Decisão, bem como, cientifique-a do prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso 
previsto no artigo 109, inciso I, alínea “e” e “f” da Lei Federal nº 8.666/93, cujo termo inicial é a data de ciência da presente decisão. Tal 
recurso será aceito mediante instrumento escrito e protocolizado em horário de expediente da Central Executiva do CINCATARINA, localiza-
da na Rua Nereu Ramos, nº 761, Centro, Município de Fraiburgo, SC, CEP: 89.580-000.
O recurso, também, poderá ser encaminhado pelo correio com aviso de recebimento, ou por meio eletrônico, considerando-se como pro-
tocolo a data de postagem ou envio. Os recursos apresentados fora do prazo legal (intempestivos) e/ou subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente não serão reconhecidos.
Intime-se. Cumpra-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.

Florianópolis (SC), 19 de janeiro de 2022.

ELÓI RÖNNAU
Diretor Executivo
Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
14.063/2020

Processo Administrativo Eletrônico: 81/2022-e
Interessado: MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Assunto: Inexecução Contratual

Referência: PAL 7986/2021, PE 0038/2021, Registro de Preço

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Trata-se de recurso administrativo interposto no processo em epígrafe, em face de Decisão Administrativa prolatada que determinou a en-
trega integral da Autorização de Fornecimento nº 99705/2021 até 31 de janeiro de 2022, sob pena de cancelamento do registro de preço 
do fornecedor em relação ao item nº 07 e rescisão da AF supramencionada, além da aplicação da penalidade de multa.
A empresa fornecedora após tomar ciência da decisão, apresentou recurso nos termos estabelecidos pelo art. 109, inciso I, alínea “e” e “f” 
da Lei Federal nº 8.666/93. Em suas razões recursais apresentou fatos novos aptos a modificar parcialmente a decisão anterior.
A Diretoria Jurídica, analisando as razões apresentadas, diante da realidade mercadológica e das disposições legais vigentes, opinou pela 
reforma parcial da Decisão Administrativa para converter a penalidade de multa em advertência.
Diante do exposto, considerando as razões apresentadas no Recurso Administrativo interposto e Despacho oriundo da Diretoria Jurídica, 
passo a DECIDIR:
1. Pelo recebimento e conhecimento do recurso interposto, eis que cumpridos os requisitos de admissibilidade;
2. No mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso administrativo interposto a fim de a fim de converter a penalidade de multa em ad-
vertência, mantendo-se as demais disposições da Decisão Administrativa retro nos exatos termos em que foram proferidas.
Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se os autos.
Florianópolis (SC), 11 de março de 2022.

ELÓI RÖNNAU
Diretor Executivo
Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
14.063/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 91/2022-E
Publicação Nº 4323395

Processo Administrativo Eletrônico: 91/2022-e
Interessado: LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA
Assunto: Inexecução de Contrato

Referência: PAL 9466/2021, PE 0037/2021

PARECER JURÍDICO

ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - CONTRATOS. INEXECUÇÃO CONTRATUAL - APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA - LEI 8.666/93 - 
LEI 10.520/02 - APLICABILIDADE - CONCLUSÃO.

I – Relatório
O presente Processo Administrativo Eletrônico foi instaurado para apurar a inexecução do contrato pela empresa LS SERVIÇOS DE INFOR-
MÁTICA E ELETRÔNICA LTDA, referente à Autorização de Fornecimento nº 100730/2021.
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Através de Notificações Administrativas, o Órgão Gerenciador - CINCATARINA solicitou à empresa que efetuasse a execução total da Au-
torização de Fornecimento acima citada ou comprovasse formalmente as razões que motivaram o inadimplemento contratual. A empresa, 
apesar de notificada, não apresentou manifestação/defesa no prazo previsto.
Em suma é o Relatório. Passo à análise.

II – Fundamentação
Verifica-se que estamos diante de um fato de inexecução de contrato em que a empresa LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA 
LTDA, descumpriu o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do item nº 03.
Sabe-se que as obrigações do fornecedor devem ser adimplidas de acordo com os termos dispostos na Ata de Registro de Preço, sendo eles:

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ENTREGAS/EXECUÇÃO
3.1 – O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços - SRP deverá ser realizado no prazo de validade da ata de registro de preços.
3.1.1 – A contratação do item, com fornecimento parcelado, será efetuada conforme a necessidade do Órgão Participante.
3.1.2 – A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão Participante por intermédio de emissão de nota de 
empenho de despesa e autorização de fornecimento de compra.
3.1.3 – Os itens contratados deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento da autorização 
de fornecimento, que será enviada por meio eletrônico.
3.1.4 – O Fornecedor deverá entregar os itens constantes da autorização no local indicado pelo Órgão participante, com a respectiva Nota 
Fiscal Eletrônica e enviar o arquivo XML para o e-mail indicado nas Autorizações de Fornecimento.
3.2 – Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada Órgão participante correrão por conta do Fornecedor.
3.2.1 - Ficará sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas condições de 
armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiência e qualidade.
3.3 – A data de validade ou a garantia dos produtos a serem entregues não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados a partir da data 
de entrega dos mesmos. (grifo nosso)

O cancelamento do Registro de Preços está previsto nos itens 20.3 do Edital de Pregão supracitado:

20.3 – O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que preju-
dique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
I - por razão de interesse público; ou
II - a pedido do fornecedor.

Importa destacar que o fornecedor, independentemente da existência de culpa (lato sensu), é responsável pela execução do contrato. A 
responsabilidade contratual envolve a aplicação de sanção às violações de convenções havidas em sede de relações privadas, emanadas 
das partes que a elas se tornam submissas.
Deste modo, diante dos fatos e nos termos apresentados pelo art. 58 da Lei 8.666/93, a empresa é passível de ato sancionatório, in verbis:

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; (grifo nosso)

Segundo a doutrina administrativa, a Administração Pública não pode deixar de aplicar a punição, desde que identificada à ocorrência de 
infração administrativa.
Verificou-se que houve retardamento da entrega por parte do fornecedor, fato este que gerou transtornos ao contratante, tendo em vista o 
inadimplemento das obrigações assumidas. Vale ressaltar que o fornecedor foi alertado do atraso através de avisos emitidos pelo Sistema 
L-CIN. Dessa forma, incorre o fornecedor nas sanções previstas na cláusula sexta da respectiva Ata de Registro de Preço. Observa-se:

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1 - Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, poderá o Órgão Gerenciador aplicar ao fornecedor em relação as contrata-
ções do Órgão Participantes as seguintes sanções:
a) Advertência
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATA-
RINA, bem como com qualquer um dos municípios consorciados, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
c) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia 
de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação 
limitado a 30 (trinta) dias;
d) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada 
sobre o valor do contrato;
e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro 
de Preços e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação. (grifo nosso)

Importa ressaltar que a ocorrência de infrações que causem danos ou prejuízos à Administração Pública, impõe sanção mais elevada a ser 
aplicada, portanto, deverá cumprir seu compromisso dentro do prazo estabelecido.
É a fundamentação. Passo à análise.

III – Conclusão
Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital e da Ata de Registro de Preços, opino:
1. Pelo cancelamento do Registro de Preço da empresa LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA, no Processo Administrativo 
Licitatório n° 9466/2021, Pregão, na forma Eletrônica, nº 0037/2021, Registro de Preço, referente ao item nº 03, salvo se já cancelado em 
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processo administrativo anterior;
2. Pela rescisão da Autorização de Fornecimento nº 100730/2021, salvo se já rescindida em processo administrativo anterior, evitando-se, 
assim, eventual bis in idem;
3. Pela aplicação da penalidade de MULTA em relação à Autorização de Fornecimento nº 100730/2021, nos termos e percentuais descritos 
no quadro demonstrativo da aplicação de multa em anexo, encaminhando-se cópia do presente processo administrativo aos municípios 
respectivos para emissão do boleto de cobrança, salvo se já aplicada penalidade administrativa em relação às Autorizações de Fornecimento 
em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;
4. Que proceda a análise e convocação das empresas que compõem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificação e que atenda plenamente as especificações editalícias, para, querendo, mediante a formalização de novas Atas, forneça o item 
em epígrafe.
É o Parecer.

Florianópolis (SC), 21 de janeiro de 2022.

André Luiz de Oliveira
Diretor Jurídico
OAB/SC 22.311

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
14.063/2020

Processo Administrativo Eletrônico: 91/2022-e
Interessado: LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA
Assunto: Inexecução de Contrato

Referência: PAL 9466/2021, PE 0037/2021

DECISÃO ADMINISTRATIVA

O presente Processo Administrativo Eletrônico tem como objeto a verificação da inexecução contratual decorrente da Autorização de Forne-
cimento nº 100730/2021, do PAL nº 9466/2021, PE 0037/2021, em face da empresa LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA.
Consta dos autos Notificação para cumprimento de obrigação, bem como abertura de prazo para Defesa Prévia e comprovação das razões 
que motivaram o inadimplemento contratual, garantindo contraditório e ampla defesa.
A Diretoria Jurídica, com o objetivo precípuo de melhor atender o interesse público, opinou pelo cancelamento do registro de preço do for-
necedor em relação ao item nº 03, rescisão das Autorizações de Fornecimento não atendidas e aplicação de multa em razão da inexecução 
contratual, nos termos da legislação em vigor.
Assim, considerando as disposições previstas no art. 87, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, Edital de Pregão Eletrônico 0037/2021, na 
cláusula sexta, “6.1”, “e”, da Ata de Registro de Preço acima, e parecer da Diretoria Jurídica, passo a DECIDIR:
1. Pelo cancelamento do Registro de Preço da empresa LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA, no Processo Administrativo 
Licitatório n° 9466/2021, Pregão, na forma Eletrônica, nº 0037/2021, Registro de Preço, referente ao item nº 03, salvo se já cancelado em 
processo administrativo anterior;
2. Pela rescisão da Autorização de Fornecimento nº 100730/2021, salvo se já rescindida em processo administrativo anterior, evitando-se, 
assim, eventual bis in idem;
3. Pela aplicação da penalidade de MULTA em relação à Autorização de Fornecimento nº 100730/2021, nos termos e percentuais descritos 
no quadro demonstrativo da aplicação de multa em anexo, encaminhando-se cópia do presente processo administrativo aos municípios 
respectivos para emissão do boleto de cobrança, salvo se já aplicada penalidade administrativa em relação às Autorizações de Fornecimento 
em processo administrativo anterior, evitando-se, assim, eventual bis in idem;
4. Que proceda a análise e convocação das empresas que compõem o cadastro de reserva de fornecedores, obedecendo a ordem de clas-
sificação e que atenda plenamente as especificações editalícias, para, querendo, mediante a formalização de novas Atas, forneça o item 
em epígrafe.
Intime-se a referida empresa acerca desta Decisão, bem como, cientifique-a do prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso 
previsto no artigo 109, inciso I, alínea “e” e “f” da Lei Federal nº 8.666/93, cujo termo inicial é a data de ciência da presente decisão. Tal 
recurso será aceito mediante instrumento escrito e protocolizado em horário de expediente da Central Executiva do CINCATARINA, localiza-
da na Rua Nereu Ramos, nº 761, Centro, Município de Fraiburgo, SC, CEP: 89.580-000.
O recurso, também, poderá ser encaminhado pelo correio com aviso de recebimento, ou por meio eletrônico, considerando-se como pro-
tocolo a data de postagem ou envio. Os recursos apresentados fora do prazo legal (intempestivos) e/ou subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente não serão reconhecidos.
Intime-se. Cumpra-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.

Florianópolis (SC), 21 de janeiro de 2022.

ELÓI RÖNNAU
Diretor Executivo
Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
14.063/2020
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Processo Administrativo Eletrônico: 91/2022-e
Interessado: LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA

Assunto: Inexecução de Contrato.

Referência: PAL nº 9466/2021, PE 0037/2021, Registro de Preço

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Trata-se de recurso administrativo em face de Decisão Administrativa prolatada que determinou o cancelamento do registro de preço do item 
nº 03, rescisão das Autorizações de Fornecimento nº 100730/2021 e aplicação da penalidade de multa em razão da inexecução contratual.
A empresa fornecedora, através de seus procuradores, apresentou recurso nos termos estabelecidos pelo art. 109, inciso I, alínea “e” e 
“f” da Lei Federal nº 8.666/93. Em suas razões recursais, constata-se que não houve a apresentação de fatos novos aptos a modificar o 
entendimento anteriormente adotado.
A Diretoria Jurídica, com o objetivo precípuo de atender o interesse público e através de despacho, opinou pela manutenção da Decisão 
Administrativa nos exatos termos em que foi proferida.
Diante do exposto, considerando as razões apresentadas no Recurso Administrativo interposto e Despacho oriundo da Diretoria Jurídica, 
passo a DECIDIR:
1. Pelo recebimento e conhecimento do recurso interposto, eis que cumpridos os requisitos de admissibilidade;
2. No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso administrativo interposto a fim de manter incólume a Decisão Administrativa retro.
Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se os autos.

Florianópolis (SC), 31 de março de 2022.

ELÓI RÖNNAU
Diretor Executivo

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
14.063/2020
Processo Administrativo Eletrônico: 91/2022-e
Interessado: LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA

Assunto: Inexecução de Contrato.

Referência: PAL nº 9466/2021, PE 0037/2021, Registro de Preço

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Trata-se de pedido de reconsideração em face da decisão de recurso administrativo que determinou a manutenção da decisão administra-
tiva. Vê-se que, os fatos narrados no recurso, foram efetivamente comprovados no pedido de reconsideração. Demonstrou a empresa de 
forma cabal que houve a entrega do equipamento ao município de Lages – SC no dia 11.02.2022, ou seja, em data pretérita a prolação 
da decisão do recuso administrativo.
Diante do exposto, considerando se tratar de fatos pretéritos a prolação da decisão a ser reconsiderada, que interferem diretamente no 
mérito do decisium, deve ocorrer a revisão desta. Assim, passo a DECIDIR:
1. Pelo recebimento do pedido da empresa diante do princípio constitucional do direito de petição;
2. No mérito, dar provimento ao pedido de reconsideração, para converter a penalidade de multa em advertência, tendo em vista que 
mesmo diante do cumprimento da obrigação, esta ocorreu de modo extemporâneo e pela manutenção do registro de preço, do item n° 03.
Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se os autos.

Florianópolis (SC), 20 de abril de 2022.

ELÓI RÖNNAU
Diretor Executivo

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
14.063/2020
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CIS/AMOSC

EDITAL 04/2022
Publicação Nº 4324411

EDITAL Nº 04/2022

MAURO FRANCISCO RISSO, Prefeito de Jardinópolis e Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-
-AMOSC, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo inciso VI do art. 17 do Estatuto Social:
CONVOCA
Art. 1º Os Prefeitos e Secretários Municipais de Saúde dos Municípios filiados para a Assembleia Geral Extraordinária do Consórcio Intermu-
nicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-AMOSC, a realizar-se:

Data: 09 de dezembro 2022 (sexta-feira)
Horário: 09:30 horas
LOCAL: Auditório CISAMOSC - Servidão Anjos da Guarda 295 D Efapi, Bloco T - UNOCHAPECO
Art. 2º A Assembleia terá como assuntos principais:
I. PL Consórcios/ Portaria 2905 de 13 de julho 2022;
II. Apresentação e aprovação orçamento 2023;
III. Sara Saer;
IV. Eleição diretoria gestão 2023;
V. Sede própria Consorcio;
VI. Outros assuntos de interesse dos prefeitos.

Art. 3º Esta convocação entra em vigor nesta data.

Chapecó, SC, 18 de novembro de 2022.

MAURO FRANCISCO RISSO
Prefeito de Jardinópolis
Presidente do CIS-AMOSC

CISAMARP

INSTITUTO GIOMBELLI DE EDUCAÇÃO E ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - 1º ADITIVO
Publicação Nº 4323095

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 005/2022

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 
CNPJ sob o nº 11.023.771/0001-10, com sede administrativa na Rodovia Municipal José Gheller, nº 501, Bairro Santa Lúcia, CEP: 89.565-
453, Município de Videira/SC, neste ato representada por seu presidente, Sr. Wilson Ribeiro Cardoso Junior, e o INSTITUTO GIOMBELLI 
DE EDUCAÇÃO E ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 07.820.557/0001-18, Rua Dias Velho, s/n, Centro, Ipumirim/SC, 
dovarante denominada de CONTRATADA, neste ato representada Leuri Luiz Giombelli, através deste instrumento alteram o Contrato Admi-
nistrativo nº 005/2022, nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do Prazo
Tendo em vista a natureza contínua do contrato de prestação de serviços, alteram a CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA, para mais 12 
(doze) meses, de 01/01/2023 à 31/12/2023, em conformidade com o art. 57, inciso II da Lei 8.666/93.
Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido antes do termo final estipulado no caput, mediante a notificação prévia à CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Dotação Orçamentária
Tem-se para o exercício de 2023 a presente rubrica orçamentária:

ÓRGÃO – 01 CISAMARP
UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA – 01
CISAMARP
FUNÇÃO – 10 Saúde
SUB-FUNÇÃO – 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA – 0001 Saúde para Todos
ATIVIDADE – 2.001 Manutenção do Consórcio CISAMARP – Rateio
Despesa 2 -3.3.90.00 Outras Despesas Correntes Manutenção

CLÁUSULA TERCEIRA: Da Ratificação
Para todos os fins de direito, excetuada a modificação constante da condição acima aditada, ficam ratificadas todas as demais disposições 
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do Contrato Administrativo 005/2022, firmado entre as partes.

CLÁUSULA QUARTA: Da Publicação
O presente aditivo terá vigência a partir de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente.

Videira/SC, 18 de novembro de 2022.

Wilson Ribeiro Cardoso Junior Leuri Luiz Giombelli
PRESIDENTE DO CISAMARP Representante Legal
CONTRATANTE CONTRATADA

IPA- INSTITUTO DE PATOLOGIA DO MEIO OESTE CATARINENSE (VIDEIRA) - 2º ADITIVO
Publicação Nº 4324672

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 012/2022.

Pelo presente instrumento de Aditivo, de um lado o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe – CISAMARP, Associação 
Pública com personalidade jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 11.023.771/0001-10, com sede Rodovia Municipal José Gheller, nº 
501, Bairro Santa Lúcia, CEP: 89.565-453, Município de Videira/SC, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Wilson Ribeiro Cardoso 
Junior e de outro lado a IPA- INSTITUTO DE PATOLOGIA DO MEIO OESTE CATARINENSE (VIDEIRA), inscrita no CNPJ nº 03.496.314/0001-
15, situada na Rua Coronel Fagundes, nº 100, andar 5 sala 23 24, Centro, Videira/SC neste ato representada pelo seu representante legal, 
Sr. Alexandre Kirschnick, considerando a concordância e o interesse das partes, resolvem, de comum acordo, alterar o Contrato de Prestação 
de Serviço 012/2022, conforme as Cláusulas a seguir especificadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA
A lista de procedimentos da CLÁUSULA TERCEIRA do Contrato de Prestação de Serviço, passa a conter em sua relação o(s) seguinte(s) 
procedimento(s):

PROCEDIMENTO CODIGO SUS VALOR CIS

HIBRIDIZACAO IN SITU SONDA ALTO RISCO 9016945 R$ 340,00

CLÁUSULA SEGUNDA
O presente aditivo terá vigência a partir de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

CLÁUSULA TERCEIRA
Para todos os fins de direito, excetuada a modificação constante da condição acima aditada, ficam ratificadas todas as demais disposições 
do Contrato de prestação de serviços 012/2022, firmado entre as partes.

E, por estarem justos e acertados, assinam o presente em duas (02) vias de igual teor.

Videira/SC, 18 de novembro de 2022.

Wilson Ribeiro Cardoso Junior Alexandre Kirschnick
Presidente CISAMARP Representante Legal
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RESOLUÇÃO CISAMARP Nº 49-2022 PRORROGAÇÃO DOS EDITAIS DE CRED. PARA 2023
Publicação Nº 4323117

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

–

 



19/11/2022 (Sábado) DOM/SC - Edição Extra N° 4039

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 74

RESOLUÇÃO CISAMARP Nº 50 VALORES FIXOS E VARIÁVEIS PARA 2023
Publicação Nº 4323122

RESOLUÇÃO Nº 50/2022
Dispõe sobre valores de contratos de rateio e de prestação de serviços para o ano de 2023.

Wilson Ribeiro Cardoso Junior, Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe – CISAMARP, Prefeito Municipal 
de Fraiburgo, usando da competência que lhe confere o Art. 19, inciso XI do Contrato de Consórcio do CISAMARP:

Resolve

Art. 1º - Publicar a tabela abaixo, a qual contém informações acerca dos valores para os contratos de rateio e de prestação de serviços a 
serem firmados entre os municípios consorciados e o CISAMARP para o ano de 2023.

Art. 2º - Os valores de pessoal, manutenção e investimento, foram aprovados em reunião da Assembleia Geral realizada no dia 06/07/2022.

Art. 3º - Os valores referenciados como variável serão utilizados para pagamento de consultas, exames e procedimentos e foram informados 
ao CISAMARP pelos próprios municípios, a seu critério, os quais, devem constar no orçamento de cada consorciado.

Município de Agua Doce 321.400,00
Município – Pessoal 27.600,00
Município – Manutenção 6.360,00
Município – Investimento 1.440,00
Município – Variável 286.000,00
Município de Arroio Trinta 314.640,00
Município – Pessoal 22.800,00
Município – Manutenção 5.640,00
Município – Investimento 1.200,00
Município – Variável 285.000,00
Município de Caçador 1.436.283,00
Município – Pessoal 40.320,00
Município – Manutenção 9.360,00
Município – Investimento 2.040,00
Município - Variável 1.384.563,00
Município de Calmon 329.640,00
Município – Pessoal 22.800,00
Município – Manutenção 5.640,00
Município – Investimento 1.200,00
Município - Variável 300.000,00
Município de Capinzal 751.720,00
Município – Pessoal 40.320,00
Município – Manutenção 9.360,00
Município – Investimento 2.040,00
Município – Variável 700.000,00
Município de Catanduvas 635.400,00
Município – Pessoal 27.600,00
Município – Manutenção 6.360,00
Município – Investimento 1.440,00
Município – Variável 600.000,00
Município de Erval Velho 360.640,00
Município – Pessoal 22.800,00
Município – Manutenção 5.640,00
Município – Investimento 1.200,00
Município – Variável 331.000,00
Município de Fraiburgo 1.971.720,00
Município – Pessoal 40.320,00
Município – Manutenção 9.360,00
Município – Investimento 2.040,00
Município – Variável 1.920.000,00
Município Herval do Oeste 525.820,00
Município – Pessoal 40.320,00
Município – Manutenção 9.360,00
Município – Investimento 2.040,00
Município – Variável 474.100,00
Município de Ibiam 663.000,00
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Município – Pessoal 22.800,00
Município – Manutenção 5.640,00
Município – Investimento 1.200,00
Município – Variável 633.360,00
Município de Ibicaré 413.394,99
Município – Pessoal 22.800,00
Município – Manutenção 5.640,00
Município – Investimento 1.200,00
Município - Variável 383.754,99
Município de Iomerê 429.640,00
Município – Pessoal 22.800,00
Município – Manutenção 5.640,00
Município – Investimento 1.200,00
Município – Variável 400.000,00
Município de Joaçaba 451.720,00
Município – Pessoal 40.320,00
Município – Manutenção 9.360,00
Município – Investimento 2.040,00
Município – Variável 400.000,00
Município de Lacerdópolis 379.640,00
Município – Pessoal 22.800,00
Município – Manutenção 5.640,00
Município – Investimento 1.200,00
Município – Variável 350.000,00
Município de Lebon Régis 635.400,00
Município – Pessoal 27.600,00
Município – Manutenção 6.360,00
Município – Investimento 1.440,00
Município – Variável 600.000,00
Município de Luzerna 335.400,00
Município – Pessoal 27.600,00
Município – Manutenção 6.360,00
Município – Investimento 1.440,00
Município - Variável 300.000,00
Município de Macieira 429.640,00
Município – Pessoal 22.800,00
Município – Manutenção 5.640,00
Município – Investimento 1.200,00
Município – Variável 400.000,00
Fundo de Saúde de Matos Costa 279.640,00
Município – Pessoal 22.800,00
Município – Manutenção 5.640,00
Município – Investimento 1.200,00
Município – Variável 250.000,00
Fundo de Saúde de Ouro 535.400,00
Município – Pessoal 27.600,00
Município – Manutenção 6.360,00
Município – Investimento 1.440,00
Município – Variavel 500.000,00
Fundo de Saúde de Pinheiro Preto 329.640,00
Município – Pessoal 22.800,00
Município – Manutenção 5.640,00
Município – Investimento 1.200,00
Fundo Municipal de Saúde – Variável 300.000,00
Fundo de Saúde de Rio das Antas 335.400,00
Município – Pessoal 27.600,00
Município – Manutenção 6.360,00
Município – Investimento 1.440,00
Município - Variável 300.000,00
Fundo de Saúde de Salto Veloso 229.640,00
Município – Pessoal 22.800,00
Município – Manutenção 5.640,00
Município – Investimento 1.200,00
Município – Variável 200.000,00
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Fundo de Saúde de Tangará 535.400,00
Município – Pessoal 27.600,00
Município – Manutenção 6.360,00
Município – Investimento 1.440,00
Município – Variável 500.000,00
Fundo de Saúde de Timbó Grande 311.400,00
Município – Pessoal 27.600,00
Município – Manutenção 6.360,00
Município – Investimento 1.440,00
Município – Variável 276.000,00
Município de Treze Tílias 765.400,00
Município – Pessoal 27.600,00
Município – Manutenção 6.360,00
Município – Investimento 1.440,00
Município – Variável 700.000,00
Município Vargem Bonita 429.640,00
Município – Pessoal 22.800,00
Município – Manutenção 5.640,00
Município – Investimento 1.200,00
Município de – Variável 400.000,00
Município de Videira 1.691.720,00
Município – Pessoal 40.320,00
Município – Manutenção 9.360,00
Município – Investimento 2.040,00
Município – Variável 1.640.000,00

Videira/SC, 09 de novembro de 2022.

Wilson Ribeiro Cardoso Junior
Presidente do CISAMARP

CISAMAVI 

PORTARIA Nº 02, DE 29/07/2022
Publicação Nº 4325004

PORTARIA nº 02, de 29 de julho de 2022

SUPLEMENTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BENTO FRANCISCO SILVY, PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E MULTIFINALITÁRIO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ 
(CISAMAVI), no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1º SUPLEMENTAR as dotações orçamentárias abaixo descritas nos seguintes termos:

Órgão: 01 - CISAMAVI
Unidade 01 - CISAMAVI
Projeto/Atividade 2001 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE.
Elemento 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas
Fonte de Recursos 0.1.00.1077 Recursos Gerais – Procedimentos
Valor: R$ 300.000,00

Art. 2º Por conta da suplementação de que trata o Art. Anterior, fica autorizado a utilização dos recursos do Excesso de Arrecadação da 
seguinte fonte de recursos:
0.1.00.1077 –- Recursos Gerais – Procedimentos - R$ 300.000,00

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Rio do Sul, 29 de julho de 2022.

Bento Francisco Silvy
Presidente do CISAMAVI
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PORTARIA Nº 03, DE 01/09/2022
Publicação Nº 4325011

PORTARIA nº 03, de 01 de setembro de 2022

SUPLEMENTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BENTO FRANCISCO SILVY, PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E MULTIFINALITÁRIO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ 
(CISAMAVI), no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1º SUPLEMENTAR as dotações orçamentárias abaixo descritas nos seguintes termos:

Órgão: 01 - CISAMAVI
Unidade 01 - CISAMAVI
Projeto/Atividade 2001 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE.
Elemento 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas
Fonte de Recursos 0.3.00.1080 Recursos Gerais – Procedimentos - Superávit
Valor: R$ 900.000,00

Art. 2º Por conta da suplementação de que trata o Art. Anterior, fica autorizado a utilização dos recursos do Superávit Financeiro da seguinte 
fonte de recursos:
0.1.00.1080 –- Recursos Gerais – Procedimentos - R$ 900.000,00

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Rio do Sul, 01 de setembro 2022.

Bento Francisco Silvy
Presidente do CISAMAVI

PORTARIA Nº 04, DE 31/10/2022
Publicação Nº 4325014

PORTARIA nº 04, de 31 de outubro de 2022

SUPLEMENTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BENTO FRANCISCO SILVY, PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E MULTIFINALITÁRIO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ 
(CISAMAVI), no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1º SUPLEMENTAR as dotações orçamentárias abaixo descritas nos seguintes termos:

Órgão: 01 - CISAMAVI
Unidade 01 - CISAMAVI
Projeto/Atividade 2001 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE.
Elemento 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas
Fonte de Recursos 0.1.00.1077 - Recursos Gerais – Procedimentos
Valor: R$ 500.000,00

Art. 2º Por conta da suplementação de que trata o Art. Anterior, fica autorizado a utilização dos recursos do Excesso de Arrecadação da 
seguinte fonte de recursos:
0.1.00.1077 –- Recursos Gerais – Procedimentos - R$ 500.000,00

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Rio do Sul, 31 de outubro de 2022.

Bento Francisco Silvy
Presidente do CISAMAVI
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PORTARIA Nº 05, DE 16/11/2022
Publicação Nº 4325019

PORTARIA nº 05, de 16 de novembro de 2022
Nomeia Sandra Bezerra Loffi Petry para o cargo em comissão de Gerente de Meio Ambiente vinculada à Gerência Temática de Meio Ambiente 
e dá outras providências.

BENTO FRANCISCO SILVY, PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E MULTIFINALITÁRIO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ 
(CISAMAVI), no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a Resolução CISAMAVI nº 05, de 17/03/2022;

CONSIDERANDO o disposto na Cláusula 9º, § 3º, X e no item XVI do Anexo do Contrato de Consórcio Público;

CONSIDERANDO deliberação da Assembleia de Prefeitos realizada no dia 21 de julho de 2022 e a Resolução CISAMAVI nº 19, de 21 de 
julho de 2022;

RESOLVE:
Art. 1º Nomear Sandra Bezerra Loffi Petry para o cargo em comissão de Gerente de Meio Ambiente vinculada à Gerência Temática de Meio 
Ambiente, com as seguintes atribuições:
I. Administrar, gerenciar, planejar, coordenar e supervisionar as atividades de sua competência, promovendo todos os atos financeiros e 
operacionais necessários para o desenvolvimento das atividades do consórcio público;
II. Coordenar equipes de trabalho;
III. Realizar reuniões, orientações e auditorias;
IV. Elaborar estudos, pesquisas e pareceres na sua área de atuação;
V. Elaborar relatórios, compilar informações e elaborar pareceres nos assuntos relacionados a sua área de atuação;
VI. Pesquisar dados e proceder a estudos comparativos, bem como manter banco de dados específicos, relativos ao setor de trabalho;
VII. Analisar atos e fatos técnicos e administrativos, apresentando soluções e alternativas;
VIII. Analisar, diagnosticar e avaliar programas, projetos e ações relacionados a sua área de atuação;
IX. Editar normas e atos de natureza técnica ou administrativa;
X. Orientar a distribuição dos recursos humanos e materiais, tendo por objetivo a otimização e aprimoramento das atividades a serem 
desenvolvidas;
XI. Manifestar-se em processos que versem sobre assuntos de interesse do consórcio público;
XII. Receber toda a documentação oriunda de seus subordinados e encaminhá-las, decidindo as que forem de sua competência e opinando 
nas que dependem de decisões superiores;
XIII. Controlar os procedimentos técnicos e administrativos de movimentação de pessoal;
XIV. Distribuir os trabalhos, buscando atingir uma descentralização equilibrada e responsável que não prejudique o cumprimento de planos 
e princípios gerais da administração pública, nem a hierarquia da mesma;
XV. Manter atualizado material informativo de natureza técnica e administrativa, diretamente relacionado com as atividades desenvolvidas 
pelo setor onde desempenha suas atribuições;
XVI. Acompanhar e avaliar o desempenho e a execução das políticas e diretrizes de seu setor;
XVII. Prestar assessoria e/ou consultoria relativas a assuntos de sua área de atuação;
XVIII. Autorizar e acompanhar o orçamento e sua execução físico-financeira;
XIX. Elaborar o desenvolvimento da técnica de planejamento administrativo e financeiro, a fim de promover o seu aperfeiçoamento;
XX. Desenvolver projetos, objetivando racionalizar e informatizar as rotinas e os procedimentos;
XXI. Elaborar fluxogramas, organogramas e gráficos das informações;
XXII. Elaborar diretrizes para a organização e modernização das estruturas e procedimentos administrativos;
XXIII. Fornecer subsídios técnicos para elaboração de normas;
XXIV. Emitir laudos e pareceres;
XXV. Participar da elaboração e execução de contratos e convênios;
XXVI. Executar serviços de disseminação de informações, conforme o perfil de interesse do usuário, elaborando publicações correntes ou 
promovendo sua distribuição e circulação;
XXVII. Fazer registros da legislação pertinente às atividades do consórcio público;
XXVIII. Executar outras atribuições compatíveis com o cargo;
XXIX. Auxiliar o Secretário Executivo em suas atribuições;
XXX. Zelar pelos interesses do consórcio público, exercendo todas as competências que lhe forem outorgadas;
XXXI. Participar de comissões, assembleias, reuniões e participar de câmaras técnicas quando determinado pelo superior hierárquico, seja 
secretariando ou desempenhando outras atividades lhe determinadas;
XXXII. Participar de audiências públicas;
XXXIII. Elaborar relatórios de prestação de contas;
XXXIV. Prestar esclarecimentos quando solicitado;
XXXV. Conduzir veículos de propriedade do consórcio público, observada a legislação de trânsito vigente, zelando pela manutenção e limpeza 
e elaborando relatórios sobre a quilometragem realizada, consumo de combustível e outras ocorrências;
XXXVI. Prestar serviços relativos as suas atribuições aos entes da federação consorciados, inclusive in loco, bem como aos órgãos e entida-
des públicas a eles vinculados, e aos consórcios públicos cooperados;
XXXVII. Executar outras atividades correlatas inerentes às atribuições regimentais do consórcio público.

Art. 2º A nomeada receberá salário mensal equivalente a 14 (quatorze) Unidades de Referência (UR) e exercerá jornada de trabalho de 
40 (quarenta) horas semanais, submetendo-se ao regime de integral dedicação ao serviço, podendo ser convocada sempre que houver 
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interesse do CISAMAVI.

Art. 3º Aplicam-se à presente nomeação as disposições do Contrato de Consórcio e do Estatuto do CISAMAVI, bem como as demais norma-
tivas atinentes ao desempenho das atribuições.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Rio do Sul, 16 de novembro de 2022.

Bento Francisco Silvy
Presidente do CISAMAVI

PORTARIA Nº 06, DE 17/11/2022
Publicação Nº 4325026

PORTARIA nº 06, de 17 de novembro de 2022
ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL.

BENTO FRANCISCO SILVY, PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E MULTIFINALITÁRIO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ 
(CISAMAVI), no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a Resolução nº 008 de 10 de dezembro de 2021 que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Consórcio Intermunicipal de 
Saúde do Alto Vale do Itajaí (CIS-AMAVI) para o exercício de 2022;

CONSIDERANDO o novo Contrato de Consórcio aprovado em Assembleia Geral na data de 10 de novembro de 2021 e ratificado através de 
Lei pelos Entes Consorciados;

CONSIDERANDO deliberação da Assembleia de Prefeitos realizada no dia 21 de julho de 2022 e a Resolução CISAMAVI nº 19, de 21 de 
julho de 2022;

CONSIDERANDO a necessidade da contratação de Pessoal para a Gerência das ações voltadas ao desenvolvimento do Meio Ambiente nos 
termos do Contrato de Consórcio.

RESOLVE:
Art. 1º Fica autorizada a abertura de Crédito Adicional Especial conforme descrito abaixo:
Órgão 1 – AMAVI
Unidade 1 – CISAMAVI
Função 18 – Gestão Ambiental
Subfunção 542 – Controle Ambiental
Programa 3 – Manutenção Administrativa
Projeto/Atividade 2.003 – Manutenção Administrativa
Recursos 0.3.00.0000 – Recursos Ordinários
Categoria Despesa 3.1.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas
Valor R$ 25.000,00

Art. 2º Para fazer frente às despesas de que trata o artigo anterior, serão utilizados os recursos proveniente do superávit financeiro do 
exercício anterior na seguinte fonte de recursos:
Superávit Financeiro do Exercício Anterior – Fonte 0.3.00.0000 – Recursos Ordinários

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Rio do Sul, 17 de novembro de 2022.

Bento Francisco Silvy
Presidente do CISAMAVI

RESOLUÇÃO Nº 24, DE 17/11/2022
Publicação Nº 4325079

RESOLUÇÃO Nº 024, de 17 de novembro de 2022.

Estima a receita e fixa a despesa do Consórcio Intermunicipal de Saúde e Multifinalitário do Alto Vale do Itajaí (CISAMAVI), para o exercício 
de 2023 e dá outras providências.

BENTO FRANCISCO SILVY, Presidente do Conselho de Administração do Consórcio Intermunicipal de Saúde e Multifinalitário do Alto Vale do 
Itajaí (CISAMAVI), reunido em Assembleia Geral, em conformidade com o disposto no Contrato de Consórcio, RESOLVE:

CAPÍTULO I
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DAS RECEITAS

Art. 1º O Orçamento Geral do CISAMAVI, para o exercício de 2023, estima a receita em R$ 8.006.696,42 (oito milhões, seis mil, seiscentos 
e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos) e fixa a despesa em igual valor.

Art. 2º A receita do CISAMAVI será realizada mediante a arrecadação de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, 
discriminada no quadro em anexo, com o seguinte desdobramento:
ESPECIFICAÇÃO VALOR
1. RECEITAS CORRENTES 7.761.196,42
1.1 – Receita Patrimonial 1.000,00
1.2 – Receita de Serviços 1.000,00
1.3 – Transferências Correntes 7.759.196,42
2. RECEITAS DE CAPITAL 245.500,00
2.1 – Transferências de Capital 245.500,00
TOTAL 8.006.696,42

CAPÍTULO II
DAS DESPESAS

Art. 3º As despesas do CISAMAVI serão realizadas segundo apresentação dos anexos integrantes desta Resolução, obedecendo a classifi-
cação institucional, funcional-programática e natureza econômica, distribuídas da seguinte maneira:

I – CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
ESPECIFICAÇÃO VALOR
01 – Consórcio Intermunicipal de Saúde e Multifinalitário do Alto Vale do 
Itajaí 8.006.696,42

II – CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
ESPECIFICAÇÃO VALOR
10 – Saúde 5.420.670,91
18 – Gestão Ambiental 1.835.105,05
20 – Agricultura 230.425,15
23 – Comércio e Serviços 520.495,36
TOTAL 8.006.696,42

III – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
ESPECIFICAÇÃO VALOR
3.0.00.00.00.00 – Despesas Correntes 7.761.196,42
3.1.00.00.00.00 – Pessoal e encargos sociais 2.957.696,42
3.3.00.00.00.00 – Outras despesas correntes 4.803.500,00
4.0.00.00.00.00 – Despesas de capital 245.500,00
4.4.00.00.00.00 – Investimentos 245.500,00
TOTAL 8.006.696,42

IV – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO AÇÃO / PROJETO / ATIVIDADE
PROJETO /ATIVIDADE DESCRIÇÃO VALOR

1.001 Aquisição de Equipamentos – Manutenção Admi-
nistrativa 73.500,00

1.002 Investimentos Meio Ambiente 110.000,00

1.003 Investimentos Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento 20.750,00

1.004 Investimentos Desenvolvimento Econômico 10.250,00
1.005 Investimentos Saúde 31.000,00
2.001 Serviços de Saúde 4.200.000,00
2.003 Gerências Executivas 725.357,46
2.004 Gerência Temática de Meio Ambiente 1.725.105,00

2.005 Gerência Temática de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento 209.675,15

2.006 Gerência Temática de Desenvolvimento Econômico 510.245,36
2.007 Gerência Temática de Saúde 390.813,45

TOTAL 8.006.696,42

Art. 4º Considerando os critérios de rateio aprovados pela Assembleia Geral do consórcio, os Municípios consorciados repassarão ao CISA-
MAVI, individualmente, mediante previsão no contrato de rateio, os valores necessários ao desenvolvimento de cada uma das ações no ano 
de 2023, a ser pago em 12 parcelas mensais, para as despesas correntes, envolvendo as despesas administrativas, podendo ser repactuado 
com os entes consorciados, mediante resolução da Diretoria Executiva.
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Parágrafo único. As despesas administrativas compreendem pessoal, obrigações patronais, encargos sobre movimentações financeiras, 
taxas bancárias, material de consumo, serviços de terceiros, entre outras.

CAPÍTULO III
DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Art. 5º Fica a Diretoria Executiva autorizada a remanejar dotações de um grupo de natureza de despesa para outro, dentro de cada projeto, 
atividade ou operações especiais.

Art. 6º A Diretoria Executiva está autorizada, nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 4.320/1964, a abrir créditos adicionais suplementares, 
utilizando como fontes de recursos, desde que não comprometidos o excesso ou provável excesso de arrecadação e o superávit do exercício 
financeiro anterior em cada uma das destinações de recursos, observada a tendência do exercício.

Art. 7º Os projetos, atividades ou operações especiais priorizados nesta resolução com recursos vinculados a destinações oriundas de trans-
ferências dos municípios, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o se ingresso no fluxo de caixa, 
respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.

§ 1º A apuração do excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, §3º da Lei 4.320/1964 será realizado por destinação de recursos iden-
tificados nos orçamentos da receita e despesa para fins de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, conforme exigência 
contida nos artigos 8º, parágrafo único e 50, I da LRF e demais normativas da STN.

§ 2º O controle da execução orçamentária será realizado de forma a preservar o equilíbrio da caixa para cada uma das destinações de 
recursos conforme disposto nos artigos 8º, 42 e 50, I da LRF.

Art. 8º Esta resolução vigorará durante o exercício de 2023, a partir de 1º de janeiro.

Art. 9° Revogam-se as disposições em contrário.

Rio do Sul, 17 de novembro de 2022.

Bento Francisco Silvy
Presidente do CISAMAVI

VIGESIMO TERMO ADITIVO DA ATA 010/2022 - PE02/2021
Publicação Nº 4323410

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIGESIMOTERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 010/2022
Contratante.: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E MULTIFINALITARIO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - CISAMAVI
Contratada...: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Vigência ....... : Início: 18/11/2022 Término: 09/03/2023
Licitação ...... : PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 02/2021
Objeto .......... : FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO, POR MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, DE MEDICAMENTOS 
E SUPLEMENTOS ALIMENTARES
Rio do Sul, 18 de novembro de 2022
PAULO ROBERTO TSCHUMI
DIRETOR EXECUTIVO
-----------------------------------------------------------------------------
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PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO nº. 27/2022. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 34/2018. 
 

Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de 

saúde celebrado entre o Consórcio Intermunicipal de 

Saúde do Nordeste de Santa Catarina – 

Cisnordeste/SC e Banco de Olhos de Joinville. 

 
CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa 
Catarina – CISNORDESTE/SC, pessoa jurídica de direito público, constituída sob a 

forma de associação pública, com sede na rua Max Colin, n. º 1843, Bairro América, 

cidade de Joinville/SC, CNPJ n. º 03.222.337/0001-31, neste ato representado por sua 

Diretora Executiva, Sr. ª Ana Maria Groff Jansen, inscrita no CPF sob o n. º 345.290.129-

72 e RG sob o n. º 639.950 SSP/SC. 

 
CONTRATADA: CLINICA DE OFTALMOLOGIA E CORREÇÃO DA VISÃO LTDA , 
com sede na R Ambrosio Pinter  , nº 91, bairro Centro, na cidade de Jaraguá do Sul 

(SC), CEP nº 89.251-370, CNPJ nº 06.305.912/0003-10 , neste ato representado por 

seu administrador Sr. João Roberto Alvarenga Machado. 
 

Pelo presente instrumento, as partes acima qualificadas, têm entre si justos e avençados 

e celebram o presente termo de aditamento ao contrato 27/2022, de prestação de 

serviços de saúde, a serem desenvolvidos conforme especificações constantes no 

contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente termo de aditamento tem como objeto a alteração de valores dos 

procedimentos, conforme Portaria GM_MS Nº 1.388 de 09/06/2022. 

 

1.1 Alteração de Valores 

Código 
Consulta/Procedimentos 

de Diagnose 
Oftalmologia 

Qtde Valor 
Unitário Valor/mês Valor/anual 

04.05.05.002-0 

CAPSULOTOMIA A YAG 
LASER (MONOCULAR) - 
alteração pela Portaria 
GM_MS Nº 1.388 de 
09/06/2022 

100 R$112,67 R$ 11.267,00 R$ 56.335,00 
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04.05.03.004-5 

FOTOCOAGULAÇÃO A 
LASER (MONOCULAR) - 
alteração pela Portaria 
GM_MS Nº 1.388 de 
09/06/2022 

80 R$107,61 R$ 8.608,80 R$ 43.044,00 

04.05.03.019-3 

PAN-
FOTOCOAGULAÇÃO DE 
RETINA A LASER 
(MONOCULAR)- alteração 
pela Portaria GM_MS Nº 
1.388 de 09/06/2022 

10 R$430,46 R$ 4.304,60 R$ 21.523,00 

 

1.2 Da Vigência 
O presente termo aditivo tem início de vigência em 01/08/2022 e término em 31/12/2022. 

 

1.3 Dos Quantitativos 
Os quantitativos mensais são estimados, assim, somente serão pagos à CONTRATADA 

os serviços efetivamente realizados. Conforme descritos na tabela no ANEXO I. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS VALORES 
Em virtude deste aditamento de renovação de serviços, o Valor médio/mês do contrato: 

R$ 227.175,65 (duzentos e vinte e sete mil centro e setenta e cinco reais e sessenta e 

cinco centavos). Valor médio/ano do contrato: R$1.135.858,25 (um milhão cento e trinta 

e cinco mil oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos). 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas dos serviços realizados por força deste termo aditivo correrão à conta da 

seguinte dotação orçamentária:   

 
Municípios: 

01.02.10.0302.0002.2.002.3339000000000000000.0102002 - Manutenção do Município de 
Araquari (Referência 10) 

01.02.10.0302.0002.2.003.3339000000000000000.010202 – Manutenção do Município 
de Balneário Barra do Sul (Referência 13) 

01.02.10.0302.0002.2.004.3339000000000000000.010202 – Manutenção do Município 
de Barra Velha (Referência 17) 

01.02.10.0302.0002.2.005.3339000000000000000.010202 – Manutenção do Município 
de Campo Alegre (Referência 20) 

01.02.10.0302.0002.2.006.3339000000000000000.010202 – Manutenção do Município 
de Corupá (Referência 23) 
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01.02.10.0302.0002.2.007.3339000000000000000.010202 – Manutenção do Município 
de Garuva (Referência 27) 

01.02.10.0302.0002.2.008.3339000000000000000.010202 – Manutenção do Município 
de Guaramirim (Referência 30) 

01.02.10.0302.0002.2.009.3339000000000000000.010202 – Manutenção do Município 
de Itapoá (Referência 34) 

01.02.10.0302.0002.2.010.3339000000000000000.010202 – Manutenção do Município 
de Jaraguá do Sul (Referência 37) 

01.02.10.0302.0002.2.011.3339000000000000000.010202 – Manutenção do Município 
de Joinville (Referência 41) 

01.02.10.0302.0002.2.012.3339000000000000000.010202 – Manutenção do Município 
de Massaranduba (Referência 44) 

01.02.10.0302.0002.2.013.3339000000000000000.010202 – Manutenção do Município 
de Piên (Referência 47) 

01.02.10.0302.0002.2.014.3339000000000000000.010202 – Manutenção do Município 
de Rio Negrinho (Referência 50) 

01.02.10.0302.0002.2.015.3339000000000000000.010202 – Manutenção do Município 
de São Bento do Sul (Referência 53) 

01.02.10.0302.0002.2.016.3339000000000000000.010202 – Manutenção do Município 
de São Francisco do Sul (Referência 56) 

01.02.10.0302.0002.2.017.3339000000000000000.010202 – Manutenção do Município 
de São João do Itaperiú (Referência 60) 

01.02.10.0302.0002.2.018.3339000000000000000.010202 – Manutenção do Município 
de Schroeder (Referência 63) 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSSOAIS – LGPD 

A CONTRATADA, tendo entre algumas de suas atribuições e funções que 

necessariamente implicam no tratamento de dados pessoais, deverá observar a forma, 

extensão e demais regras no tratamento de dados pessoais, o qual é individualmente 

responsável pelo cumprimento de suas obrigações decorrentes da Lei Geral de 

Proteção de Dados -LGPD e de eventuais regulamentações emitidas posteriormente 

pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados -ANPD. 

§ 1º - A CONTRATADA garante manter os Dados Pessoais no mais absoluto sigilo, 

limitando o acesso aos Dados Pessoais ao número mínimo necessário de colaboradores 

e exigindo destes a observância das obrigações para o fiel cumprimento dos serviços 
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contratados, mantendo o programa de segurança de dados, que contemple medidas 

adequadas do ponto de vista técnico, físico e de governança, que tenha por objetivo 

proteger os Dados Pessoais contra incidentes, bem como garantir que essas medidas 

assegurem um nível de segurança condizente com os riscos apresentados pelo 

Tratamento, a natureza dos Dados Pessoais e as tecnologias de segurança disponíveis 

e razoavelmente aplicadas no segmento de atuação das Partes; 

§ 2º - As Partes reconhecem e acordam que para o tratamento de dados, a 

CONTRATANTE é o Controlador dos Dados Pessoais, enquanto a CONTRATADA é o 

Operador dos Dados Pessoais, nos termos estabelecidos na LGPD. 

§ 3º - A parte que em decorrência da violação de suas obrigações no âmbito deste 

Contrato ou da violação de qualquer direito dos Titulares de Dados, causar dano, deverá 

ressarcir a Parte Prejudicada por todo e qualquer gasto, custo, despesas, honorários de 

advogados e custas processuais efetivamente incorridos ou indenização/multa paga em 

decorrência de tal violação. 

 
5. CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO 
O Contratante providenciará a publicação deste Termo Aditivo, no Diário Oficial dos 

Municípios, veiculado no endereço eletrônico www.diariomunicipal.sc.gov.br.  

E, por estarem as partes mutuamente de acordo com as cláusulas do presente 

instrumento, ratificam o Convênio, com todas as demais cláusulas e condições do 

contrato originário e firmam o presente aditivo. Para a validade do que pactuaram, 

firmam e publicam eletronicamente este instrumento, para que surta seus legais e 

jurídicos em duas (02) vias de igual teor e forma.  

 
Joinville, 01 de Agosto de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                            ______________________________ 
                                      CLÍNICA DE OFTALMOLOGIA   
                                                                             CORREÇÃO DA VISÃO LTDA. 
                                                                             João Roberto Alvarenga Machado 
                                                                             Administrador 
 
 
 

_____________________________ 
Ana Maria Groff Jansen 
Diretora Executiva do CISNORDESTE/ SC 
CONTRATANTE 
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ANEXO I: 
 
Código Procedimentos Qtde Valor 

Unitário Valor mensal Valor Anual 

03.01.01.007-2 Consulta em 
oftalmologia 350 R$ 59,41 R$ 20.793,50 R$ 145.554,50 

04.05.05.017-8 Iridectomia Cirurgica 20 R$ 297,46 R$ 5.949,20 R$ 41.644,40 

04.05.05.037-2 
Facoemulsificação com 
implante lente intra-
ocular dobrável 

30 R$ 1.093,60 R$ 32.808,00 R$ 229.656,00 

04.05.05.032-1 Trabeculectomia 
(Glaucoma sem tubo) 40 R$ 1.594,57 R$ 63.782,80 R$ 446.479,60 

04.05.05.036-4 Tratamento Cirurgia de 
Pterígio 40 R$ 371,35 R$ 14.854,00 R$ 103.978,00 

04.05.03.017-7 

VITRECTOMIA 
POSTERIOR COM 
INFUSÃO DE 
PERFLUOCARBONO 
ÓLEO  (MONOCULAR)- 
alteração pela Portaria 
GM_MS Nº 1.388 de 
09/06/2022 

9 R$ 4.701,84 R$ 42.316,56 R$ 211.582,80 

04.05.03.016-9 

VITRECTOMIA 
POSTERIOR COM 
INFUSÃO DE 
PERFLUOCARBONO E 
ENDOLASER  
(MONOCULAR) - 
alteração pela Portaria 
GM_MS Nº 1.388 de 
09/06/2022 

3 R$ 4.183,12 R$ 12.549,36 R$ 62.746,80 

04.05.03.014-2 

VITRECTOMIA 
POSTERIOR 
(MONOCULAR) - 
alteração pela Portaria 
GM_MS Nº 1.388 de 
09/06/2022 

3 R$ 2.667,29 R$ 8.001,87 R$ 40.009,35 

04.05.03.022-3 Remoção de Óleo de 
Solicone – Monocular 3 R$ 659,80 R$ 1.979,40 R$ 13.855,80 

04.05.04.013-0 
Injeção Intra-ocular 
(inclusa a medicação 
Avastin  - monocular 

100 R$ 1.418,61 R$ 141.861,00 R$ 993.027,00 

04.05.01.007-9 

Exerese de Calázio e 
Outras Pequenas lesões 
da pálpebra e 
supercílios 

50 R$ 456,10 R$ 22.805,00 R$ 159.635,00 

04.05.04.020-2 Tratamento de Ptose 
Palpebra 10 R$ 623,65 R$ 6.236,50 R$ 43.655,50 

04.05,05.014-3 Implante Intra Estromal 
(Anel de Ferrara) 10 R$ 2.773,70 R$ 27.737,00 R$ 194.159,00 
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11.05.05.043-8 Radiação para cross 
linking corneano 10 R$ 2.860,10 R$ 28.601,00 R$ 200.207,00 

05.05.03.007-0 Retinopexia com 
Introflexão Escleral 5 R$ 1.074,86 R$ 5.374,30 R$ 37.620,10 

05.05.05.021-6 Recobrimento 
Conjuntival 10 R$ 172,27 R$ 1.722,70 R$ 12.058,90 

04.05.05.015-1 Implante Secundário de 
Lente Intraocular Lio 10 R$ 1.112,83 R$ 11.128,30 R$ 77.898,10 

04.05.01.013-3 Reconstituição Total da 
Pálbebra 5 R$ 1.138,66 R$ 5.693,30 R$ 39.853,10 

04.05.04.021-0 Reposicionamento de 
Lente Intraocular 2 R$ 453,60 R$ 907,20 R$ 6.350,40 

04.17.01.005-2 Anestesia Adulto e 
Infantil 5 R$ 262,79 R$ 1.313,95 R$ 9.197,65 

02.11.06.006-2 
Curva diária de pressão 
ocular (mínimo 3 
medidas) (binocular) 

20 R$ 62,25 R$ 1.245,00 R$ 8.715,00 

02.11.06.011-9 Gonioscopia (binocular) 30 R$ 31,05 R$ 931,50 R$ 6.520,50 

02.11.06.012-7 Mapeamento de retina 
(monocular) 200 R$ 39,45 R$ 7.890,00 R$ 55.230,00 

11.11.06.012-7 
Mapeamento de retina 
sem prévia autorização 
(monocular) 

550 R$ 24,24 R$ 13.332,00 R$ 93.324,00 

02.05.02.002-0 
Paquimetria 
ultrassonica 
(monocular) 

100 R$ 26,70 R$ 2.670,00 R$ 18.690,00 

02.11.06.001-1 Biometria ultrassonica 
(monocular) 100 R$ 39,45 R$ 3.945,00 R$ 27.615,00 

02.11.06.014-3 Microscopia especular 
(monocular) 100 R$ 39,45 R$ 3.945,00 R$ 27.615,00 

02.11.06.026-7 

Topografia 
computadorizada de 
córnea 
ceratoscopia(binocular) 

100 R$ 39,45 R$ 3.945,00 R$ 27.615,00 

02.11.06.017-8 Retinografia colorida 
(binocular) 78 R$ 59,15 R$ 4.613,70 R$ 32.295,90 

02.11.06.018-6 

Retinografia 
fluorescente 
(angiofluorescência) 
(binocular) 

140 R$ 172,80 R$ 24.192,00 R$ 169.344,00 

02.11.06.003-8 

Campimetria 
computadorizada 0 
campo visual 
(monocular) 

150 R$ 52,95 R$ 7.942,50 R$ 55.597,50 

02.11.06.028-3 

Tomografia de 
coerência óptica ao 
(alteração da descrição 
oct) 

100 R$ 163,15 R$ 16.315,00 R$ 114.205,00 

04.05.05.019-4 Iridotomia laser 20 R$ 308,95 R$ 6.179,00 R$ 43.253,00 

04.05.03.004-5 FOTOCOAGULAÇÃO A 
LASER (MONOCULAR) - 30 R$ 107,61 R$ 3.228,30 R$ 16.141,50 
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alteração pela Portaria 
GM_MS Nº 1.388 de 
09/06/2022 

04.05.03.019-3 

PAN-
FOTOCOAGULAÇÃO DE 
RETINA A LASER 
(MONOCULAR)- 
alteração pela Portaria 
GM_MS Nº 1.388 de 
09/06/2022 

30 R$ 430,46 R$ 12.913,80 R$ 64.569,00 

04.05.05.002-0 

CAPSULOTOMIA A YAG 
LASER (MONOCULAR) - 
alteração pela Portaria 
GM_MS Nº 1.388 de 
09/06/2022 

50 R$ 112,77 R$ 5.638,50 R$ 28.192,50 

02.05.02.008-9 
Ultrassonografia de 
globo ocular ou de 
órbita (monocular) 

15 R$ 60,00 R$ 900,00 R$ 6.300,00 

   TOTAL:  R$ 576.241,24 R$ 3.864.391,90 
 
 
 
Joinville 01 de Agosto de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            ___________________________ 
                                                                                   CLÍNICA DE OFTALMOLOGIA E                                     
                                                                                   CORREÇÃO DA VISÃO LTDA.  
                                                   João Roberto Alvarenga Machado 
                                         Administrador 
 

_____________________________ 
Ana Maria Groff Jansen 
Diretora Executiva do CISNORDESTE/ SC 
CONTRATANTE 
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CVC

ATA DA 34ª REUNIÃO - EXTRATO 2º ADITIVO ATA 182 - PE008/2022
Publicação Nº 4322561

ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO REFERENTE AO PROCESSO ADMISTRATIVO LICITATORIO 
“PAL” 008/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL – CVC

As 08h00min do dia dezoito do mês de novembro do ano de 2022, reuniram-se na sala de reunião do Consórcio Intermunicipal Velho Coro-
nel – CVC, sito a rua Iguaçu, 264, Centro, Coronel Freitas – SC, o pregoeiro e a equipe de apoio nomeada através da resolução n° 05/2022 
assim constituída, Sr. GUSTAVO ANDRÉ FOPPA (pregoeiro substituto), Sra. JOCEMARA TERESINHA DOS SANTOS (secretária) e JURITÂNIA 
TERESINHA FERREIRA (membro), para apreciação e análise de: SOLICITAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO do item 315 FORMOTEROL, FUMA-
RATO ASSOCIADO A BUDESONIDA 12MCG + 400MCG/DOSE CAPSULA PÓ INALANTE REFIL COM 60 CAPSULAS, apresentado pela empresa 
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
A empresa informa que, “A Empresa CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito priva-
do, com sede na cidade de Barão de Cotegipe-RS, sito à BR 480, Nº 795, inscrita no CNPJ/ME 03.652.030/0003-32 e Inscrição Esta-
dual nº.260.516.392, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. Luiz Eduardo Giacomel, portador do RG: 2088025172 e CPF: 
027.189.970-01, vem através deste, solicitar Desclassificação do item 315 – Fumarato de Formoterol + Budesonida 12/400mcg Caps., pois 
o mesmo foi cotado erroneamente, tendo em vista que, registramos o valor unitário do item referente ao “comprimido”, e não ao “frasco 
com 60 comprimidos”, conforme o órgão solicitava, ficando assim, em desacordo e com o valor irrisório para fornecimento ao órgão, tendo 
em vista que, apresentamos o valor de somente 1 comprimido, e não do frasco com 60 comprimidos.”
Foram consultados por ordem de classificação os demais licitantes classificados no item, alguns não deram retorno e outros não tiveram 
interesse em fornecer.
Sendo que a empresa SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI aceitou o fornecimento do item 315 no valor de R$ 82,00.
Não havendo mais nada a relatar o pregoeiro declarou encerrada a reunião. E por assim ter sido designado, eu, Gustavo André Foppa, digitei 
a presente e declaro como autênticos os fatos acima narrados.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL CVC
2º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2022.
Contratado: SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CLÁUSULA PRIMEIRA: DA INCLUSÃO DO LOTE LISTADO NA TABELA ABAIXO À CLAUSULA DÉCIMA QUARTA:
Fica incluído o lote abaixo na Tabela da Cláusula Décima Quarta:
14.1 Tabela de itens, preços e estimativa de consumo registrados:

Item Qtde Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Unit.
(R$)

315 2670 FR FORMOTEROL, FUMARATO ASSOCIADO A BUDESONIDA 12MCG + 400MCG/
DOSE CAPSULA PÓ INALANTE REFIL COM 60 CAPSULAS ACHE 82,0000

VIGENCIA: 26.07.2023

ATA DA 35ª REUNIÃO - EXTRATO 3º ADITIVO ATA 179 - PE008/2022
Publicação Nº 4322648

ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO REFERENTE AO PROCESSO ADMISTRATIVO LICITATORIO 
“PAL” 008/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL – CVC

As 08h30min do dia dezoito do mês de novembro do ano de 2022, reuniram-se na sala de reunião do Consórcio Intermunicipal Velho Coro-
nel – CVC, sito a rua Iguaçu, 264, Centro, Coronel Freitas – SC, o pregoeiro e a equipe de apoio nomeada através da resolução n° 05/2022 
assim constituída, Sr. GUSTAVO ANDRÉ FOPPA (pregoeiro substituto), Sra. JOCEMARA TERESINHA DOS SANTOS (secretária) e JURITÂNIA 
TERESINHA FERREIRA (membro), para apreciação e análise de: SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO do item 198 DESOGESTREL 75MCG 
CART COM 28 COMPR, apresentado pela empresa PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
A empresa informa que, “Ocorre que, após finalizada a sessão pública do certame licitatório mencionado, a licitante verificou que registrou 
erroneamente lance inexequível para o Item n° 198, sendo observado somente após o encerramento da respectiva sessão. Deste modo, 
considerando a inexequibilidade da proposta apresentada para o medicamento DESOGESTREL 75MCG, a Contratada vem solicitar o cancela-
mento do registro em ata/contrato referente ao item n° 198 do Edital de Pregão Eletrônico n° 008/2022. Verifica-se que, para o medicamen-
to DESOGESTREL 75MCG, a Promefarma erroneamente realizou lance no valor de R$1,07 (um real e sete centavos). Acredita-se que ambas 
as partes não constataram o erro no momento da sessão por dois motivos: a licitante por lograr vencedora do certame e a Administração 
por declarar o menor preço apresentado como vencedor para o referido item. Diante o exposto, considerando a inexequibilidade da proposta 
em razão de erro de cotação praticado pela empresa licitante, bem como o dever de a Administração desclassificar propostas com preços 
manifestamente incompatíveis com o praticado no mercado, requer-se a desclassificação do medicamento DESOGESTREL 75MCG, item n° 
198 do Edital de Pregão Eletrônico n° 008/2022.”
Foram consultados por ordem de classificação os demais licitantes classificados no item, alguns não deram retorno e outros não tiveram 
interesse em fornecer.
Sendo que a empresa S&R DISTRIBUIDORA LTDA aceitou o fornecimento do item 198 no valor de R$ 5,8410.
Não havendo mais nada a relatar o pregoeiro declarou encerrada a reunião. E por assim ter sido designado, eu, Gustavo André Foppa, digitei 
a presente e declaro como autênticos os fatos acima narrados.
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL CVC
3º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 179/2022.
Contratado: S&R DISTRIBUIDORA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: DA INCLUSÃO DO LOTE LISTADO NA TABELA ABAIXO À CLAUSULA DÉCIMA QUARTA:
Fica incluído o lote abaixo na Tabela da Cláusula Décima Quarta:
14.1 Tabela de itens, preços e estimativa de consumo registrados:

Item Qtde Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Unit.
(R$)

198 4220 CART DESOGESTREL 75MCG CART COM 28 COMPR GERMED 5,8410

VIGENCIA: 26.07.2023

CISAM-SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 02/2022 CISAM-SUL
Publicação Nº 4323686

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental – CISAM Sul, no uso de suas atribuições, CONVOCA os representantes 
dos entes consorciados para Assembleia Geral ORDINÁRIA à ser realizada no dia 24 de novembro de 2022, às 09:30 horas em primeira cha-
mada com a presença de 2/3 dos entes consorciados, às 10:00 horas em segunda chamada com a presença de 50% dos entes consorciados 
na sede do Cisam-Sul, sito a Agenor Loli, n° 189, Bairro Corridas (saída para Urussanga), em Orleans, conforme a seguir:

ORDEM DO DIA:
1) Abertura;
2) Parecer do conselho fiscal emitido em 02 de junho de2022;
3) Diretrizes Orçamentárias para 2023;
4) Eleição do novo Conselho Fiscal;
5) Definição sobre continuidade dos municípios de Içara e Imaruí como entes consorciados:
6) Apresentação para aprovação do Plano da Ações para 2023;
7) Aprovação da nova tabela de valores para análises laboratoriais;
8) Aprovação dos Novos Valores para Regulação e Fiscalização;
9) Análises laboratoriais Água e Esgoto para as autarquias – Atendimento TOTAL do Plano; de Amostragem de cada município baseado na 
Portaria 888/2021;
10) Decisão do Tribunal de Contas do Estado sobre Contrato de Rateio;
11) Projeto de Resolução sobre Regulação do Resíduos Sólidos;
12) Projeto de Resolução sobre expediente Copa do Mundo;
13) Apresentação de proposições adicionais, não previstas neste Edital e consideradas necessárias pela maioria dos presentes;
14) Apresentações de eventuais moções;
15) Leitura e Assinatura da ATA;
16) Encerramento.

Orleans/SC, 10 de novembro de 2022.

IBANEIS LEMBECK
Presidente – CISAM-SUL
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CONDER

EXTRATO EDITAL - PROC LIC 54.2022 - PE 42.2022 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
Publicação Nº 4324553

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 792462C0170D35F16DA089EA51707B1A916E50DE
EXTRATO DO EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2022
“REGISTRO DE PREÇOS”
CÓDIGO DE REGISTRO TCE/SC: 792462C0170D35F16DA089EA51707B1A916E50DE

EDITAL DE LICITAÇÃO

Regido pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com as alterações da Lei 
nº 8883/94 e da Lei nº 9.648/98), Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto do CONDER nº 06/2020, que regulamenta o 
sistema de registro de preços, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (com as alterações da Lei Complementar nº 147/2014 
e Lei Complementar nº 155/2016),

Interessado:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CON-
DER e os seguintes municípios consorciados ao CONDER:
Anchieta, Barra Bonita, Belmonte, Caibi, Campo Erê, Descanso, Dionísio 
Cerqueira, Flor do Sertão, Guaraciaba, Guarujá do Sul, Itapiranga, Mondaí, 
Palma Sola, Palmitos, Princesa, Romelândia, Santa Helena, São João do 
Oeste, São José do Cedro, São Miguel do Oeste, Tigrinhos e Tunapolis.

Tipo: Menor Preço por Item

Objeto:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TRATO-
RES AGRICOLAS, VEÍCULOS, MINIVANS, MINIBUS E CORRELATOS, PARA 
ATENDER A DEMANDA DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS PARTICIPAN-
TES DO CERTAME, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTE NO PRESENTE EDITAL, INCLUSIVE EM SEUS ANEXOS, ESPE-
CIALMENTE O ANEXO I QUE VINCULA O TERMO DE REFERÊNCIA.

DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

Período de recebimento das propostas:

Das 08h00min do dia 21 de novembro até às 08h00min do dia 02 de 
dezembro de 2022, através do Portal de Compras Públicas (www.portalde-
compraspublicas.com.br).

Início da Sessão de Disputa de Preços (lances):
02 de dezembro de 2022 às 08h15min, através do Portal de Compras Públi-
cas (www.portaldecompraspublicas.com.br).

Local:

Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis na 
página inicial do site do Portal de Compras Públicas: www.portaldecompras-
publicas.com.br.

São Miguel do Oeste – SC, 18 de novembro de 2022.

Claudio Junior Weschenfelder
Presidente do CONDER/Prefeito de Guarujá do Sul

http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br
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DECRETO Nº 013.2022 - SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROG MAIS ASFALTO PMA - CONDER
Publicação Nº 4325606

 

 

 
 
 

DECRETO Nº 013/2022 
       

SUPLEMENTA DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE DO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL - CONDER POR CONTA DE ANULAÇÃO DE 
DOTAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

Claudio Junior Weschenfelder, Prefeito Municipal de Guarujá do Sul – SC e Presidente do 
CONDER, no uso de suas atribuições legais, 
 

D E C R E T A: 
 

 
Art. 1º - Fica suplementada a seguinte dotação do Orçamento Vigente:  

➢ 01.01 – Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional – CONDER: 
➢ Ação 2008 – Programa Mais Asfalto - Manutenção 
➢ 13 – 44.90.00.00.00 - APLIACAÇÃO DIRETA ..............................R$ 300.000,00 

            
  Parágrafo único - Servirá de fonte de recursos, para as suplementações, objeto do presente 
decreto, a anulação da seguinte dotação do orçamento vigente: 

➢ Ação 2008 – Programa Mais Asfalto – Manutenção 
➢ 11 – 3190.00.00.00 – APLICAÇÃO DIRETA..........................................R$ 300.000,00 

 
Art. 2º - Dê-se ampla divulgação ao presente ato, inclusive com publicação junto ao sitio 

eletrônico do CONDER e no Diário Oficial dos Municípios – DOM.  
 
Art. 3º - O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

São Miguel do Oeste/SC, em 18 de novembro de 2022 
 
 
 
 
 
 

Claudio Junior Weschenfelder 
Presidente CONDER/Prefeito de Guarujá do Sul - SC 

 
 
 
 
 
 

CLAUDIO JUNIOR 
WESCHENFELDE
R:06126667948

Assinado de forma digital por 
CLAUDIO JUNIOR 
WESCHENFELDER:06126667948 
Dados: 2022.11.18 19:00:22 
-03'00'
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PORTARIA 35.2022 - EXONERAÇÃO POR ENCERRAMENTO DE CONTRATO TEMPORÁRIO - TIAGO NAIDK
Publicação Nº 4323513

 

 

 

 
PORTARIA Nº 35/2022 

 
CLAUDIO JUNIOR WESCHENFELDER, Prefeito de Guarujá do Sul - SC e 

Presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional – CONDER, no uso de suas atribuições 
legais e, em observância ao Estatuto Social, Contrato de Consórcio Públicos e suas alterações e no Regulamento 
do Quadro de Pessoal do CONDER;  

CONSIDERANDO o encerramento da licença maternidade da servidora Marlise Lovatel 
ocupante do Cargo de Engenheira Agrônoma do CONDER;  

CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do artigo 1º da Portaria nº 30/2022 de 
que a nomeação do servidor Tiago Antonio Naidk deu-se em caráter temporário e determinado, pelo  período 
correspondente a licença maternidade da servidora titular da vaga, qual seja período de 16 de agosto de até 20 
de novembro de 2022. 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º - EXONERAR o servidor TIAGO ANTONIO NAIDK, do cargo de Engenheiro 
Agrônomo do Quadro de Pessoal do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional – CONDER, 
a partir de 20 de novembro de 2022, em decorrência do término do período de sua contratação temporária.   

Parágrafo único: Determino o pagamento de todas as indenizações devidas, conforme 
legislação vigente, em relação as verbas rescisórias decorrentes do encerramento de seu vínculo de trabalho 
com o CONDER. 

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º- Registre-se, publique-se e comunique-se. 
 

São Miguel do Oeste/SC, 18 de novembro de 2022 
 

 
 
 
 
 
 

Claudio Junior Weschenfelder  
Presidente do CONDER/Prefeito de Guarujá do Sul 

 
 
 
Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM. www.diariomunicipal.sc.gov.br e endereço eletrônico do CONDER – 
www.conder.sc.gov.br 

CLAUDIO JUNIOR 
WESCHENFELDE
R:06126667948

Assinado de forma digital por 
CLAUDIO JUNIOR 
WESCHENFELDER:061266679
48 
Dados: 2022.11.18 10:51:37 
-03'00'
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TERMO DE FINALIZAÇÃO DE ESTÁGIO - KATALINE CHIESA 30.11.2022
Publicação Nº 4323840

 

TERMO DE REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO

UNIDADE CONCEDENTE

Razão Social: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER
Nome Fantasia: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIME
CNPJ: 23.773.012/0001-54

ESTAGIÁRIO

Nome: Kataline Chiesa

Nos termos do art. 9 inciso V da Lei no 11.788, declaramos que no período compreendido entre 15/04/2021 e
30/11/2022 o estagiário qualificado em epígrafe realizou as atividades abaixo descritas:

-Auxiliar em analises de documentos ambientais; -Auxiliar no envio de processos ambientais via sistema;
-Auxiliar na emissão de pareceres.

O desempenho do estagiário foi considerado:

Executou as atividades de acordo com o programa de estágio estabelecido no TCE - Termo de Compromisso●

de Estágio.

Motivo: Por efetivação do estagiário

Esse formulário deve ser entregue ao estagiário para que o mesmo apresente na sua instituição de ensino, a
fim de notificá-la sobre a finalização do seu estágio.

SAO MIGUEL DO OESTE, 18/11/2022

________________________________________________________________

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER
(Assinatura por Extenso)

________________________________________________________________

Kataline Chiesa
Estagiário

18/11/2022 13:35:14

CLAUDIO JUNIOR 
WESCHENFELDER:06126
667948

Assinado de forma digital por 
CLAUDIO JUNIOR 
WESCHENFELDER:06126667948 
Dados: 2022.11.18 13:41:51 -03'00'

KATALINE 
CHIESA:09847425
906

Assinado de forma digital por 
KATALINE 
CHIESA:09847425906 
Dados: 2022.11.18 14:02:52 
-03'00'
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CONSAD

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21.2022
Publicação Nº 4323356

 

CONSORCIO SEGUR. ALIMENT. DESEN. EXTREMO OESTE
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

07.242.972/0001-31CNPJ: (49) 3622-2739

89900-000 - São Miguel do Oeste

Telefone:
Rua Odilon Cairo de Oliveira , 515 - São GotardoEndereço:

Nr.:   9/2022

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

21/2022

03/11/2022

Página: 1 / 2

c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela lei  10.520/2002, Art.  1 e alterações posteriores,  a vista do parecer conclusivo exarado pela
Comissão de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

18/11/2022
Pregão presencial
9/2022 - PR
21/2022

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa prestadora de serviços
técnicos para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática
(micro computadores, notebooks, impressoras a jato de tinta e laser, scaners e
correlatos), composto por intervenções necessárias ao bom funcionamento de software
e hardwares, mediante os serviços de reparo e substituição de peças, configuração de
sistemas e impressoras, conexões de rede e internet, formatações, instalação de
programas e atualizações diversas, e subsequentes, para atender a demanda existente
no Consórcio Interestadual e Intermunicipal de Municípios de Santa Catarina, Paraná e
Rio Grande do Sul de Segurança Alimentar e Atenção à Sanidade Agropecuária e
Desenvolvimento Local – CONSAD, conforme especificações e quantitativos descritos
no Anexo I, deste edital, fazendo dele parte integrante para todos os fins e efeitos.

Participante: WERNE INFORMATICA LTDA ME

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
1 CHAMADO PARA MANUTENÇÃO DE HARDWARES, PERIFÉRICOS E

OUTROS EQUIPAMENTOS DE MESMA FINALIDADE. COMPREENDE OS
SERVIÇOS DE: DESINSTALAÇÃO, INSTALAR E CONFIGURAÇÃO DE
COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, PROJETORES E
OUTROS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. SERVIÇOS EFETUADOS
DE FORMA PRESENCIAL.

50,000 SERV 68,00 3.400,00

2 CHAMADO PARA MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO,
REMOÇÃO DE SOFTWARES DE LIVRE ACESSO, PROGRAMAS,
APLICATIVOS, SITES, ASSINATURAS DIGITAIS E OUTROS COM
FINALIDADE SEMELHANTE. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER
REALIZADOS DE FORMA REMOTA, PRESENCIAL OU NA EMPRESA
CONTRATADA, DENTRO DAS NORMAS ESTABELECIDAS NA
LEGISLAÇÃO E VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DA
CONTRATANTE.

100,000 SERV 68,00 6.800,00

3 CHAMADO PARA CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E
NOTEBOOKS NOVOS, CONTEMPLANDO TODAS AS INSTALAÇÕES
NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA (PRESENCIAL);

20,000 SERV 145,00 2.900,00

4 CHAMADO PARA MANUTENÇÃO GERAL DE IMPRESSORAS.
COMPREENDE OS SERVIÇOS DE: INSTALAR E CONFIGURAR
IMPRESSORA, CONCEDER ACESSO DE IMPRESSORA A USUÁRIO,
LIMPEZA DE IMPRESSORAS, SERVIÇOS DE TROCA E REPOSIÇÃO DE
PEÇAS. SERVIÇOS PODEM SER PRESENCIAL OU VIA ACESSO
REMOTO.

45,000 SERV 68,00 3.060,00

5 CHAMADOS PARA LIMPEZA E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES.
SERVIÇOS EFETUADOS DE FORMA PRESENCIAL OU NA EMPRESA
CONTRATADA.

35,000 SERV 185,00 6.475,00
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CIRSURES

EXTRATO DE CONTRATO 22/2022
Publicação Nº 4323670

CONTRATO Nº: 022/2022
CONTRATADO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA REGIÃO SUL - CIRSURES
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o rateio proporcional das despesas extraordinárias relativas: 1) ao pagamento de rescisões 
contratuais trabalhistas de empregados públicos; 2) aos custos para manutenção das atividades operacionais de disposição final de resíduos 
sólidos em razão do atraso da obra de construção do novo aterro sanitário.
Assinatura: 01/11/2022
Vigência: Início: 01/11/2022 – Fim: 31/12/2022
Valor Global: R$ 81.548,78 (oitenta e um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos.)

EXTRATO DE CONTRATO 23/2022
Publicação Nº 4324132

CONTRATO Nº: 023/2022
CONTRATADO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA REGIÃO SUL - CIRSURES
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAURO MÜLLER

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o rateio proporcional das despesas extraordinárias relativas: 1) ao pagamento de rescisões 
contratuais trabalhistas de empregados públicos; 2) aos custos para manutenção das atividades operacionais de disposição final de resíduos 
sólidos em razão do atraso da obra de construção do novo aterro sanitário.
Assinatura: 01/11/2022
Vigência: Início: 01/11/2022 – Fim: 31/12/2022
Valor Global: R$ 52.627,29 (cinquenta e dois mil, seiscentos e vinte e sete reais e vinte e nove centavos.)

EXTRATO DE CONTRATO 24/2022
Publicação Nº 4324137

CONTRATO Nº: 024/2022
CONTRATADO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA REGIÃO SUL - CIRSURES
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o rateio proporcional das despesas extraordinárias relativas: 1) ao pagamento de rescisões 
contratuais trabalhistas de empregados públicos; 2) aos custos para manutenção das atividades operacionais de disposição final de resíduos 
sólidos em razão do atraso da obra de construção do novo aterro sanitário.
Assinatura: 01/11/2022
Vigência: Início: 01/11/2022 – Fim: 31/12/2022
Valor Global: R$ 56.220,23 (cinquenta e seis mil, duzentos e vinte reais e vinte e três centavos.)

EXTRATO DE CONTRATO 25/2022
Publicação Nº 4324146

CONTRATO Nº: 025/2022
CONTRATADO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA REGIÃO SUL - CIRSURES
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ORLEANS

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o rateio proporcional das despesas extraordinárias relativas: 1) ao pagamento de rescisões 
contratuais trabalhistas de empregados públicos; 2) aos custos para manutenção das atividades operacionais de disposição final de resíduos 
sólidos em razão do atraso da obra de construção do novo aterro sanitário.
Assinatura: 01/11/2022
Vigência: Início: 01/11/2022 – Fim: 31/12/2022
Valor Global: R$ 89.134,52 (oitenta e nove mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos.)
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EXTRATO DE CONTRATO 26/2022
Publicação Nº 4324152

CONTRATO Nº: 026/2022
CONTRATADO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA REGIÃO SUL - CIRSURES
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o rateio proporcional das despesas extraordinárias relativas: 1) ao pagamento de rescisões 
contratuais trabalhistas de empregados públicos; 2) aos custos para manutenção das atividades operacionais de disposição final de resíduos 
sólidos em razão do atraso da obra de construção do novo aterro sanitário.
Assinatura: 01/11/2022
Vigência: Início: 01/11/2022 – Fim: 31/12/2022
Valor Global: R$ 47.454,81 (quarenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos.)

EXTRATO DE CONTRATO 27/2022
Publicação Nº 4324159

CONTRATO Nº: 027/2022
CONTRATADO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA REGIÃO SUL - CIRSURES
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TREVISO

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o rateio proporcional das despesas extraordinárias relativas: 1) ao pagamento de rescisões 
contratuais trabalhistas de empregados públicos; 2) aos custos para manutenção das atividades operacionais de disposição final de resíduos 
sólidos em razão do atraso da obra de construção do novo aterro sanitário.
Assinatura: 01/11/2022
Vigência: Início: 01/11/2022 – Fim: 31/12/2022
Valor Global: R$ 18.635,21 (dezoito mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e um centavos.)
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