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DESPACHO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Processo Administrativo nº 17780/18 
Pregão G-019/2017 - Processo nº 32455/2016. 
OBJETO: “AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - GRUPO AGULHAS 
II”. 
 
Conforme consta da CI nº 12.151/2018 a Secretaria Municipal de Saúde 
comunicou que a empresa STARMED ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA. 
CNPJ. Nº 02.223.342/0001-04, com endereço à Rua Benjamin Antonio Ansai, nº 
180, Bairro Novo Mundo, Curitiba, PR, participante do Pregão G-019/2017, não 
tem feito as entregas dos produtos solicitados, conforme planilha abaixo:  
 

Nº PEDIDO  VALOR R$ EMPENHO Nº 

184/2018 320,81 1642/2018 

192/2018 15.393,14 1650/2018 

876/2018 15.258,70 2490/2018 

877/2018 1.570,31 2491/2018 

1384/2018 780,00 3316/2018 

1385/2018 1.749,30 3317/2018 

      SOMA DOS PEDIDOS NÃO ATENDIDOS = R$ 35.072,26 
 
Devidamente notificada para exercer o direito de ampla defesa e do 
contraditório, a empresa deixou o prazo de 10 (dez) dias transcorrer “in albis”.  
 
A Secretaria, por sua vez, informou que:  
 

“Venho através desta informar que a empresa STARMED, CNPJ: 
02.223.342/0001-01, encontra-se com entregas em atraso junto 
a esta Prefeitura. 
 
Trata-se da ata de registro de preços da qual a empresa citada é 
detentora para fornecimento de materiais médico hospitalares, 
imprescindíveis para o andamento das unidades básicas deste 
município, como escalpe á vácuo para coleta de sangue, agulhas 
para caneta de insulina, e outros itens. 
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Ocorre que há mais de um mês o departamento de compras 
desta secretaria vem realizando contatos com a referida 
empresa a fim de cobrar entregas que se encontram em atraso 
desde março. Trata-se dos pedidos de compra 184 e 192/2018 
enviados e confirmados por e-mail em 02/03/2018, pedidos 876 
e 877/2018 enviados e confirmados com o Sr. Douglas em 
09/04/2018, e pedidos 1384 e 1385/2018 enviados e 
confirmados em 03/05/2018 com o Sr. Hermes. 
 
Após inúmeras tentativas frustradas de obter alguma resposta 
com o Sr. Jhony (que segundo informações obtidas nas ligações é 
o responsável por transmitir informações e prazos de entrega), o 
mesmo nos atendia informava que iria verificar e então nos 
daria um retorno, porém nunca nos retornou, em 25/04/2018 o 
mesmo nos atendeu, disse que não conseguia nos ajudar, e que 
não tinha uma previsão de entrega, e então transferiu a ligação 
para a Sra. Crischina Canuto, do departamento financeiro, que 
nos informou que os pedidos encontravam-se com bloqueio 
financeiro devido a falta de pagamento de uma nota fiscal, e que 
por este motivo os pedidos ainda não haviam sido faturados. 
Este departamento verificou que a nota em questão havia sido 
extraviada, e durante o processo de localização da nota as 
entregas foram suspensas. Ocorre que a nota em questão não 
possuía 90 dias em atraso, e dessa forma os pedidos não 
poderiam ser suspensos. Mesmo assim, solicitamos a quebra de 
ordem cronológica em 25/04/2018, para antecipar o 
pagamento e solucionar o problema da empresa, e mediante a 
esta solicitação o pagamento foi feito em 04/05/2018. 
 
Após a confirmação do pagamento iniciamos o dificultoso 
processo de obter junto a Starmed uma  posição sobre os 
pedidos em aberto, tendo em vista, a suspensão de parte das 
coletas de exame nast<- unidades, pois não havia material 
necessário para tal. Por diversas vezes fizemos contato com a 
empresa a fim de falar com o Sr. Jhony do departamento de 
licitações, e em todos os contatos fomos informados de que o 
mesmo só chegaria na empresa as 11 h, porém ao retornamos a 
ligação por volta desse horário nos informavam que o mesmo 
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havia ido almoçar, e assim, com inúmeras desculpas ninguém 
nos atendia para dar uma posição. 
 
Ligamos insistentemente e por diversas vezes e dias na empresa, 
e em todos os nossos contatos, não obtínhamos êxito em 
contatar ninguém que pudesse efetivamente nos auxiliar, até 
que em 14/05/2018 o Sr. Douglas nos atendeu, e então teve 
inicio o descaso no atendimento e na prestação de serviços da 
empresa Starmed. O funcionário em questão (Douglas), se 
mostrou desinteressado em nos ajudar, informou que não 
possuía nenhum tipo de previsão de entrega, pois a empresa 
estava realizando cotações de frete, disse que iria nos retornar 
no mesmo dia, e não retornou. No fim do dia ligamos 
novamente, e então reiteramos que este município dependia do 
material que estava em atraso para seguir atendimento, que 
estamos lidando com vidas, e que a empresa a qual ele 
representa estaria descumprindo o contato, informamos ainda 
que acionaríamos o jurídico, pois não era possível que ninguém 
pudesse nos dar uma posição. Neste momento o funcionário 
disse que a previsão que poderia nos passar era de que 
entregariam em setembro os materiais que estávamos 
cobrando. Neste dia, pedimos em diversos momentos para que 
Douglas nos deixasse falar com alguém na empresa que fosse 
capaz de nos auxiliar e o mesmo informou que na empresa 
estariam somente ele e o Jhony, porém o Jhony não podia nos 
atender. Questionamos se não exista um responsável, um diretor, 
ou qualquer outra pessoa, e mais uma vez o mesmo não nos 
permitiu falar com ninguém. Vale lembrar que em todos os 
contatos com a recepcionista, não importa com quem nós 
peçamos para falar sempre somos transferidos ao Sr. Jhony ou 
ao Douglas. A fim de evitar uma discussão mais séria com o 
funcionário, a ligação foi encerrada com a promessa de um 
retorno com uma previsão exata, o que até o momento não 
ocorreu. 
 
Em 15/05/2018 novamente ligamos e em contato com o Sr. 
Jhony o mesmo informou que somente o Douglas poderia nos 
responder, e que ele (Jhony) não tinha conhecimento sobre os 
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fatos. Em 17/05/2018 realizamos um último contato a fim de 
solucionar o problema. Quem nos atendeu foi o Sr. Douglas, e 
então dissemos a ele que buscamos uma solução viável, pois 
precisamos do material, nos mostramos abertos a conversar, 
porém não houve novidade alguma e o mesmo continuou 
dizendo que não possui nenhuma previsão, informou ainda que 
alguns pedidos foram faturados, porém não sabe dizer quais os 
pedidos, quais os itens, e quando iremos receber. Solicitamos que 
a ligação fosse transferida para as diretoras da empresa (Katy 
ou Maria), porém fomos informados de que elas não estariam na 
empresa (como em todos os contatos anteriores), perguntamos 
então se a direção da empresa tinha ciência dos fatos que 
estavam ocorrendo, e se tinham conhecimento das penalizações 
cabíveis em casos de descumprimento contratual, e o Sr. Douglas 
respondeu por telefone que a direção tem ciência, porém não se 
mostra preocupada. Mais uma vez a ligação foi encerada sem 
nenhuma nova previsão. 
 
Ligamos novamente em 17/05/2018 e pedimos para falar com 
as diretoras, porém a recepcionista informou que quem poderia 
responder pela empresa seria o Sr. Jhony e foi pra ele quem nos 
transferiu. Novamente o mesmo não soube responder nenhum 
de nossos questionamentos, e transferiu a ligação ao Sr. Jean da 
logística que informou que os pedidos foram faturados em 
16/05/2018, porém não sabe dizer quais os pedidos, quais os 
itens, qual transportadora fará a entrega, e tão pouco nos deu 
uma previsão de entrega. 
 
Informamos ainda que tentamos contato com o Sr. Sidnei que é 
o representante externo da empresa, e responsável por nosso 
contrato, através do telefone (18)3341-2573, porém, não 
obtivemos sucesso. 
 
Todos os contatos realizados com a Starmed foram através do 
telefone (41)2108-4545, e todos os funcionários do 
departamento de compras acompanharam as ligações. 
Diante dos fatos expostos, e tendo em vista a urgência na 
normalização da entrega, uma vez que as em atraso, e dessa 
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forma os pedidos não poderiam ser suspensos. Mesmo assim, 
solicitamos a quebra de ordem cronológica em 25/04/2018, 
para antecipar o pagamento e solucionar o problema da 
empresa, e mediante a esta solicitação o pagamento foi feito em 
04/05/2018. 
 
Após a confirmação do pagamento iniciamos o dificultoso 
processo de obter junto a Starmed uma  posição sobre os 
pedidos em aberto, tendo em vista, a suspensão de parte das 
coletas de exame nast<- unidades, pois não havia material 
necessário para tal. Por diversas vezes fizemos contato com a 
empresa a fim de falar com o Sr. Jhony do departamento de 
licitações, e em todos os contatos fomos informados de que o 
mesmo só chegaria na empresa as 11 h, porém ao retornamos a 
ligação por volta desse horário nos informavam que o mesmo 
havia ido almoçar, e assim, com inúmeras desculpas ninguém 
nos atendia para dar uma posição. 
 
Ligamos insistentemente e por diversas vezes e dias na empresa, 
e em todos os nossos contatos, não obtínhamos êxito em 
contatar ninguém que pudesse efetivamente nos auxiliar, até 
que em 14/05/2018 o Sr. Douglas nos atendeu, e então teve 
inicio o descaso no atendimento e na prestação de serviços da 
empresa Starmed. O funcionário em questão (Douglas), se 
mostrou desinteressado em nos ajudar, informou que não 
possuía nenhum tipo de previsão de entrega, pois a empresa 
estava realizando cotações de frete, disse que iria nos retornar 
no mesmo dia, e não retornou. No fim do dia ligamos 
novamente, e então reiteramos que este município dependia do 
material que estava em atraso para seguir atendimento, que 
estamos lidando com vidas, e que a empresa a qual ele 
representa estaria descumprindo o contato, informamos ainda 
que acionaríamos o jurídico, pois não era possível que ninguém 
pudesse nos dar uma posição. Neste momento o funcionário 
disse que a previsão que poderia nos passar era de que 
entregariam em setembro os materiais que estávamos 
cobrando. Neste dia, pedimos em diversos momentos para que 
Douglas nos deixasse falar com alguém na empresa que fosse 
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capaz de nos auxiliar e o mesmo informou que na empresa 
estariam somente ele e o Jhony, porém o Jhony não podia nos 
atender. Questionamos se não exista um responsável, um diretor, 
ou qualquer outra pessoa, e mais uma vez o mesmo não nos 
permitiu falar com ninguém. Vale lembrar que em todos os 
contatos com a recepcionista, não importa com quem nós 
peçamos para falar sempre somos transferidos ao Sr. Jhony ou 
ao Douglas. A fim de evitar uma discussão mais séria com o 
funcionário, a ligação foi encerrada com a promessa de um 
retorno com uma previsão exata, o que até o momento não 
ocorreu. 
 
Em 15/05/2018 novamente ligamos e em contato com o Sr. 
Jhony o mesmo informou que somente o Douglas poderia nos 
responder, e que ele (Jhony) não tinha conhecimento sobre os 
fatos. Em 17/05/2018 realizamos um último contato a fim de 
solucionar o problema. Quem nos atendeu foi o Sr. Douglas, e 
então dissemos a ele que buscamos uma solução viável, pois 
precisamos do material, nos mostramos abertos a conversar, 
porém não houve novidade alguma e o mesmo continuou 
dizendo que não possui nenhuma previsão, informou ainda que 
alguns pedidos foram faturados, porém não sabe dizer quais os 
pedidos, quais os itens, e quando iremos receber. Solicitamos que 
a ligação fosse transferida para as diretoras da empresa (Katy 
ou Maria), porém fomos informados de que elas não estariam na 
empresa (como em todos os contatos anteriores), perguntamos 
então se a direção da empresa tinha ciência dos fatos que 
estavam ocorrendo, e se tinham conhecimento das penalizações 
cabíveis em casos de descumprimento contratual, e o Sr. Douglas 
respondeu por telefone que a direção tem ciência, porém não se 
mostra preocupada. Mais uma vez a ligação foi encerada sem 
nenhuma nova previsão. 
 
Ligamos novamente em 17/05/2018 e pedimos para falar com 
as diretoras, porém a recepcionista informou que quem poderia 
responder pela empresa seria o Sr. Jhony e foi pra ele quem nos 
transferiu. Novamente o mesmo não soube responder nenhum 
de nossos questionamentos, e transferiu a ligação ao Sr. Jean da 
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logística que informou que os pedidos foram faturados em 
16/05/2018, porém não sabe dizer quais os pedidos, quais os 
itens, qual transportadora fará a entrega, e tão pouco nos deu 
uma previsão de entrega. 
 
Informamos ainda que tentamos contato com o Sr. Sidnei que é 
o representante externo da empresa, e responsável por nosso 
contrato, através do telefone (18)3341-2573, porém, não 
obtivemos sucesso. 
 
Todos os contatos realizados com a Starmed foram através do 
telefone (41)2108-4545, e todos os funcionários do 
departamento de compras acompanharam as ligações. 
 
Diante dos fatos expostos, e tendo em vista a urgência na 
normalização da entrega, uma vez que as unidades estão prestes 
a suspender todas as coletas, solicitamos orientação de como 
proceder” 

 
Cumpre-nos esclarecer que de conformidade com o disposto no Edital do 

Pregão cujo objeto é a RP – “AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR – 

GRUPO GERAL II”, é previsto as seguintes penalidades: 

 

18.1 – Pela inexecução parcial ou total do ajuste, a 
Administração poderá aplicar a DETENTORA, garantida a esta 
última prévia defesa, a aplicação das sanções previstas no 
Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/1993, na Lei Federal nº 
10.520/2002 e na Ata de Registro de Preço e demais normas 
pertinentes, devendo ser observados os procedimentos contidos 
no Decreto Municipal nº. 025/2006 e demais normas 
pertinentes, as seguintes penalidades: 
18.1.1 – Advertência escrita; 
18.1.2 – Multa: 
18.1.2.1 – De até 10% (dez por cento) do valor da nota de 
empenho pela inexecução parcial do objeto. 
18.1.2.2 – De até 20% (vinte por cento) do valor da nota de 
empenho pela inexecução total do objeto, além da aplicação da 

https://taboaodaserra.ldoc.com.br/?pg=doc/ver&itd=7&origem=email&hash=3C1336C41..
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pena de suspensão do direto de licitar e contratar com a 
Administração, pelo prazo máximo de até 02 (dois) anos, ou 
declaração da inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, a critério da PMTS; 
18.1.2.3 – Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor da 
Nota de Empenho, quando sem justificativa aceita pela 
Administração, a Detentora não retirar a Nota de Empenho no 
prazo estabelecido; 
18.1.2.4 – Multa de até 0,5% (meio por cento), sobre o valor da 
Nota de Empenho/dia de atraso na entrega dos produtos; 
18.1.2.5 – Multa de até 5% (cinco por cento), sobre o valor da 
Nota de Empenho, por descumprimento de cláusula contratual. 
 

Por sua vez, dispõe a Lei 8.666/93 que: 

 
“Art. 77.  A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua 
rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei 
ou regulamento.” 
“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;” 
 
“Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao 
contratado as seguintes sanções: 
I - advertência; 
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no 
contrato; 
III - suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado 
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ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 
anterior.” 

  

Destarte, caracterizado está que a empresa incide nas penalidades previstas na 
cláusula 18.1  do Edital e art. 87 da Lei 8.666/93 pela inexecução parcial do 
ajuste, conforme extenso relato da Secretaria de Saúde, além de prejudicar o 
atendimento aos pacientes deste Município. 
 
Isto posto, aplico as seguintes penalidades à empresa STARMED ARTIGOS 
MÉDICO HOSPITALARES LTDA . 

a) Multa de 5% do valor dos empenhos no valor de R$ 1.753,61(um mil, 
setecentos e cinqüenta e três reais e sessenta e um centavos); 

b) Suspensão pelo prazo de 1 (um ano) de participar de licitação por não 
manter a proposta ao deixar de entregar os materiais pedidos registrados 
em ata desta Prefeitura, nos termos das disposições editalícias e Lei 
8.666/93 já citados.  
 

Concedo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para pagamento da multa a partir da 
publicação deste no Diário Oficial do Estado, sob pena de inclusão em dívida 
ativa.  
 
 
Taboão da Serra, 05 de setembro de 2018. 
 
 
      
Takashi Suguino 
Secretário de Administração 
 
 


