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DESPACHO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

APRENSO ao Pregão G-102/2018 - Processo nº 26736/2018 

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR – GRUPO 

GERAL III” 
 
 

Conforme consta do relato contido na CI nº 11/2020 da Secretaria Municipal de 

Saúde, a empresa KJH COMERCIAL LTDA. – EPP deixou de entregar os produtos 

constantes do pedido nº 190/2020, empenho nº 2464/2020, emitido em 12/02/2020, 

no total de R$ 19.405,00 (dezenove mil, quatrocentos e cinco reais)  

 

A respeito dos fatos foi emitido o ofício nº 72/2020, dando oportunidade à empresa 

para se defender das alegações feitas pela Secretaria requisitante.  

 

Assim foi emitido carta via “AR” para ciência da notificação juntado aos autos em 

15/04/2020.  

 

Ademais, foi feita publicação resumida no DOE/SP da notificação, no dia 

25/03/2020, pág. 141.  

 

Transcorrido “in albis” no dia 15/05/2020, conforme certidão de fls., o prazo para a 

defesa, voltaram os autos para julgamento dos fatos narrados pelo setor requisitante.  

 

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

102/2018  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 norma 
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. 
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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 
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. 
 
18.2 – As penalidades referidas serão aplicadas sem prejuízo 
das demais sanções administrativas ou penais previstas Lei 
Federal nº. 8.666/93. 
 
18.3 – As importâncias relativas às multas serão descontadas 
dos pagamentos, podendo, entretanto, conforme o caso, serem 
inscritas para constituir dívida ativa na forma da Lei, caso em 
que estarão sujeitas ao procedimento executivo. 
 
18.4 – O prazo para pagamento de multa será de 05 (cinco) 
dias úteis a contar da intimação da infratora, sob pena de 
inscrição do respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se 
a devedora ao competente processo judicial de execução. 
 
18.5 – Para aplicação das penalidades fica garantida a defesa 
prévia, no prazo de 05(cinco) dias úteis, na hipótese de 
advertência, multa e impedimento de contratar com 
Administração Pública e de 10(dez) dias úteis na hipótese de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, contadas da intimação. 
 
18.6 – O(s) valor(es) da(s) multa(s) aplicada(s) será recolhido 
aos cofres da Prefeitura do Município de Taboão da Serra, 
dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, 
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mediante guia de recolhimento oficial, que se tornará parte 
integrante deste processo, ficando autorizado a retenção de 
créditos que a DETENTORA tenha junto à contratante, no 
momento da penalidade, sem embargo de eventual inscrição 
na divida ativa. 
 
18.7 – Ocorrendo a recusa da vencedora do certame em 
assinar a Ata de Registro de Preço dentro do prazo 
estabelecido neste Edital, será aplicada multa no valor de até 
10%(dez por cento) do valor da proposta comercial sem 
prejuízo da aplicação da pena de suspensão temporária do 
direito de licitar ou contratar com a Prefeitura do Município de 
Taboão da Serra, pelo prazo de até 02(dois) anos, a critério da 
Administração, garantida a defesa prévia.  
 
18.8 – Nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, quem, 
convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, 
ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se 
refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais.” 
 

Por sua vez, dispõe a Lei 8666/93 que: 
 

 
Art. 86.  O atraso injustificado na execução do contrato 
sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no 
instrumento convocatório ou no contrato. 
§ 1º  A multa a que alude este artigo não impede que a 
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique 
as outras sanções previstas nesta Lei. 
§ 2º  A multa, aplicada após regular processo administrativo, 
será descontada da garantia do respectivo contratado. 
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§ 3º  Se a multa for de valor superior ao valor da garantia 
prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela 
sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando 
for o caso, cobrada judicialmente. 
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 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 
anterior. 
§ 1o  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia 
prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela 
sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada 
judicialmente. 
§ 2o  As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo 
poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada 
a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
§ 3o  A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de 
competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário 
Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias 
da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida 
após 2 (dois) anos de sua aplicação 
Art. 88.  As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 
anterior poderão também ser aplicadas às empresas ou aos 
profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei: 
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I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por 
meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos; 
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os 
objetivos da licitação; 
III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

 
Isto posto, com a constatação que a empresa KJH COMERCIAL LTDA. deixou de 

cumprir com as disposições contidas no edital, no contrato e na legislação ao deixar 

de entregar os produtos solicitados, configurando descumprimento do contrato, com 
fundamento no artigo 87, II e III, § 2º da Lei 8666/93 c.c. cláusulas 18.1.2.2 e 
seguintes do Instrumento de Ata de Registro de Preços Pregão G-102/2018 
aplico à empresa KJH COMERCIAL LTDA.  a  penalidade de suspensão de 
contratar com o Município de Taboão da Serra, pelo prazo de um ano a contar 
da publicação deste no D.O.E. Aplico ainda a multa de R$ 970,25 (novecentos e 
setenta reais e vinte e cinco centavos), correspondente à 5% do valor do pedido, 
que deve ser paga no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste 
no DOE/SP, sob pena de inscrição em dívida ativa do Município de Taboão da 
Serra. 
 
 

Taboão da Serra, 28 de maio de 2020. 

 

 

TAKASHI SUGUINO 

Secretário de Administração 


