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MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS 

SECRETARIA MUNICIPAL  DE EDUCAÇÃO 

Contratação Administrativa (art.62 da Lei Nacional  nº 8.666/93) 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 79/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 79/2021 – PARA REGISTRO DE PREÇOS MODO DE 

DISPUTA: ABERTO 

Ata de  Registro de Preços nº 101/2021 
 

RELATÓRIO 

 

   Esta municipalidade Notificou  a  contratada ACHEI INDUSTRIA 

DE MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 08.221.047/0001-97, com sede na 

ALAMEDA RIO DO SONO, n° 420, Bairro TIÊTE, na cidade de DIVINOPOLIS-MG, 

CEP: 35502-473 conforme  relatos  e  documentos  constantes  da  NOTIFICAÇÃO Nº 

01-2022 – Ata de  Registro de Preços nº 101/2021. 

   A contratada  apresentou  resposta  aduzindo que o atraso se  

justifica  em razão das  dificuldades  que  as  empresas  fornecedoras  vem  efetuando 

para  entregar  dentro do prazo  a  entrega das matérias primas, o que  consubstanciaria  

caso  fortuito  postulando  a  acolhimento da  defesa  e  o arquivamento do processo 

administrativo  instaurado pelo  Notificação acima   reportada  ou, sucessivamente,  pela  

aplicação da  penalidade  de  advertência. 

   Ocorre  que  as   solicitações  efetuadas   datam de  mais de  seis  

meses  sem que  a    CONTRATADA  regularizasse  a  situação  e  também não há  

notícia  de  que a  mesma  venha a  fazê-lo. 

   Outrossim,  a  crise pandêmica  da  COVID-19  já  se  encerrou  

conforme   Portaria nº 913, de 22 de abril de 2022 do Ministro da  Saúde1, sendo mais  

do  que  conhecida  a  regularização do  mercado. 

   Note  que  as  justificativas  apresentadas  pela  CONTRATADA  

não passam  de meras  desculpas  sem o  mínimo  fundamento e  que  vem prejudicando  

sobremaneira o planejamento das  ações  da   área de   educação do  Poder  Público  

local. 
   O que pode ser identificado é a  nítida  inexecução contratual  e  o mal  

ferimento das  disposições  editalícias  e  legais,  razão pela  qual  se  emite  o  presente  

relatório  informativo  para  aclarar  que  a  CONTRATATA/NOTIFICADA,  não providenciou 

a  regularização de  sua   situação  com o cumprimento das  ordens  de  compra.  

Estes  são os  relatos  que se  faziam necessários. 

Rio dos Cedros, 21 de Junho de 2022. 

 

Débora de Paula  Tisano 

Secretaria de  Educação de Rio dos Cedros

 
1 Declara o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 

decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV) e revoga a Portaria GM/MS nº 188, 

de 3 de fevereiro de 2020. 

 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do 

parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto nº 7.616, de 17 de 

novembro de 2011, resolve: 

 

Art. 1º Fica declarado o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 

(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCov), de que tratava a 

Portaria GM/MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020. 
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MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS 

PROCURADORIA GERAL 

ASSESSORIA JURIDICA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

OBJETO: APURAÇÃO DE  EVENTUAIS  IRREGULARIDADES  NA EXECUÇÃO 

DE  CONTRATO ADMINISTRATIVO E APLICAÇÃO DE  SANÇÕES. 

Contratação Administrativa (art.62 da Lei Nacional  nº 8.666/93) 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 79/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 79/2021 – PARA REGISTRO DE PREÇOS MODO DE 

DISPUTA: ABERTO 

Ata de  Registro de Preços nº 101/2021 

CONTRATADA: ACHEI INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o 

n° 08.221.047/0001-97, com sede na ALAMEDA RIO DO SONO, n° 420, Bairro 

TIÊTE, na cidade de DIVINOPOLIS-MG, CEP: 35502-473 

 

Parecer 

 

  Trata-se de processo administrativo deflagrado com o  objetivo de  apurar  

eventual  falha  na  execução dos  serviços   decorrentes  do  contrato  administrativo  

mencionado  em  epígrafe. 

  Relatos e documentos constantes  da  NOTIFICAÇÃO Nº 01-2022 – Ata 

de  Registro de Preços nº 101/2021 motivaram a  instauração do presente processo 

administrativo. 

  A CONTRATADA apresentou defesa aduzindo que o atraso se  justifica  

em razão das  dificuldades  que  as  empresas  fornecedoras  vem  efetuando para  

entregar  dentro do prazo  a  entrega das matérias primas, o que  consubstanciaria  caso  

fortuito  postulando  a  acolhimento da  defesa  e  o arquivamento do processo 

administrativo  instaurado pelo  Notificação acima   reportada  ou, sucessivamente,  pela  

aplicação da  penalidade  de  advertência. 

Não apresentou documentos. 

É o relatório. 

Passo à análise da matéria. 

As justificativas  não podem  ser  acolhidas  sendo que  o 

descumprimento  contratual é  imenso e  resta  perfeitamente  configurado. 

Afinal,  passados  mais de  seis  meses  da  expedição da(s)  ordem(ns) de  

compra a   CONTRATADA  não providenciou   a regularização do  seu estoque  de  

matéria  prima  para  atender  ao Poder  Público. 

É  digno de  nota  que  a   defesa  também  dá  conta de  que os  

comunicados  efetivados  vinham  sendo  recebidos  e  que  era  de  ciência  da   pessoa 

jurídica  a  expedição da  ordem de  compra. 

Aplicável  aqui  o  contido no artigo 62  da  Lei Nacional  nº  8.666/93 

que passo a  colacionar: 

 

 

 Art. 62.  O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de 

concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e 
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inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas 

duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a 

Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais 

como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de 

compra ou ordem de execução de serviço. 

  

  Assim,  uma  vez  subscrita  a  Ata e  recebida  regularmente  a  ordem de  

compra  a  contratação  encontra-se  perfectibilizada devendo  a  CONTRATADA  

cumprir   com suas  obrigações  sob  pena  de  ficar  sujeita  as  sanções  cabíveis. 

  Da  NOTIFICAÇÃO Nº 01-2022 – Ata de  Registro de Preços nº 

101/2021 extraio  que: 

 

“A NOTIFICADA participou e  teve subscrita  Ata, junto  ao   certame 

público acima  mencionado com  o objeto de REGISTRO DE PREÇOS 

PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E 

MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme especificações 

do Edital Pregão Eletrônico nº 79/2021, Anexos e propostas de preços 

apresentada pela empresa vencedora, ora notificada. 

O item 16  do  Edital de Licitação prevê que: 

 

 16 – DA ENTREGA 

 

16.1 – O licitante contratado disporá do prazo de Até 30 (trinta) Dias 

para entrega do mesmo no Município de Rio dos Cedros, contados a 

partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento. 

 

16.2 - A entrega dos Materiais solicitados deverá ser efetuada 

CONFORME LOCAL MENCIONADO NA AUTORIZAÇÃO DE 

FORNECIMENTO, em horário de expediente, ou seja, de segunda-feira 

a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13:30h às 17h. 

 

16.3 - Será de responsabilidade da empresa fornecedora zelar pela 

segurança, pelo perfeito estado de conservação e pelas condições plenas 

de uso, enquanto estiver sob sua guarda. Caso não for entregue em 

perfeitas condições, a empresa que tiver a guarda do mesmo terá que 

substituir imediatamente o objeto e/ou arcará com todas as despesas, 

conforme decisão da Administração Municipal. 

 

16.4 - O Servidor Municipal, responsável pela certificação de 

recebimento fará a fiscalização e conferência do objeto licitado no ato 

da entrega, em horário de expediente da Prefeitura, conforme já citado 

acima, verificando se o mesmo encontra-se de acordo com as condições 

exigidas no Edital e em pleno funcionamento. 

 

16.5 - Se a entrega dos Produtos/Serviços não for realizada no prazo 

estipulado, a PREFEITURA MUNICIPAL RIO DOS CEDROS aplicará 

às sanções previstas neste Edital e em Lei, por meio de Processo 

Administrativo, assegura a Ampla Defesa e o Contraditório. 
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16.5 - No ato da entrega do objeto, a proponente deverá emitir Nota 

Fiscal correspondente com as especificações e quantias entregues, 

encaminhando-a posteriormente à Secretaria responsável para 

conferência e assinatura pelo responsável. 

 

Ocorre que, conforme documentação remetida  pela   Secretaria de  

Educação (em anexo)  a  notificada  vem,  a  longa data  descumprindo  

prazos  e  causando prejuízos   aos  serviços de  educação da  rede  

pública.” 

 

 

  O Relatório  carreado  aos  autos  pela  servidora  da   Secretaria   de  

Educação,  Senhora  Débora  de Paula  Tisano  registra  que: 

 

 

Ocorre que  as   solicitações  efetuadas   datam de  mais de  seis  meses  

sem que  a    CONTRATADA  regularizasse  a  situação  e  também não 

há  notícia  de  que a  mesma  venha a  fazê-lo. 

 

Outrossim,  a  crise pandêmica  da  COVID-19  já  se  encerrou  

conforme   Portaria nº 913, de 22 de abril de 2022 do Ministro da  

Saúde2, sendo mais  do  que  conhecida  a  regularização do  mercado. 

 

Note  que  as  justificativas  apresentadas  pela  CONTRATADA  não 

passam  de meras  desculpas  sem o  mínimo  fundamento e  que  vem 

prejudicando  sobremaneira o planejamento das  ações  da   área de   

educação do  Poder  Público  local. 
 

O que pode ser identificado é a  nítida  inexecução contratual  e  o mal  

ferimento das  disposições  editalícias  e  legais,  razão pela  qual  se  emite  o  

presente  relatório  informativo  para  aclarar  que  a  

CONTRATATA/NOTIFICADA,  não providenciou a  regularização de  sua   

situação  com o cumprimento das  ordens  de  compra.  

 

 

 

  Na  esteira  do  acima  transcrito não há  o que se  falar  em  caso fortuito  

ou  força  maior,   até  mesmo  em  função  da  distância   entre  a  expedição das  ordens  

de  compra e  da  comunicação  à  CONTRATADA  bem como  do longo  período  em 

 
2 Declara o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 

decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV) e revoga a Portaria GM/MS nº 188, 

de 3 de fevereiro de 2020. 

 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do 

parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto nº 7.616, de 17 de 

novembro de 2011, resolve: 

 

Art. 1º Fica declarado o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 

(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCov), de que tratava a 

Portaria GM/MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020. 
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que  a  mesma  permaneceu  inerte  sem buscar  de  qualquer  forma  fornecer  os  bens   

e  serviços que se  prestou  a  disponibilizar  ao participar  do  certame  licitatório. 

  Ademais, ao participar  do  certame,  a  licitante  deveria  ter  se  

precavido  com  um mínimo  estoque  de  insumos  necessários  para  fazer  frente  às  

demandas  da  municipalidade,  já  que  era  de  seu  conhecimento  o  objeto  e  os  

quantitativos  que poderiam ser  adquiridos  durante a  vigência da  ata  de  registro de  

preços. 

Não é  o  que se  verifica  na  espécie. 

O Código Civil em seu art. 422 dispõe que os contratantes são obrigados 

a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de 

probidade e boa-fé. 

Ao estabelecer o princípio da boa-fé nas relações contratuais, a lei está 

implementando uma concepção que a doutrina passou a denominar de objetiva, porque 

a sua finalidade é impor aos contratantes uma conduta de acordo com os ideais de 

honestidade e lealdade, independentemente do subjetivismo do agente; em outras 

palavras, as partes contratuais devem agir conforme um modelo de conduta social, 

sempre respeitando a confiança e o interesse do outro contratante.  

A antítese dessa espécie, não é a intenção de prejudicar, como na boa-fé 

subjetiva, mas a exteriorização de um comportamento improbo, egoísta ou reprovável, 

verificado sob a ótica da vida em harmonia dentro da comunidade. Consiste em ato 

violador de um dever anexo ao contrato. 

A boa-fé objetiva é concebida como uma regra de conduta fundada na 

honestidade, na retidão, na lealdade e, principalmente, na consideração de que todos os 

membros da sociedade são juridicamente tutelados, antes mesmo de serem partes nos 

contratos. O contraente é pessoa e como tal deve ser respeitado. 

Esse comportamento pode ter como paradigma o amor ao próximo 

pregado pelo Cristianismo. Sem dúvida, não há melhor parâmetro para se verificar a 

retidão de um comportamento. 

No caso em tela as  regras   Editalícias  eram claras ao estabelecer  o  

prazo  para  entrega  dos   bens   sendo que  a  CONTRATADA  buscou  de  toda  forma  

eximir-se  de  sua  obrigação,  mesmo  ciente  da  regularização do mercado  e  do 

término da  pandemia. 

Não  há  qualquer  ação da   CONTRATADA  buscando  entregar 

qualquer  dos  bens  contratados,  evidenciando  a  grosso modo,  uma  má  fé.     

  Desta forma  a  convenção  instaurada  desde  a  origem,  com a  

publicação do edital  deixava  muito  claro que a  prestação dos serviços deve ser  

completa  e  integral,  ou seja,  primando-se  pela  execução de   qualidade e  pelo 

cumprimento dos  prazos. 

Não é  o  que verificamos  na  espécie. 

Nos autos  está  mais do  que  evidente  que a  contratada  

injustificadamente  não tem  cumprido  com a  sua  contraprestação levando a  um 

retardamento que  data de  mais de  seis  meses. 

Consoante a definição de Flávio Alves Martins (2000, p. 73): 

 

"A boa-fé, no sentido objetivo, é um dever das partes, dentro de uma 

relação jurídica, se comportar tomando por fundamento a confiança que deve existir, 

de maneira correta e leal; mais especificamente, caracteriza-se como retidão e 

honradez, dos sujeitos de direito que participam de um relação jurídica, pressupondo o 
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fiel cumprimento do estabelecido". (MARTINS, Flávio Alves. Boa-fé e sua 

formalização no direito das obrigações Brasileiro. 2. ed. Lumen Júris, 2000.) 

 

E completa Negrão (2005, p. 85), que, "num primeiro passo, se refere à 

interpretação objetiva de qual comportamento seria o correto sem se avaliar a vontade 

das partes". (NEGRÃO, Theotonio e GOUVÊA, José Roberto Ferreira. Código Civil e 

legislação civil em vigor. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.) 

 

A boa fé é um Princípio Geral de Direito, e, como todos  os  princípios,  

deve ter sua  aplicação analisada  diante  de  um  caso concreto. 

Do Direito Espanhol, na voz de Delia Matilde Ferreira, transcrevemos  o  

seguinte  excerto: 

 

“o Princípio Geral da Boa-fé – como os demais princípios, cada um no 

seu âmbito  - informa por força própria o ordenamento, impondo-lhe um caráter, e 

infundindo-lhe a fertilizante seiva dos princípios éticos, dos valores sociais, dotando-o, 

assim, da necessária flexibilidade, para manter sempre viva sua força e permitir a 

permanente adaptação das normas às circunstâncias.” (La buena fe, el principio 

general em el derecho civil. Madrid: Monte Carlo, 1984, p. 292-293).  

 

Ao se estudar o princípio da boa-fé, interessante colacionar o registro 

feito por Dilvanir José da Mota, doutor em Direito Civil pela Universidade Federal de 

Minas Gerais, e especialista na matéria, ao asseverar que: 

 

“a boa-fé constitui uma das mais destacadas cláusulas gerais ou 

aberturas com que o direito moderno supera o sistema hermético dos códigos 

tradicionais, com previsões casuísticas. Obriga as partes a agir com lealdade na 

contratação e na execução das obrigações recíprocas. Não podendo cooperar, não 

devem dificultar a realização das mesmas. Além disso, orienta o intérprete diante das 

omissões das leis e das convenções, integrando-as. Probidade e boa-fé na conclusão e 

na execução do contrato são as novas regras dos contratos, positivadas no artigo 422 

do novo código. O agir com surpresa, abuso de confiança, mudança de comportamento 

usual são exemplos de condutas maliciosas”(Segundo RT nº 796/40-65, In Inovações 

Principais do Novo Código Civil).  

 

A boa fé contratual está abrangida em tudo e por tudo pela boa-fé 

objetiva, adotada  pelo  novo  Diploma  Substantivo  Civil Pátrio.   

Ela traduz-se no dever de cada parte agir de forma a não lesar a 

confiança da outra.   

Como bem leciona a doutrina, impõe-se em primeiro lugar ao devedor: 

 

“tal dever em primeiro lugar dirige-se ao devedor, com o mandado de 

cumprir a sua obrigação, atendo-se não só à letra, mas também ao espírito da relação 

obrigacional correspondente e na forma que o credor possa razoavelmente esperar 

dele.” (LARENZ, Karl. Derecho de obligaciones. Madri: Revista de Derecho Privado, 

1958. P. 148) 
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O contexto probatório dos autos dá conta da nítida violação ao 

princípio da boa fé contratual e da probidade pelos fatos e  omissões já  delineados  

anteriormente. 

O Desembargador Luiz Roldão de Freitas Gomes, ajuda-nos a 

compreender o instituto da boa fé ao grafar: 

 

“O princípio da boa-fé significa que todos devem guardar “fidelidade” 

à palavra dada e não frustrar ou abusar daquela confiança que constitui a base 

imprescindível das relações humanas”, sendo, pois, mister que procedam tal como deve 

esperar-se que o faça qualquer pessoa que participe honesta e corretamente ao tráfego 

jurídico, no quadro de uma vinculação jurídica especial.” (Curso de Direito Civil – 

contratos – 2000 – 1ª ed. Editora renovar – pág. 49). 

 

Outrossim,  não se  pode  perder  de  vista  o  que disciplina  o  artigo 421  

do  Código Civil  pregando  que  “a liberdade de contratar será exercida em razão e 

nos limites da função social do contrato”. 

A  função social  do   contrato está  atrelada ao  que  dispõe  o  artigo  

seguinte do  diploma  legal anteriormente  referido, cujo já  citado dispositivo, trata  dos  

deveres  de  boa  fé  e  probidade  na  contratação e  execução do  contrato. 

Da doutrina colacionamos: 

 

 

O novo Código Civil está imantado por princípios de eticidadade e 

socialidade, e, no tocante ao direito obrigacional, enaltece os primados da função 

social do contrato e da boa-fé objetiva. (RODRIGUES JUNIOR, Otávio Luiz. Revisão 

judicial dos contratos; autonomia da vontade e teoria da imprevisão. 2. ed. - São Paulo: 

Atlas, 2006. p. 158) 

 

No caso dos  autos a  violação aos  primados  da   função social  do 

contrato, da   boa  fé  objetiva  e  da  probidade,   são nítidos   vez  que  o negócio   

jurídico dá  conta  de  inexecução contratual  pela  Contratada  em prejuízo ao  Poder  

Público,  não só  no  tocante  à  questão monetária,  mas  quanto ao prejuízo  no  

andamento das  ações  do  órgão  administrativo, lembrando que  estamos  falando da  

Secretaria  de  Educação, sendo que  as  aulas  presenciais   foram  retomadas  

integralmente em 2022. 

  A Lei 8.666/93  reza  que: 

 

 

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; 

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a 

comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do 

fornecimento, nos prazos estipulados; 

IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa 

e prévia comunicação à Administração; 
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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; 

[...] 

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.        

 

 

É  importante   registrar  que  não existe justificativa plausível para  os  

atrasos  na  prestação dos serviços. Aliás, neste  ponto, todos os  relatos  juntados   

deixam  claro  as  evasivas  da  CONTRATADA  e sua  indisposição  à  efetuar 

qualquer  prestação de  serviços. 

Note  (para  que se  evite  alegação  neste  sentido) que  não  há sequer 

pedido de recomposição de  preços   formulado  pela  CONTRATADA  o que  causa  

muita  estranheza  diante  de  todo o contexto probatório  existente.  

Diante  deste  cenário,  tenho  como  caracterizadas  as  situações  

previstas  nos incisos  I, II, IV e V do  artigo 78 da  Lei 8.666/93. 

O Edital de Pregão fez  a  seguinte  previsão: 

 

18 - DAS PENALIDADES 

 

18.1 - Às proponentes que ensejarem o retardamento na execução do 

certame, seja parcial ou total, não mantiverem a proposta, deixarem de 

entregar, ou apresentarem documentação falsa exigida no Edital, 

comportarem-se de modo inidôneo ou cometerem fraude fiscal, poderão 
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ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da 

reparação dos danos causados ao Município pelo infrator: 

a) advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores; 

b) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da proposta 

apresentada pela proponente; 

c) impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, DF e 

Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos consecutivos. 

 

18.2 O proponente vencedor estará sujeito por falhas, irregularidades 

ou pelo não cumprimento dos prazos e demais condições/obrigações 

estipuladas, às seguintes penalidades, isoladas ou cumulativamente: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora no valor de 5% (cinco por cento) do valor do por 

dia de atraso na entrega do objeto e/ou conserto/adequação do mesmo, 

limitado à 20% do valor do contrato; 

c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, 

devidamente atualizado, pelo não cumprimento de qualquer das 

cláusulas deste edital, ou pela desistência imotivada da manutenção de 

sua proposta; 

d) Suspensão do direito de licitar com a Administração Municipal, 

pelo prazo de 02 (dois) anos, observadas as disposições legais; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos da punição. 

 

18.3 - Caso haja inexecução total ou parcial do objeto, a concessão do 

objeto poderá ser rescindida unilateralmente, a qualquer tempo, pelo 

Município de Rio dos Cedros. 

 

18.4 - A aplicação destas sanções será precedida de regular processo 

administrativo, com a expedição de notificação pelo poder público para 

apresentação de defesa no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) 

dias úteis. 

 

18.5 - As multas serão recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da intimação da decisão administrativa que as tenham aplicado, 

podendo ser descontadas dos valores devidos, o que é totalmente aceito 

pela licitante vencedora. 

 

As  provas  colhidas  nos  autos  bem como  o comportamento  

demonstrado pela  CONTRATADA  impõe,  por  critério de  razoabilidade  e  

proporcionalidade  a   aplicação de  penalidades  capazes  não só  de  sancionar  o ato  

ilícito cometido  mas  também de  evitar  futuros  e  maiores  prejuízos  à  

Administração. 

Ante  o  exposto,   com  base  nos  artigo 78, incisos I, II, IV e V,  artigo 

79, I c/c artigo 87, II e  III  todos da  Lei 8.666/93, itens 18.2, “b”, “c” e “d”, todos  do  

Edital de Licitação combinados, é  o PARECER: 

a) pela  decretação da RESCISÃO UNILATERAL dos 

CONTRATOS  ORIUNDOS  DAS  ORDENS  DE  

COMPRA  e   bem  como  pela RESCISÃO  
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UNILATERAL DA ATA DE  REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 101/2021;  

b) pela  aplicação de  multa de   20% (vinte por cento) sobre o valor 

dos contratos (de  cada  ordem de  compra  emitida  e 

encaminhada  a  CONTRATADA), devidamente 

atualizado,  promovendo-se a  imediata  retenção de  

eventuais  valores  que a  CONTRATADA  tenha a  

receber; 

c) A  Secretaria  de  Educação deverá  informar  o  valor da multa 

com base  nas   ordens  de  compra  expedidas na  

forma  acima;  

d) pela DECRETAÇÃO da SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de 

participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo de 2 (dois) anos. 

  

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para  decisão e, sendo esta  pela  

convalidação dos  motivos  esposados neste  Parecer: 

P.R.I.A.C.-se. 

  

  Rio dos Cedros, 21 de junho de 2022. 

 
 

Ricardo  Augusto de  Oliveira  Xavier Araujo 

Advogado 

OAB/SC  nº 17.721 

Portaria 679/08 

 

 



 

1 

 

 

MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS 

GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 

OBJETO: APURAÇÃO DE  EVENTUAIS  IRREGULARIDADES  NA EXECUÇÃO 

DE  CONTRATO ADMINISTRATIVO E APLICAÇÃO DE  SANÇÕES. 

Contratação Administrativa (art.62 da Lei Nacional  nº 8.666/93) 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 79/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 79/2021 – PARA REGISTRO DE PREÇOS MODO DE 

DISPUTA: ABERTO 

Ata de  Registro de Preços nº 101/2021 

CONTRATADA: ACHEI INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o 

n° 08.221.047/0001-97, com sede na ALAMEDA RIO DO SONO, n° 420, Bairro 

TIÊTE, na cidade de DIVINOPOLIS-MG, CEP: 35502-473 

 

DECISÃO 

 

  Trata-se de processo administrativo deflagrado com o  objetivo de  apurar  

eventual  falha  na  execução dos  serviços   decorrentes  do  contrato  administrativo  

mencionado  em  epígrafe. 

  Relatos e documentos constantes  da  NOTIFICAÇÃO Nº 01-2022 – Ata 

de  Registro de Preços nº 101/2021 motivaram a  instauração do presente processo 

administrativo. 

  A CONTRATADA apresentou defesa aduzindo que o atraso se  justifica  

em razão das  dificuldades  que  as  empresas  fornecedoras  vem  efetuando para  

entregar  dentro do prazo  a  entrega das matérias primas, o que  consubstanciaria  caso  

fortuito  postulando  a  acolhimento da  defesa  e  o arquivamento do processo 

administrativo  instaurado pelo  Notificação acima   reportada  ou, sucessivamente,  pela  

aplicação da  penalidade  de  advertência. 

Não apresentou documentos. 

Parecer Jurídico  encartado aos  autos. 

  É  o  relatório. 

  Passo à  análise  do  feito. 

  Convalido as  razões  entabuladas  no parecer  jurídico carreado aos  

autos, as  quais  utilizo como fundamento para  a  presente  decisão, e, com  base  nos  

artigo 78, incisos I, II, IV e V,  artigo 79, I c/c artigo 87, II e  III  todos da  Lei 8.666/93, 

itens 18.2, “b”, “c” e “d”, todos  do  Edital de Licitação combinados: 

a) DECRETO a RESCISÃO UNILATERAL dos CONTRATOS  

ORIUNDOS  DAS  ORDENS  DE  COMPRA  e   

bem  como  pela RESCISÃO  UNILATERAL DA 

ATA DE  REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2021; 

e) SANCIONO a contratada APLICANDO-LHE multa de   20% 

(vinte por cento) sobre o valor dos contratos (de  cada  

ordem de  compra  emitida  e encaminhada  a  

CONTRATADA), devidamente atualizado; 

b) DETERMINO ao Departamento de  Contabilidade  da  Secretaria  

da  Fazenda  que   promova a  imediata  RETENÇÃO 

de  eventuais  valores  que a  Contratada  tenha a  

receber. Havendo  saldo devedor,  DETERMINO ao 

Departamento de  Contabilidade  da  Secretaria  da  
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Fazenda   que encaminhe  ao  Departamento de  

Tributação o respectivo cálculo com o valor  para  fins  

de  inscrição em dívida  ativa  e  cobrança extrajudicial  

ou judicial; 

c) DETERMINO à Secretaria de  Educação que informe  o  valor da 

multa com base  nas   ordens  de  compra  expedidas 

na  forma  acima, comunicando  a  CONTRATADA  

juntamente  com  a  presente  decisão, DATA  a  partir  

da  qual a  mesma  se considerará  NOTIFICADA  

para  os  fins  do  que disciplina  o  item 18.53 da Ata 

de  Registro de Preços nº 101/2021;  

d) DECRETO a SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação da 

contratada em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, pelo prazo de 2 (dois) anos. 

  

P.R.I.A.C.-se. 

  

  Rio dos Cedros, 21 de junho de 2022. 

 
 

Jorge Luiz Stolf 

Prefeito de Rio dos Cedros 

 
3 18.5 - As multas serão recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão 

administrativa que as tenham aplicado, podendo ser descontadas dos valores devidos, o que é totalmente 

aceito pela licitante vencedora. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
REF.: Processo Licitatório nº 79/2021 

Pregão Eletrônico nº 79/2021 

Ata de Registro de Preços nº 101/2021 

 

Contratada: ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA 

CNPJ: 08.221.047/0001-97 

Alameda Rio do Sono, 420 

Bairro: Tiête 

35502-473 - Divinópolis - MG 

 

           

C E R T I D Ã O 

 
Certifico para os devidos fins e efeitos legais e em especial ao Processo 

Licitatório acima mencionado, que foram enviadas as seguintes Ordens de Compra à 

empresa conforme demonstrado abaixo: 

 
Ordem 

de  

Compra 

nº 

Data  

Emissão 

Data 

envio e-

mail 

Empresa Valor  

da Ordem 

Valor da 

Multa (20%) 

4.264 29/09/2021 01/10/2021 Achei Ind. de Móveis 

Ltda 

R$: 

15.580,00 

R$: 3.116,00 

4.312 30/09/2021 01/10/2021 Achei Ind. de Móveis 

Ltda 

R$: 

27.140,00 

R$: 5.428,00 

 
TOTAIS R$: 

42.720,00 

R$: 8.544,00 

 

Rio dos Cedros, 21 de junho de 2022. 

 

 

___________________________________ 

DEBORA DE PAULA TISANO 

CPF: 331.540.008-36 

Assessora de Educação 
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