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APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPARCIONALIDADE
Sobre a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em relação ao valor da multa, cumpre esclarecer que ela tem como 
base exclusivamente os termos do item 22.2.3 do edital dos pregões eletrônicos nº 05/2019 e nº 37/2018:
22.2.3 Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, ficam os fornecedores sujeitos a multa de 0,5% (meio por cento) por dia 
de atraso, incidente sobre o valor total inadimplido, a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação 
limitado a 30 (trinta) dias, suspendendo-se a contagem do prazo de inadimplência a partir do requerimento de prorrogação formulada pelo 
fornecedor;
Portanto, não há que se falar em gradação da penalidade, uma vez que o item aponta multa de 0,5% por dia de atraso.

NÃO APLICAÇÃO DA PENA DE ADVERTÊNCIA
Como bem exposto, não está se tratando aqui de pena aplicada com fundamento no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, que possui um 
rol gradativo de sanções.
O que está se tratando aqui é da aplicação pura e simples da multa prevista no item 22.2.3 do edital de licitação, que prevê a multa diária 
de 0,5% limitada a 30 dias.
Como já destacado inclusive pela comissão processante, não houve a apresentação de nenhum documento capaz de justificar o descumpri-
mento do prazo de entrega dos medicamentos, não havendo razão para reforma da decisão final de fls. 40/43.

DECISÃO
Portanto, diante da negligência da Recorrente para com a administração pública e, com fundamento nos princípios da proporcionalidade, 
razoabilidade e da legalidade, entendo correta a sanção administrativa aplicada em desfavor da Recorrente nos autos do processo adminis-
trativo de responsabilidade nº 027/2020.
Pelo exposto, decido pelo recebimento do recurso e, no mérito, nego o seu provimento.
Intime-se a Recorrente desta decisão, bem como do prazo de 05 dias úteis contados da data do recebimento da intimação, para cumpri-
mento da pena aplicada, nos termos do artigo 10 da Resolução 362, de 20 de janeiro de 2020.
Blumenau - SC, 16 de novembro de 2020.
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certificamos para os devidos fins, a remessa nesta data para publicação no Diário Oficial dos Municípios-DOM/SC, o teor da decisão do 
processo administrativo supra, conforme abaixo:

Teor do ato: Visto etc...“ nos termos dos autos do processo supra, caracterizado o interesse público de alta relevância, autorizo a SUPRES-
SÃO do preço do ítem 1 (KIT ESPECÍFICO PARA DIAGNÓSTICO DE COVID 19, TESTE RÁPIDO DO TIPO AG), de R$ 95,0000 (Noventa e 
cinco reais) para R$ 78,0000 (Setenta e oito reais), conforme acordado com a empresa DIAMOND ACESSÓRIOS LTDA., nos termos do Art. 
65. §2º, II, da Lei. 8.666/93, com a devida adjudicação na ARP supra, sumprindo-se, desta forma, os princípios constitucionais estampados 
no Art. 196 e SS da CF/88 e demais preceitos da lei nº. 8.080/90.Publique-se, registre-se, cumpra-se e arquive-se. Criciúma (SC), 20 de 
novembro de 2020.

DANTELINO BONETTI
Setor compras CISAMREC


