
 

DECISÃO EM ÚLTIMA INSTANCIA ADMINISTRATIVA N. 001/173-2018 DE 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

Processo Administrativo Portaria 173/2018 – 

Referencia: Edital FMS 007/2018 - PPFMS 016/2018 

Interessado: A empresa De Marco Ltda. 

01. O Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal em exercício do Município de 

Lajeado Grande/SC Sr. Rodrigo Barela, no uso de sua competência e tendo como prerrogativas 

os regramentos estatuídos pela Lei Federal n. 8666/93 e após análise detalhada do processo 

em epígrafe, especialmente do recurso interposto pela empresa recorrente, adoto como 

razões de relatar, fundamentar e decidir o que consta na decisão da comissão de apuração 

cujo teor aprovo nos seguintes termos: 

I – Relatório 

Versa o presente expediente sobre instauração de procedimento administrativo de 

fornecedor infrator com vistas a apurar conduta violadora de item exarado em 

edital de licitação e clausula contratual no que tange a inadimplência no 

fornecimento e entrega do item 01 do objeto do contrato FMS 016/2018 

(Ambulância Tipo – A) com as especificações do edital do processo licitatório na 

modalidade Pregão Presencial FMS n. 007/2018. 

A empresa De Marco Ltda,  sagrou-se vencedora do processo licitatório PP FMS n. 

007/2018, cujo objeto consiste na aquisição de uma ambulância tipo A e dois 

veículos SUVs, havendo firmado contrato administrativo fms n. 016/2018 em data 

de 27/07/2018, no importe de R$225.580,00 (reais) sendo R$79.900,00 (reais) 

correspondente a ambulância tipo A e R$145.680,00 (reais) correspondente aos 02 

(dois) veículos SUVs. 

O município emitiu a AF em 11/10/18, para fornecimento dos bens adquiridos, 

sendo que a empresa De Marco Ltda, entregou dos dois veículos SUVs e solicitou 

dispensa de fornecimento quanto ao veículo ambulância tipo A, sob o fundamento 

de que seu fornecedor havia retirado de linha o referido veículo. 

Assim, esse município, por meio do ofício n. 182/2018 datado de 04/12/2018 

expediu notificação a empresa De Marco Ltda da instauração do Processo 

Administrativo para apuração de responsabilidade, concedendo-lhe o direito ao 

contraditório e ampla defesa, conforme resguarda a Constituição da República 

Federativa do Brasil, para manifestar-se por meio de razões de defesa, no prazo de 

5 dias úteis. 

Em data de 14/12/2018, a empresa De Marco Ltda, protocolou tempestivamente 

junto ao município, suas razões de defesa, cujo teor consiste em justificar a 

inadimplência no fornecimento do veículo ambulância tipo – A, por razões alheias 



a sua vontade, pois a empresa Renaut do Brasil, sua fornecedora, teria 

descontinuado a produção do veículo em data de 02/08/2018, motivo pelo qual 

não pode a empresa ser penalizada pela impossibilidade da entrega. 

Este é o relatório. Decido. 

 

II – Fundamentação 

Incontroverso nos presentes autos a inadimplência quanto ao fornecimento do 

veículo ambulância tipo – A pela empresa De Marco Ltda a qual afirma que 

somente deixou de fornecer o referido veículo por razões alheias a sua vontade, o 

que caracteriza um caso fortuito, pois a montadora Renaut lhe informou em 

02/08/2018 que a fabricação do referido veículo havia sido descontinuada, 

aduzindo ainda, que tentou de todas as formas em conseguir o produto com a 

montadora e inclusive através de outras montadoras, porem sem sucesso. 

O contrato 016/2018 de que trata da aquisição do objeto da licitação PPFMS 

016/2018 consistente na compra da  Ambulância Tipo A e dois SUVs foi firmado 

entre o munícipio e a empresa De Marco Ltda em data de 27/07/2018. 

O comunicado pelo fabricante do veículo sobre a descontinuidade da produção da 

ambulância tipo – A, se deu em 02/08/2018, ou seja, 07 dias após a assinatura do 

contrato, motivo pelo qual, bastaria que a empresa De Marco Ltda, tivesse 

quando da assinatura do contrato, feito a solicitação do veículo ao seu fornecedor, 

pois em tese, ainda não havia anunciado a descontinuidade da fabricação, motivo 

pelo qual o fato não pode ser considerado como um caso fortuito e sim como 

desorganização administrativa da empresa em proceder com o pedido do veículo. 

Por outro lado, não interessa a Administração Pública o fato de a impetrante não 

ser fabricante do produto. Se participou da licitação, tendo este e aquele produto 

como objetos, deveria estar, de antemão, preparada para tanto. 

Vejamos o que vem decidindo os tribunais sobre casos análogos. 

 

Processual Civil e Administração. Penalidades aplicadas à empresa-vencedora de 

licitação por falta de entrega do material licitado, com concessão de novos prazos 

e entrega de material indevido. Abertura de procedimento administrativo. 

Aplicação de penalidades. Ausência do direito líquido e certo. Inexistência de ato 

ilegal ou arbitrário. Denegação. 1. O licitante que, vencedor em certame público, 

não cumpre as suas obrigações, não entregando o material licitado no prazo 

devido, e o fazendo, depois, com material não previsto nas normas, não se reveste 

de nenhuma couraça para evitar a punição administrativa, que, por seu turno, 

aplicada dentro das normas que regem a matéria, não se reveste de 

arbitrariedade, nem de ilegalidade. 2. Não interessa à Administração Pública, que 

promove a licitação e faz o contrato, os problemas vividos pela vencedora, como 

não ser fabricante do produto licitado. Se a impetrante participou da licitação e 

assumiu o compromisso, como vencedora, de efetuar a entrega do material, 

deveria estar preparada para tanto. Na filosofia popular, só coloca rodilha na 

cabeça quem pode com o pote. 3. Ausência de direito líquido e certo, estando o 



ato atacado perfeitamente cercado de legalidade. 4. Denegação da ordem 

impetrada. (TRF-5 - MSTR: 102261 RN 0060609-89.2008.4.05.0000, Relator: 

Desembargador Federal Vladimir Carvalho, Data de Julgamento: 19/03/2009, 

Terceira Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/03/2009 - 

Página: 340 - Nº: 61 - Ano: 2009) 

Ficam assim, afastadas as justificativas da empresa De Marco Ltda, pela sua 

inadimplência parcial quanto a entrega imperfeita dos objetos contratados, ao 

passo que dentro os três veículo contratados, entregou apenas os 02 SUVs e não 

entregou o veículo ambulância tipo – A.  

Desta feita, a licitante inobservou os termos do Edital em comento ou cláusula 

contratual, uma vez que o mesmo disciplina em item ou cláusula que: 

“Clausula Sexta – Das Obrigações da Contratada” 

A contratada, durante a vigência do contrato, terá o dever de: 

I – cumprir com a entrega do objeto, conforme solicitação da secretaria 

competente a ser feita nos moldes do edital; 

(...) 

IV – Entregar os materiais mediante requisição, na sede junto ao município, 

de forma parcelada ou não, sem acréscimo de custos ao município; 

 

Com o descumprimento das obrigações assumidas, é dever do município 

aplicar as penalidades previstas na Lei Geral de Licitações (Lei 8.666/93), 

bem como aquelas previstas no Contrato FMS nº 016/2018, nas seguintes 

cláusulas: 

 

Cláusula Décima Primeira – Das Penalidades 

Convencionam as partes que o descumprimento contratual por parte da 

CONTRATADA, acarretará a incidência de multa de 5 % (cinco por cento) 

sobre o valor do contrato, aplicável após análise das justificativas 

apresentadas. 

Em caso de não cumprimento, erro de entrega, entrega imperfeita ou 

inadimplemento contratual, a Contratada ficará sujeita sem prejuízos das 

responsabilidades civis e criminais que couberem, as seguintes 

penalidades: 

I. advertência; 

II. multa administrativa correspondente a 10% (dez por cento) do valor 

total do presente contrato; 

III. Impossibilidade de licitar e contratar com a contratante pelo 

prazo de até 02 (dois) anos a contar do dia da fixação da pena; 
IV.   declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade. 

No caso em tela, a empresa descumpriu parcialmente o contrato administrativo n. 

016/2018, entregando dois dentre os três veículos que deveria ter fornecido, 



motivo pelo qual declaramos rescindido parcelamento o contrato n. 016/2018 no 

que tange a aquisição do objeto ambulância tipo – A, face ao não cumprimento 

das clausulas contratuais (art. 78, I c/c art. 79, I ambos da lei 8666/93) aplicando-

se a penalidade de multa administrativa de 3% (três por cento) do valor do 

contrato, substanciado no art. 87, II da Lei 8666/93 c/c Clausula Décima Primeira 

do contrato adm 016/2018, à empresa De Marco Ltda. 

Justifica-se a redução de 70% da multa prevista na clausula Décima primeira do 

contrato tendo em vista que a empresa entregou dois veículos dentre os três 

contratados, restando por entregar apenas a ambulância tipo – A. 

III – Dispositivo 

Por todo o exposto e diante da defesa apresentada pela empresa De Marco Ltda e 

das fundamentações supra DECIDE-SE com base no art. 78, I e 79, I da Lei 8666/93 

em declarar rescindido parcialmente o contrato adm 016/2018 no que tange a 

aquisição do veículo ambulância tipo – A, aplicando-se ainda a penalidade de 

multa administrativa de 3% (três por cento) do valor do contrato, substanciado no 

art. 87, II da Lei 8666/93 c/c Clausula Décima Primeira do contrato adm 016/2018, 

à empresa De Marco Ltda. 

 

DECIDO 

 

RATIFICAR a decisão proferida em 18/12/18 para com base no art. 78, I e 79, I 

da Lei 8666/93 declarar rescindido parcialmente o contrato adm 016/2018 no que tange a 

aquisição do veículo ambulância tipo – A, confirmando a aplicação da penalidade de multa 

administrativa de 3% (três por cento) do valor do contrato, substanciado no art. 87, II da Lei 

8666/93 c/c Clausula Décima Primeira do contrato adm 016/2018, à empresa De Marco Ltda. 

Intime-se a empresa da decisão prolatada, para que pague a multa de 

R$6.767,40 (reais) no prazo de 15 dias a contar da intimação, efetuando posteriormente, o 

registro no Cadastro Unificado de Fornecedores. 

Expirado o prazo, sem que haja o pagamento da multa, os autos deverão ser 

encaminhados à Procuradoria para cobrança e recuperação do crédito. 

                                         Lajeado Grande, 15 de janeiro de 2019. 

 

                                                    ________________________________ 

RODRIGO BARELA 

Prefeito Municipal de Lajeado Grande em exercício 


