
 

 

 
 
 

SANÇÃO ADMINISTRATIVA 04/2022 
 
 
Lajeado, 02 de agosto de 2022. 
 
 
FORNECEDOR (323), por Inexecução Ordem de Compra 4325, decorrentes do Pregão 
Eletrônico n°005/2021, Registro de Preços da Ata de Registro de Preço nº 68/2021. 
 

Senhor Representante, 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DO VALE DO TAQUARI, CNPJ: 
07.242.772.0001-89 vem, à presença de V. S.ª, multar essa empresa quanto ao 
descumprimento das obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços; e pelos fatos e 
fundamentos a seguir expostos 
 
Considerando que dentre as obrigações da empresa, referidas na ARP está incluso o seguinte: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
13.1. O licitante vencedor ficará passível da aplicação das sanções e 
penalidades previstas na Lei Federal nº10.520/02, e, subsidiariamente, 
na Lei Federal nº 8.666/93, aplicáveis isolada ou conjuntamente, nas 
seguintes situações: 
... 
13.1.4. Pelo atraso na entrega do objeto e/ou execução dos serviços, além 
do prazo previsto no Edital:  
I. Advertência;  
II. Notificação;  
III. Multa diária na razão de 1% (um por cento) sobre o valor total dos 
itens não entregues, por dia de atraso, a contar do primeiro dia após o 
término do prazo previsto para entrega do objeto;  
IV. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o 
CONSISA VRT e com seus municípios consorciados, pelo prazo de até 
02 (dois) anos. 
 

Verificou-se a inexecução contratual por parte da empresa em relação à Ordem de Compra, 
pois: 
- A empresa não cumpriu com as obrigações assumidas na ata de registro de preço. Ordem, 
esta, no valor de R$4.965,15. 
 

100473 - ACIDO VALPROICO 250 MG Capsula 16.800 0,196 3.292,80 

100140 - FLUCONAZOL 150 MG Capsula 2.100 0,350 735,00 

100509 - PREDNISOLONA 3 MG/ML - SOLUCAO 
ORAL - 100 ML Frasco 

150 6,249 937,35 

   4.965,15 

 
Pelos motivos expostos acima, em conformidade com o Processo Interno embasado na 
previsão presente ARP antes referida e na RESOLUÇÃO N° 03/2021, de 28 de abril de 2021, que 



 

 

aprova o Regulamento Geral para Aquisição de Materiais, Serviços, Obras e Serviços de 
Engenharia, no âmbito das contratações e dos Registros de Preços realizados pelo Consórcio 
Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio Taquari – CONSISA VRT; decide-se pela aplicação da 
penalidade de MULTA em desfavor da empresa. 
Fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de Recurso Administrativo.  
• MULTA DE R$ 496,51 (quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos). 10% 
do valor total dos itens constantes nos pedidos não fornecidos. Conta bancária do 
CONSÓRCIO PARA DEPÓSITO: 04.090342.0-2, Agência 0270 do Banrisul. A multa que não for 
paga no prazo de 10 dias, ou em caso de a CONTRATADA não se manifestar no prazo legal, 
será retida de pagamento que o CONTRATADO tem a receber. 

 
 
 
 
 
 

NILTON DA SILVA ROLANTE 
SECRETÁRIO EXECUTIVO 

CONSISA  
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