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DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA 

 

AUTOS DE PENALIZAÇÃO Nº – 23/2012. 

 

Protocolado Municipal – 0830321/2012; 2220329/2011; 3270192/2011; 2300392/2011; 

2220154/2011; 2510457/2011; 2780346/2010; 2170384/2011; 2370344/2011; 2290461/2011. 

 

Contratado/Licitante: UVARANAS COMÉRCIO DE GÁS 

 

Secretaria Interessada: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Secretaria 

Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Indústria, 

Comércio e Qualificação Profissional. 

 

1. Relatório: 

 

As secretarias municipais já citadas, através do fiscal de contrato e dos 

protocolos acima especificados, promoveram o presente processo de penalização contra a 

empresa requerida UVARANAS COMÉRCIO DE GÁS, sob o argumento de que a contratada 

deixou de entregar os produtos adjudicados a ela, sendo que os empenhos descritos a seguir 

foram liquidados: 

 

Empenho nº 9467/2010 no valor de R$ 227,70. Pago no dia 

17/08/2010. 

Empenho nº 16593/2010 no valor de R$ 455,40. Mercadoria entregue 

conforme NFe nº 000.000.037. 

Empenho nº 8066/2010 no valor de R$ 493,35. Pago no dia 

30/07/2010. 

Empenho nº 7878/2010 no valor de R$ 151,80. Pago no dia 

30/07/2010. 

Empenho nº 14896/2010 o valor de R$ 113,85.  Pago no dia 

16/12/2010. 

Empenho nº 5698/2011 no valor de R$ 2.277,00. Pago no dia 

12/07/2011. 

Empenho nº 6459/2011 no valor de R$ 189,75. Pago no dia 

12/07/2011. 

Empenho nº 7549/2011 no valor de R$ 5.464,80. Pago no dia 

12/07/2011. 

Empenho nº 8032/2011 no valor de R$ 1.518,00. Pago no dia 

12/07/2011. 

 

 

Os empenhos citados acima correspondem ao Pregão Registro de 

Preço nº 50/2010, correspondente a 2.000,00 unidades de gás liquefeito de petróleo 13 Kg. 

Diante da não entrega dos materiais, procedeu-se contato via telefone e a mesma foi 

notificada via Diário Oficial, no entanto não se manifestou. Acabou causando prejuízos e 

transtornos na realização dos serviços das Secretarias em questão. 
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Conforme se verifica do laudo que instruiu o pedido de penalização, a 

empresa foi declarada vencedora do Pregão nº 50/2010. Desta forma, foram emitidos 

empenhos, procedendo à liquidação dos mesmos, já citados anteriormente, que somados 

resultaram no valor de R$ 10.891,65 (dez mil oitocentos e noventa e um reais com sessenta e 

cinco centavos). 

 

Notificada a empresa da abertura do procedimento de penalização, e 

do prazo para apresentação de defesa, não apresentou manifestação. 

 

2. Fundamentação 

 

Conforme já identificado na instrução, a empresa foi inadimplente 

com a Administração, não tendo entregado os materiais a ela adjudicadas após ter sido 

declarada vencedora do Pregão nº 50/2010, deve ser penalizada, nos termos das sansões 

previstas no edital, bem como, com fundamento na Lei Nº 8.666/93, Lei Municipal 

8.393/2005, Decreto Municipal Nº 1.990/2008, de forma que ratifico na integra a 

fundamentação constante do Parecer já mencionado. 

 

3. Dispositivo 

 

Em decorrência da inadimplência, imponho à contratada nos termos do artigo 4º, 

inciso IV, da Lei Nº 8.393/2005, bem como ao artigo 7º, inciso I da referida Lei, MULTA E 

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE, a contar da data da notificação desta decisão, 

salientando que a reincidência pode gerar penalidade mais gravosa. 

 

A multa a ser imputada à licitante deve obedecer à fundamentação 

legal, na mesma proporção prevista no edital e no artigo 4º, inciso IV, qual seja de 10% sobre 

o valor a ela adjudicado, do valor dos empenhos já citados anteriormente, que somado 

remonta o valor de R$ 10.891,65 (dez mil oitocentos e noventa e um reais com sessenta e 

cinco centavos). Portanto a multa a ser aplicada é de R$ 1.089,16 (hum mil oitenta e nove 

reais com dezesseis centavos). 

 

Quanto à Declaração de Inidoneidade, que ela seja considerada 

perante outras entidades públicas através de divulgação pública, ficando impedida do direito 

de licitar e contratar com a Administração. 

 

Determino ainda, ao Departamento de Compras que proceda às 

anotações e publicações necessárias, atendo o disposto no artigo 11º da Lei Nº 8.393/2005. 

 

 

Ponta Grossa, 12 de dezembro de 2012. 

 

 

 

 
Adelângela de Arruda Moura Steudel                                           Pedro Wosgrau Filho 

Secretária da SMANJ                                                                         Prefeito Municipal 


