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De acordo com a Resolução nº 070/2013 

DECISÃO 

REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico nº 08/2022 – Contrato nº 014/2022. 

OBJETO: Fornecimento de materiais de limpeza, higiene pessoal, 

copa e cozinha 

RECORRENTE: ROMEO COMERCIAL LTDA 

SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO OU 

REVISÃO DO EQUILÍBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO. 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE 

LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL COPA E COZINHA. 

SOLICITAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO 

MANTIDA. 

RELATÓRIO 

A parte interpôs o presente recurso nominando-o de Recurso de 

Representação, com fulcro no art. 109, II da Lei 8.666/93 em razão de 

decisão proferida pela secretaria executiva que negou sua solicitação 

de cancelamento do contrato nº 14/2022 firmado entre ela e o 

CISAMUSEP. 

Alega a parte em seu recuso que: 

“Em relação aos motivos do pedido de rescisão do ajuste, 

temos a asseverar que a não entrega do objeto contratado 

advém do fato da recorrente não lograr êxito na aquisição dos 

bens registrados de forma a permitir o atendimento desta 

Administração pelo valor constante do instrumento contratual. 

Com efeito, da data da formulação da proposta até o 

corrente mês observa-se que o valor do objeto contratado 

teve um aumento exponencial, haja vista: 

- AS CONSEQUÊNCIAS AINDA PERENES DA PANDEMIA; 

A GUERRA ENTRE RÚSSIA CONTRA A UCRÂNIA; 

- A IMPOSSIBILIDADE DE IMPORTAÇÃO DA MATÉRIA 

PRIMAQ NA QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA ATENDER 

O MERCADO INTERNO; 

- O AUMENTO DO COMBÚSTIVEL QUE IMPACTA EM 

TODA A CADEIA PRODUTIVA” 

A secretaria executiva na análise da solicitação solicitou parecer 

jurídico em que houve conclusão contrária ao pedido da Recorrente, 

tendo em vista que o parecer anotou que não houve demonstração de 

que as circunstâncias globais e locais alegadas afetaram o preço do 

referido produto o que tornaria impossível o seu fornecimento pela 

Recorrente. 

Consignou-se que houve apenas alegações genéricas, sem 

demonstração específica de que tais eventos globais efetivamente 

impactaram no contrato. 

Neste sentido foi a decisão da secretária executiva. 

É o relatório. 

FUNDAMENTAÇÃO 

De plano verifica-se que o recurso de representação não é o recurso 

cabível na hipótese, visto que tal recurso deve ser manuseado quando 

não houver previsão de recurso hierárquico, contudo, admite-se o 

presente recurso, em observância ao princípio da fungibilidade, 

tomando por fundamento no art. 109, I, “e” da Lei 8.666/93. 

Com relação ao mérito da insurgência recursal verifica-se que a 

Recorrente não possui razão, devendo a decisão proferida pelo 

Secretário Executivo ser mantida. 

De fato, a Recorrente traz apenas alegações genéricas de que a 

pandemia, a guerra, a alta no preço dos combustíveis e a 

impossibilidade de importação teriam trazido impacto no contrato, 

impossibilitando-a de fornecer os bens pelos quais de obrigou, 

contudo, não se nota qualquer documento instruindo tal pedido que 

demonstre tal impacto. 

Se é certo e notório que hoje vivemos tempos ainda de efeitos (menos 

intensos) da pandemia, que vivenciamos um guerra (localizada entre 

Rússia e Ucrânia) e que tivemos períodos em que o preço do 

combustível estava demasiado alto (hoje já se vive preços bem 

menores), também é certo que a mera alegação de tais eventos não 

pode ter o condão de se tornar uma presunção absoluta de impacto, 

de forma que se impacto realmente há, tal circunstância deve ser 

devidamente demonstrada pela contratante, o que no caso em questão 

não ocorreu. 

Não há comprovação do atual preço dos produtos que deveria ela 

entregar, com comparação entre o valor da proposta e o valor atual 

para se verificar a alegada desproporcionalidade, aliás, a parte 

Recorrente sequer tangencia tal assunto em sua solicitação, ficando 

apenas em alegações genéricas com relação aos eventos globais já 

acima mencionados. 

Destaque-se que o parecer jurídico apontou exatamente esse 

panorama, qual seja, de ausência de demonstração de que os efeitos 

alegados efetivamente se fazem presentes. 

Neste sentido, portanto, o recurso não merece provimento. 

CONCLUSÃO 

Em face do exposto, e do respeito ao princípio da fungibilidade, 

conhece-se do recurso interposto e no seu mérito lhe nega provimento 

para fins de manter na íntegra a decisão administrativa recorrida e 

assim manter a sua obrigação de cumprir integralmente o contrato sob 

pena das consequências prevista no edital que regeu o certame e no 

contrato firmado pelas partes. 

Publique-se no órgão oficial da Entidade e Intime-se a Recorrente. 

Maringá/PR, 11 de agosto de 2022. 

MANOEL RODRIGO AMADO 

PRESIDENTE 

DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR  

2ª. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA 

REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico nº 012/2021 – Contrato nº 054/2021. 

OBJETO: Fornecimento de material hospitalar e odontológico 

PROCESSO: 05/2022 

RECORRENTE: CIRÚRGICA ITAMBÉ - EIRELI 

PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE 

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HOSPITALAR E 
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ODONTOLÓGICO. FALHA NO CUMPRIMENTO DO 

CONTRATO. APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE SUSPENSÃO 

DE CONTRATAÇÃO COM A ENTIDADE. DECISÃO 

MANTIDA. 

RELATÓRIO 

Trata-se de recurso administrativo interposto pela Contratada Cirúrgica 

Itambé - EIRELI em razão de decisão proferida no processo 

administrativo nº 05/2022 que lhe aplicou a sanção de suspensão de 

contratação com CISAMUSEP pelo período de 6 (seis) meses, em 

razão de não ter cumprido com a integralidade de suas obrigações 

contratuais, não entregando os bens adquiridos pelo CISAMUSEP. 

O recurso é tempestivo e, em breve síntese, destaca-se a alegação 

de: 

a-) possibilidade de ter ocorrido a rescisão amigável; 

b-) a não entrega decorreu por motivos alheios à vontade da 

contratada; 

c-) não ficou caracterizado a presença de culpa; 

d-) redução da sanção aplicada. Observância do princípio da 

proporcionalidade e razoabilidade. 

Em conclusão, a Recorrente requer que a sanção aplicada seja 

anulada ou subsidiariamente reduzida. 

É o breve relatório. 

FUNDAMENTOS 

No mérito, com relação à pretensão de rescisão contratual, a 

Recorrente alega que: 

a-) tem direito à rescisão do contrato, pois, o art. 78 da Lei nº 8.666/93, 

assim autoriza; 

b-) há impossibilidade da entrega do objeto contratado; 

Sobre tais pontos não há razão para a Recorrente. 

Primeiro, em havendo elevação demasiada de preços ou cessação da 

fabricação do produto, a opção primária não é o pedido de rescisão, 

mas sim o pedido de reequilíbrio contratual ou de troca de marca, 

como aliás, a própria Recorrente, em outras oportunidades já se valeu 

de tal pedido, por exemplo, quando mantinha com o CISAMUSEP o 

contrato nº 07/2020, cujo objeto era o fornecimento de materiais para o 

setor de odontologia, bem como no contrato nº 07/2021, cujo objeto 

era o fornecimento de materiais hospitalares, em ambos os contratos a 

Recorrente requereu o reequilíbrio econômico-financeiro e não a 

rescisão contratual que, obviamente, é o caminho adequado quando 

há um aumento desproporcional do preço do bem licitado, contudo, 

não sendo a contratada a fabricante dos produtos e a fabricante vindo 

a encerrar a produção do produto constante da proposta, a contratada 

deveria, em primeiro lugar, tentar obter no mercado marca similar que 

guardasse o mesmo padrão de qualidade e que atendesse o mesmo 

descritivo, o que em nenhum momento o fez. E se a nova marca 

encontrada apresentasse um preço maior que a marca constante da 

proposta? Neste caso, a contratada deveria submeter tal apreciação à 

contratante para verificação da oportunidade e conveniência na troca 

de marca, mesmo com a elevação de preço, o que, também, não 

ocorreu. 

Mesmo já sabendo qual o procedimento adequado, pois, já se valeu 

dele em duas oportunidades, a Recorrente insistia em rescindir o 

contrato de forma amigável, causando espécie tal insistência, a até 

levantar dúvidas sobre eventual erro na proposta, daí o fato de não ter 

o produto ofertado e não lhe ser útil, desta vez, a solicitação de troca 

de marca ou requerer o reequilíbrio econômico-financeiro, como fez 

em outras vezes, mas sim, insistir em rescindir o contrato, solução que 

lhe desobrigaria de entregar o produto. 

Neste ponto, irrepreensível a fundamentação da decisão de primeira 

instância, pois, o caminho quando há o desnivelamento de preços ou 

ausência do produto daquela específica marca no mercado é a 

demonstração de tal fato e a solicitação, junto a contratante, de troca 

de marca ou de reequilíbrio econômico-financeiro e não a solicitação 

de rescisão, pois, na verdade esta última trata-se de uma prerrogativa 

da Administração Pública quando, presentes os requisitos para a 

concessão do reequilíbrio e o valor reequilibrado não for mais 

conveniente para a Administração ou, ainda, quando necessário a 

troca de marca e a marca ofertada não atender o descritivo, as 

necessidades, bem como o valor (quando o valor da marca substituta 

não for equivalente ao valor da marca a ser substituída). 

Sobre a alegação de que a marca não estava mais sendo fornecida no 

mercado, verifica-se que em sua defesa, na primeira instância 

administrativa, não houve qualquer alegação nesse sentido, 

sobrevindo tal defesa apenas aqui na fase recursal, aliás o documento 

cuja foto consta na pág. 3 das razões recursais, sequer consta do 

procedimento, não obstante isso, verifica-se que tal documento foi 

apresentado em outros processos administrativos, que já tramitou 

nesta entidade contra a contratada, também por ela não ter entregue 

os bens que se obrigou, e sobre tal documento, sendo o mesmo, 

verifica-se que ele é datado de fevereiro/2020, ao passo que o 

processo licitatório pelo qual a contratada se obrigou é de 2021, ou 

seja, mais de 1 ano depois. 

Aqui impende destacar que essa autoridade administrativa toma tal 

alegação como um crasso equívoco da contratada, desprezando a má-

fé no exercício de sua defesa, pois, se a interrupção da fabricação 

ocorreu em fevereiro de 2020 e o processo licitatório se deu mais de 

um ano depois e ela ofertou tal marca em sua proposta, é óbvio que 

não se tem um caso de impedimento superveniente, mas sim de erro 

na formulação da proposta, o que em hipótese alguma autoriza a 

rescisão amigável do contrato. 

Daí reforçar-se que a situação é mais de erro da contratada em 

formular sua proposta do que de fato superveniente que tenha tornado 

a obrigação impossível de cumprimento. 

Com relação à demonstração da culpa da contratada, é de se 

consignar que nas obrigações contratuais a culpa decorre da simples 

ausência ou falha do cumprimento das obrigações assumidas, 

cabendo a quem descumpriu o contrato demonstrar causa excludente 

da responsabilidade, o que no caso em questão não ocorreu. 

Dentro do que existe no processo administrativo, não obstante tenha 

sido oportunizado para a Recorrente a demonstração de todos os 

requisitos da existência de fato extracontratual, extraordinário, 
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imprevisível, bem como causas excludentes de responsabilidade, não 

há como se reconhecer e acolher qualquer das teses de defesa. 

Assim sendo, mantém-se a rescisão do contrato por culpa da 

Recorrente, em face do inadimplemento e mantém-se a aplicação de 

sanção. 

Sobre a sanção aplicada e sua medida, percebe-se que a Recorrente 

também não possui razão na tentativa de reduzi-la. 

A sanção fixada em primeira instância administrativa foi de suspensão 

de contratação com o CISAMUSEP por um período de 6 (seis) meses. 

A modalidade de sanção aplicada é aquela prevista em lei, art. 7º da 

Lei nº 10.520/2002, bem como em edital que regeu o certame e no 

contrato firmado pelas partes. 

Destaque-se que é o terceiro contrato que a contratada não cumpre, 

ou seja, é reincidente pela segunda vez consecutiva, o que demonstra 

a ausência de comprometimento e de responsabilidade da referida 

empresa. 

Por certo a sanção aplicada deve ser mantida.  

A fixação, portanto, atende aos princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, não devendo ser alterado, no que, confirma-se a fixação 

realizada pela autoridade julgadora em primeira instância. 

CONCLUSÃO 

Em face do exposto, conhece-se do recurso interposto e no seu mérito 

lhe nega provimento para fins de manter na íntegra a decisão 

administrativa recorrida e assim manter o reconhecimento da falha no 

cumprimento da obrigação contratual e por consequência reconhecer 

que a sanção aplicada está absolutamente coerente, adequada e 

razoável aos fatos imputados, mantendo-se, assim, a sanção de 

suspensão para contratar com o CISAMUSEP pelo prazo de 6 (seis) 

meses e a rescisão contratual fundada na culpa da Recorrente. 

Publique-se no órgão oficial da Entidade e Intime-se a Recorrente. 

Maringá/PR, 16 de agosto de 2022. 

MANOEL RODRIGO AMADO 

PRESIDENTE 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 047/2022 

Consulta de Preço nº 047/2022  

Partes: Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 

Paranaense inscrito no CNPJ sob nº 04.956.153/0001-68 e a empresa 

JULIANE FERREIRA VALERIO COPIADORA EIRELI, inscrita no 

CNPJ sob nº 10.756.296/0001-29. 

Objeto: Prestação de serviço de cópias xerográficas e plotagens a 

serem utilizadas pelo CISAMUSEP. 

Dotação Orçamentária: nº 01.001.10.123.0001.2001.3.3.90.39.00.00 

- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

Período: 12 (doze) meses, partir da data da assinatura. 

Valor: R$ 835,00 (oitocentos e trinta e cinco reais). 

Data da Assinatura: 26 de agosto de 2022. 

Foro: Maringá – Paraná. 

Maringá, em 26 de agosto de 2022. 

JANILSON MARCOS DONASAN 

SECRETÁRIO EXECUTIVO 
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