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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

INTIMAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA 

Em cumprimento a r. determinação de fls. 53/54 dos autos do processo administrativo de nº 5057/2019 e nos termos 
do que dispõe o art. 26, § 4º da Lei de nº 1768, de 22 de agosto de 2000, expede-se intimação, via Diário Oficial, à 
empresa BRLINETECH LTDA EPP, CNPJ 44.521.052/0001-89, a respeito da decisão administrativa de nº 33/2019, 
exarada às fls. 40/43, dos autos do processo administrativo de nº 5057/2019, que determinou a aplicação das penas 
de advertência formal e multa correspondente a 15% do valor da AF de nº 872/2019. Fica ainda intimada que o 
prazo para apresentação de recurso é de 10 (dez) dias contados do primeiro dia útil subsequente à publicação. 
Íntegra da decisão: 
 
“DECISÃO ADMINISTRATIVA – LICITAÇÃO. Controle 33/2019. Processo: 5057/2019. Referente: Irregularidades 
em execução de Ata. Fundamento legal: Art. 87 e incisos da Lei nº 8.666/93 e art. 7º da Lei nº 10.520/02. Licitação: 
65/PE/2018. Detentora: Brlinetech LTDA EPP (CNPJ: 44.521.052/0001-89). Ata: 22/2019. 1. Relatório. 1.1. Trata-
se de processo administrativo iniciado para apurar irregularidades na execução da Ata de nº 22/2019, firmada com 
a detentora acima, no âmbito do certame 65/PE/2018, cujo objeto refere-se ao registro de preços para futuras e 
eventuais aquisições de material de elétrica e hidráulica com cota reservada para microempresa, empresa de 
pequeno porte e microempreendedor individual. 1.2. O procedimento foi iniciado após o gestor / fiscal responsável 
apontar irregularidades (não cumprimento) relativo a AF de nº 872/2019, causando transtornos à Administração, 
conforme manifestação e documentos encartados às fls. 03/07. 1.3. Procedimento instruído, foi determinada a 
notificação da empresa detentora para conhecimento e apresentação de defesa prévia no prazo legal (fls. 24/28). 
Em defesa prévia, a detentora aduz em síntese que o atraso decorreu por problemas do fornecedor e fabricante 
dos fios, devido à alta demanda e que o problema ocorreu também com outros municípios, conforme às fls. 30/31. 
1.4. Em nova manifestação, o gestor / fiscal responsável informou que a AF foi cumprida, contudo, com 25 dias de 
atraso não indicando, contudo, prejuízos à Administração, conforme manifestação e documentos constantes às fls. 
48/53. É o básico. Fundamento e decido. No mérito, a irregularidade procede, havendo a necessidade de aplicação 
das penalidades previstas no certame e Lei Regência, com a devida modicidade. 2. Fundamentação. 2.1. Sobre o 
prazo de entrega, o edital, em sua cláusula 12, item 12.4, assim expressa: “12.4. O prazo de entrega do produto 
não poderá ser superior a 10 (dez) dias corridos contados do recebimento da autorização de fornecimento ou da 
nota de empenho; (...)” 2.2. A Ata, no mesmo sentido, estabelece em sua cláusula terceira, item 3.2: “3.2- As 
entregas deverão ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da data de recebimento da 
autorização de fornecimento ou nota de empenho. (...) ” Vale registrar ainda o contido na cláusula sexta (obrigações 
da detentora), item 6.2 da Ata: “6.2 - Fornecer, nas condições previstas no Edital do Pregão nº 65/2018 e nesta Ata, 
o produto objeto deste ajuste; (...)”. 2.3. No caso em tela, a AF de nº 872/2019 foi gerada em e encaminhada e 
recebida para a empresa detentora em 24/04/2019, assim, de acordo com o exigido no certame, o prazo para 
entrega encerrou em 04/05/2019. A entrega efetiva, por sua vez, ocorreu somente em 27/05/2019, perfazendo 
atraso, na verdade, de 23 dias. 2.4. A detentora aduz em sua defesa problemas relacionados com o fornecedor 
(fabricante), mas não apresenta prova (s) a respeito de suas alegações, o que de certa forma relativiza os seus 
argumentos. O descumprimento do prazo da referida AF enseja a possibilidade de aplicação de advertência e multa 
pecuniária, como será demonstrado abaixo, entretanto, deve ser considerado em favor da detentora a franqueza a 
respeito do ocorrido, demonstrando boa-fé e transparência que merecem ser valorados. 2.5. Além disso, não 
constam maiores prejuízos suportados pela Administração em relação ao ocorrido, o que permite o abrandamento 
da reprimenda, a fim de torna-la proporcional e coerente, sem que isente a detentora sobre o ocorrido, na medida 
que houve considerável atraso, mas de forma que não penalize excessivamente e desvirtue o real sentido da 
reprimenda. 2.6. Quanto a necessidade de acompanhamento e fiscalização da execução contratual, o art. 67 da 
Lei de Licitações: “Art. 67.  A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante 
da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de 
informações pertinentes a essa atribuição. § 1º O representante da Administração anotará em registro próprio todas 
as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou defeitos observados. (...)” . 2.7. Sobre as responsabilidades e penalidades, a cláusula 20 do edital, 
estabelece: “20.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93, a adjudicatária ficará sujeita, no caso 
de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, 
sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada à prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 
a) - O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de materiais, sem prejuízo do 
disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93, sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor 
da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, poderá ser aplicado 
o seguinte: b) - Advertência e; c) - Multa, que deverá ser calculada na seguinte proporção: (...) c.2) - Multa de 15% 
(quinze por cento) do valor do contrato a partir do 16º (décimo sexto) dia de atraso até o 30º (trigésimo) dia de 
atraso. (...)” 2.8. A Ata, de forma semelhante, estabelece em sua cláusula décima: “10.2 - Com fundamento nos 
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artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93, a adjudicatária ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado 
pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil 
e criminal, assegurada à prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: O atraso injustificado na execução da 
ATA ou na entrega de materiais, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93, 
sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte 
ao término do prazo estipulado, poderá ser aplicado o seguinte: Advertência e; Multa, que deverá ser calculada na 
seguinte proporção: (...) c.2) - Multa de 15% (quinze por cento) do valor do contrato a partir do 16º (décimo sexto) 
dia de atraso até o 30º (trigésimo) dia de atraso; (...)”  2.9. O artigo 87 e incisos da Lei Federal de n.º 8.666/93 
dispõe: “Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar ao contratado as seguintes sanções: I - advertência; II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório 
ou no contrato; (…)”. 2.10. Já a Lei Federal de n.º 10.520/02, dispõe em seu artigo 7º: “Quem, convocado dentro 
do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar 
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de 
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos 
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4.º desta Lei, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”. 3. 
Dispositivo 3.1. Pelo exposto e de tudo mais que nestes autos constam, considerando o descumprimento 
injustificado, pela empresa detentora do expresso disposto no edital, em sua cláusula 12, item 12.4, ainda o contido 
na Ata, em suas cláusulas terceira, item 3.2, sexta, item 6.2; considerando o disposto na cláusula 20, 20.2, “a”, “b”, 
“c” e “c.2” do edital e o contido na cláusula décima, 10.2 e “c.2” da Ata;  considerando ainda o expresso disposto 
nos incisos I e II do art. 87 da Lei Federal de nº 8.666/93, bem como o disposto no art. 7º da Lei Federal de nº 
10.520/02, determino a aplicação da seguinte penalidade contra a empresa BRLINETECH LTDA EPP (CNPJ: 
44.521.052/0001-89): a) Advertência formal; e b) Multa correspondente a 15% do valor da AF de nº 872/2019.  
3.2. Contudo, considerando não haver prejuízos à Administração, em vista à necessária observância dos princípios 
da razoabilidade e proporcionalidade (menção aos itens 2.4 e 2.5), acolho em parte as razões em defesa prévia e 
deixo de aplicar a pena de multa pecuniária, mantendo a pena de advertência formal. 3.3. Intime-se. 3.4.
 Decorrido o prazo legal de recurso e/ou pedido de reconsideração, certifiquem e tornem conclusos 
novamente para demais providencias. Cumpra-se. Nova Odessa, 20 de setembro de 2019. Julio Cesar Camargo 
Secretário de Administração. ” 
 
 

 
Nova Odessa, 16 de julho de 2020. 

Secretaria de Administração 
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 9.723 DE 16 DE JULHO DE 2020.
 “Concede férias coletivas aos servidores lotados

na Secretaria Municipal de Educação”

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
através do art. 78, inciso II;

RESOLVE:

CONSIDERANDO que a Educação é considerada serviço público essencial;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar Municipal nº 44, de 05 de novembro de 2015, que dispõe acerca do Plano de Carreira e Remuneração para os inte-
grantes do Quadro do Magistério Público Municipal;

CONSIDERANDO o Decreto de nº 4.175, de 19 de março de 2020, no qual “Declara situação de emergência no Município em razão da pandemia do novo Corona vírus 
(COVID-19) ”;

CONSIDERANDO a Medida Provisória de nº 927, de 22 de março de 2020, que “Dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado e calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), 
e dá outras providências” e, com destaque aos art. 1º, art. 3º, inciso II, art. 8º e art. 11º da referida medida.

RESOLVE:

Art.1º Conceder férias coletivas aos servidores municipais lotados nas Creches, Escolas Municipais de Educação Infantil – EMEI’s, Escolas Municipais de Ensino Funda-
mental – EMEF’s e Alimentação Escolar, lotados em todos os empregos e funções, pelo período de 15 (quinze) dias contados de 21 de julho de 2020 a 04 de agosto de 2020.

§ 1º Ficam a Secretaria Municipal de Educação, em conjunto com a Diretoria de Recursos Humanos encarregados de comunicação prévia ao conjunto de servidores com 
antecedência de no mínimo 48 horas do início do gozo.

§ 2º Os servidores que até a data da presente Portaria, já tenham gozado os 30 (trinta) dias de férias anuais obrigatórias, usufruirão do período de que trata o caput (15 dias) 
como recesso escolar, nos termos do que dispõe os art. 61, art. 63 e art. 76 da Lei Complementar Municipal nº 44, de 05 de novembro de 2015.

Art. 2º Efetuar o pagamento da remuneração das férias até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo e um terço das férias, proporcional aos 15 (quinze) dias, será 
pago em 11 de setembro de 2020.

Art. 3º Determinar a Diretoria de Recursos Humanos que providencie as anotações necessárias nos prontuários e nas Carteiras de Trabalho dos servidores.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Nova odessa, 16 de julho de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL
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