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“Deus Seja Louvado”

DECISÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020

CONTRATO Nº 064/2020

Aos 10 (dez) dias do mês de 08 (agosto) de 2020 (dois mil e vinte), a

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU/SP, representada pelo Senhor Prefeito JOSÉ

CARLOS SILVA PINTO, após análise ao recurso interposto pela empresa MEGA VALE

ADMINISTRATORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA face da decisão datada de 31/07/2020

(Rescisão Unilateral) do Contrato nº 064/2020, oriundo do Pregão Presencial nº 017/2020,

decidiu conforme segue:

Compulsando as razões apresentadas pela recorrente, não trouxe

qualquer fato novo que pudesse alterar a decisão quanto a Rescisão Contratual Unilateral

lançada em 31/07/2020, portanto mantenho.

A presente decisão encontra amparo no princípio da vinculação ao

instrumento convocatório previsto no artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/93 “A Administração

não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente

vinculada”.

Portanto se houve previsão legal no edital, deveria a empresa ter

cumprido, em situação análoga decidiu o Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO

PAULO:

LICITAÇÃO Pregão Cartões eletrônicos Vale alimentação Ausência de preenchimento

de requisito estabelecido no edital, verificado após a assinatura do contrato Rescisão

unilateral Aplicação de sanções administrativas indevidas Aferição dos requisitos que

deveria se dar antes da assinatura Sentença que concedeu, em parte, a segurança [para

anular as sanções] confirmada Reexame necessário desprovido. REEXAME NECESSÁRIO

Nº 1000044-68.2018.8.26.0358. Comarca de MIRASSOL - 2ª Vara - Juiz Flávio Artacho.

Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO. Partes: M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME. x

PREFEITO DE BÁLSAMO. (grifamos)

Segue trechos da citada decisão:
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“... A rescisão unilateral do contrato se deu por falta de cumpri- mento de requisito

previsto no edital do certame. De fato, assim como considerou a sentença e o parecer

do MP exarado em primeira instância, a aferição das condições para celebração do

contrato deveria ter ocorrido antes da assinatura do mesmo, não depois.

A própria Lei 8.666/1993 dispõe, na Seção II, sobre sanções administrativas, que estas

ocorrerão em caso de atraso injustificado na execução do contrato; pela inexecução

total ou parcial do contrato, ou ainda, às empresas que tenham sofrido condenação

definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal, atos ilícitos visando frustrar

os objetivos da licitação e não possuir idoneidade para contratar com a Administração

em razão de atos ilícitos praticados.

Ou seja, o descumprimento de requisito previsto no edital não enseja ilícito contratual

digno de aplicação de sanção, mas, no máximo, a exclusão da empresa do certame,

razão pela é de se manter a sentença por estes e pelos seus próprios fundamentos. É

como voto.”.

Dessa forma, acompanhando decisão do Tribunal de Justiça do Estado de

São Paulo, fica mantida a RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL do Contrato 064/2020,

firmado com a empresa MEGA VALE ADMINISTRATORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA,

deixo de determinar a instauração de procedimento para aplicação de sanções.

PREFEITURAMUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU/SP

JOSÉ CARLOS SILVA PINTO - PREFEITO MUNICIPAL


