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RESPOSTA AO RECURSO DE DESCISÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 019/2017 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017 

RECORRENTE: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 

 

 

Trata da análise de recurso do presente processo de apuração de responsabilidade por 

possíveis faltas contratuais cometidas pela empresa COMERCIAL CIRÚRGICA 

RIOCLARENSE LTDA - CNPJ nº 67.729.178/0004-91, responsável pelo fornecimento 

parcelado de medicamentos - farmácia básica e psicotrópicos, em razão de fatos elencados 

no processo, o qual, resumidamente, trata de averiguar descumprimento de obrigação 

assumida no Pregão Presencial nº 008/2017, da Ata de Registro de Preço nº 04/2017, 

detentora dos itens descritos de nº 22, 115, 133, 209, 250, 275, 307, 308, 324, 339, 340, 

364, 376, 377, 500, 536, 538, 541, 649, 720, 752 e 790. 

 

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS, Senhor 

Altair José Gasparetto no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo de 

Intenções, Contrato de Consórcio Público e Estatuto Social, tendo como prerrogativas os 

regramentos estatuídos pela Lei Federal nº 8666/93 e após análise detalhada do processo 

em epígrafe, especialmente do recurso interposto pela empresa recorrente, adoto, como 

razões de relatar, fundamentar e decidir, cujo teor aprovo nos termos seguintes: 

 

Decide-se por, RATIFICAR a decisão proferida em 28 de setembro de 2017 pelo, aplicando 

a penalidade “ADVERTÊNCIA” e “MULTA” no valor de R$ 1.500,00, à empresa 

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARESNE LTDA, com fulcro na Cláusula Décima Quinta item 

“15.3” e “15.3.1” do Edital do Pregão Presencial 008/2017, e, ao contrariar disposto no 

subitem “8.1” e “8.4” disposto na cláusula décima oitava do Edital do Pregão Presencial 

008/2017; 

 

a) Intima-se a empresa Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda do teor desta decisão, 

efetuando o pagamento do respectivo boleto. 

b) Ao final arquivem-se os autos do processo que encontra-se à disposição do 

interessado para eventuais consultas. 
Pato Branco, 05 de fevereiro de 2018. 

 
 
 

Altair José Gasparetto 
Presidente - CONIMS 
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