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ininterrupto de gás medicinal criogênico (Nitrogênio Líquido), 
com cessão em comodato cilindros VGL, para atender o Insti-
tuto Central - HCFMUSP, assinado em 28-04-2016 bem como 
servidor(a) Andrea Mayumi Mashimo, matrícula - 43.858 para 
substituí-lo(a) nessa atribuição em seus impedimentos legais, 
temporários e eventuais, em estrita observância e características 
previstas na proposta da empresa contratada, conferindo os 
documentos e declarando a aceitação dos serviços efetivamente 
realizados oriundo do procedimento licitatório Pregão Eletrônico 
- 130/2016. A presente Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. Port HC/UCC - 105/2016.

 Comunicado
Blau Farmacêutica S/A
André Lameri de Andrade
Ref.: Processo - 01348/2015 – Empenho: 2016NE00065 

– Resposta ao Pleito de Prorrogação de Prazo de Entrega da 
solicitação por parte da requerente

Chegou ao Núcleo de Infraestrutura e Logística do Hospital 
das Clínicas da FMUSP, com data de 11-05-2016, o pleito de 
prorrogação do prazo de entrega relativo ao cumprimento 
da Nota de Empenho - 2016NE00065 por parte da Licitante: 
Blau Farmacêutica S/A CNPJ:58.430.828/0001-60, denominada: 
Requerente, onde descreve:

“(...)
A requerente é adjudicatáriado contrato, representado pelo 

empenho supra, cujo objeto é o fornecimento de “Ceftazidon 
1000 mg cx 20FA”

Ocorre que, o medicamento supra é composto de matéria 
prima, importada para sua produção, qual sofre momentanea-
mente atraso de importação no desembaraço aduaneiro.

(...)
Ante o exposto, requer sejam recebidas as justificativas 

apresentadas, com a prorrogação da entrega previsão até o 
final da primeira quinzena de Junho/2016, visto que os motivos 
demonstrados são alheios a vontade da requerente e ao final 
a obrigação será cumprida de forma integral, como medida de 
justiça! (...)”

Da Análise Jurídica do Mérito por parte do Hospital das 
Clínicas da FMUSP

O tema foi tratado em seu mérito pela Procuradoria Geral 
do Estado de São Paulo, através de parecer - 2004/2013, onde 
se concluiu:

Com efeito, prevê o art. 66 da Lei - 8.666/93 que “O contra-
to deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com 
as cláusulas avençadas e as normas da Lei, respondendo cada 
uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial”;

E, diante do inadimplemento caracterizado, surge para a 
Administração o poder-dever de aplicação das penalidades des-
critas no edital da licitação, nos termos da Lei Federal - 8.666/93, 
Lei Federal - 10.520/02, Lei Estadual - 6.544/89, Resolução SS-26 
e previsão em Edital;

Ressalta-se que o procedimento do Pregão funda-se na 
confiança da Administração sobre a lealdade dos licitantes, vez 
que as condições para participação no certame e para a contra-
tação, ao final, verificarem-se inexistentes, a agilidade, rapidez e 
competitividade visadas pelo procedimento ficarão seriamente 
comprometidas;

Ao não entregarem o objeto do certame no prazo esti-
pulado, em conformidade com a proposta, minuta do edital e 
contrato firmado, fica comprovada a inadimplência contratual;

Assim agindo, a contratada acaba por infringir regras do 
edital e do contrato firmado, descumprindo conduta esta que 
enseja a aplicação de sanções, conforme consta nos próprios 
instrumentos acima referidos, e de acordo com o artigo 7º da 
Lei - 10.520/02, além da Resolução SS-26;

Observamos, assim, circunstância em que, de rigor, a apli-
cação da multa, nos termos do disposto no inciso II do art. 87 
da Lei - 8.666/93 e da Resolução SS-26 e, até mesmo, em tese e 
analisado cada caso em concreto, eventual acúmulo de sanção 
de impedimento em licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de até 5 anos, a teor do art. 7º da Lei - 10.520/02, a 
critério da autoridade competente, que deverá avaliar o gravame 
da conduta da empresa, sendo a dosimetria da referida pena 
(período em que a empresa sofrerá a sanção) devidamente 
justificada e fundamentada;

Anotamos, ademais, que a aplicação da sanção por descum-
primento total ou parcial do contrato com a Administração, não 
se constitui discricionariedade do agente administrativo. Esta 
constitui exercício de poder-dever indisponível para o adminis-
trador público. Aliás, mencione-se que somente a lei pode vir a 
prever a possibilidade de não ser aplicada a sanção, da mesma 
ser atenuada ou até agravada se for verificada a presença de 
fatores como reincidência, boa-fé do administrado, ter este 
corrigido a falha;

A doutrina corrobora o afirmado, conforme adiante se 
colige:

“Nessa perspectiva, o agente administrativo, constatando a 
prática de fraude ou ilícito por parte do licitante ou contratado, 
tem o dever de tomar as providências cabíveis, instaurando 
o devido processo administrativo, a fim de aplicar as sanções 
preceituadas. Trata-se, a toda vista, de ato vinculado. Melhor 
explicando, o agente administrativo não dispõe de liberdade 
para decidir se instaura ou não o pertinente processo adminis-
trativo e se aplica ou não as sanções. Ele está, por imperativo 
legal obrigado a fazê-lo, independentemente da conveniência 
ou oportunidade da medida. E, se ele não o fizer, estará come-
tendo ato ilícito administrativo, em razão pela qual pode vir a 
sofrer processo disciplinar, bem como responder processo por 
crime de responsabilidade. Em síntese, a abertura do processo 
administrativo e aplicação de sanções administrativas consti-
tuem obrigações dos agentes administrativos.”(Niebuhr, Joel de 
Menezes, Licitação Pública e Contrato Administrativo. Ed. Fórum. 
2º Ed. 2012. p.997) – Grifo nosso.

Com efeito, entendimento pacífico que o princípio da 
legalidade demanda que os agentes administrativos somente 
façam o que é permitido na lei. Como inexiste na lei, os agentes 
administrativos não podem, por vontade própria, autorizar ou 
dispensar da cobrança da sanção.

Do Parecer Técnico
Como visto logo acima, a Administração tem o dever de 

controlar o recebimento de mercadorias, aplicando penalidades 
às empresas contratadas que atrasarem a entrega de mercado-
rias, descumprindo as cláusulas acordadas. Vale alertar que as 
Cortes de Contas têm exigido explicações dos administradores 
sobre o motivo da não aplicação de Sanções Administrativas 
aos licitantes/fornecedores. Assim sendo, em outro giro verbal, a 
aplicação de sanção não é um ato discricionário e sim, um ato 
vinculado. Em linhas econômicas podemos distinguir que o ato 
é vinculado, quando a lei estabelece que, perante certas condi-
ções, a Administração deve agir de tal forma, sem liberdade de 
escolha. O ato é discricionário, quando a lei deixa certa margem 

 FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR CHOPIN TAVARES DE LIMA
 Comunicado

 FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE - 
HEMOCENTRO DE SÃO PAULO

 Despacho do Diretor de Administração, de 17-5-2016
Face às informações constantes do presente processo, e nos 

termos da competência atribuída pela Portaria FPS/HSP - 09/11, 
autorizo, a emissão do empenho no valor de R$ 14,72, para 
pagamento de Imposto sobre Serviço – ISS, apurada no Processo 
Administrativo - 525/2010, em favor da Prefeitura do Município 
de São Paulo.

 Despacho do Diretor de Administração, de 19-5-2016
Face às informações constantes nos autos do Processo FPS 

- 156/2016, em especial as justificativas de fls. retro, concedo a 
prorrogação pelo prazo de 30 dias, contados a partir de 08-05-
2016, para a conclusão dos trabalhos

 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE 
DE MEDICINA DA USP

 Portaria HCFMUSP - s/n, de 10-5-2016
O Superintendente do Hospital das Clínicas da Faculda-

de de Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP, 
considerando a Resolução SG-19, de 20-04-2016, que dispõe 
sobre a publicação de diárias e passagens aéreas no Portal da 
Transparência, resolve:

Artigo 1º – Designar os servidores abaixo relacionados 
como responsáveis pela consolidação e envio de informações 
individualizadas sobre o pagamento de diárias e passagens 
aéreas a agentes públicos, no âmbito deste HCFMUSP, na 
seguinte conformidade:

Titular: Oswaldo Castilho Junior, RG. 19.938.649-3
Suplente: Susana Bernardi Pinto, RG. 13.184.771-5
Artigo 2º – Os responsáveis providenciarão o envio, men-

salmente, das informações consolidadas referentes aos agentes 
públicos, pertencentes a este HCFMUSP, à Ouvidoria Geral do 
Estado, por meio do endereço eletrônico diarias@sp.gov.br

Artigo 3º - As informações relativas a cada mês deverão 
ser enviadas até o dia 15 do mês subsequente e conterão os 
seguintes dados:

1. nome do agente público;
2. cargo ou função no qual se encontra em exercício;
3. destino, motivo e período do deslocamento;
4. valor discriminado das despesas com passagens aéreas 

e diárias.
Artigo 4º - As informações relativas aos meses de janeiro e 

fevereiro de 2016 deverão ser enviadas até o dia 15-05-2016.
Artigo 5º – As informações serão consolidadas em planilha 

no formato xls ou equivalente, conforme modelo anexo a Reso-
lução SG-19/2016.

Artigo 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. Proc. 2719/2016.

Portaria do Superintendente, de 19-5-2016
Designando:
Magali Schuman, matrícula - 46.656, para fiscalizar o 

Contrato Administrativo - 22/2016, firmado com a empresa: 
Biovetor Serviços Ltda - EPP, objeto: prestação de serviços, em 
lotes, de controle integrado de pragas urbanas: desinsetização, 
desratização e descupinização, incluindo controle de columba 
lívia, (pombos), com fornecimento de equipe técnica, produtos, 
materiais e equipamentos nos ambientes internos e externos do 
Instituto de Ortopedia e Traumatologia - HCFMUSP, assinado em 
04-05-2016 bem como servidor(a) João Roberto Martins Poliná-
rio, matrícula - 16.671 para substituí-lo(a) nessa atribuição em 
seus impedimentos legais, temporários e eventuais, em estrita 
observância e características previstas na proposta da empresa 
contratada, conferindo os documentos e declarando a aceitação 
dos serviços efetivamente realizados oriundo do procedimento 
licitatório Pregão Eletrônico - 22/2016. A presente Portaria entra 
em vigor na data de sua publicação. Port HC/UCC - 101/2016;

Cleide Regina Rodrigues Carlos, matrícula - 24.755, para 
fiscalizar o Contrato Administrativo - 22/2016, firmado com 
a empresa: Biovetor Serviços Ltda - EPP, objeto: prestação de 
serviços, em lotes, de controle integrado de pragas urbanas: 
desinsetização, desratização e descupinização, incluindo con-
trole de columba lívia, (pombos), com fornecimento de equipe 
técnica, produtos, materiais e equipamentos nos ambientes 
internos e externos do Instituto da Criança - HCFMUSP, assinado 
em 04-05-2016 bem como servidor(a) João Carlos Raposo, 
matrícula - 37.292 para substituí-lo(a) nessa atribuição em 
seus impedimentos legais, temporários e eventuais, em estrita 
observância e características previstas na proposta da empresa 
contratada, conferindo os documentos e declarando a aceitação 
dos serviços efetivamente realizados oriundo do procedimento 
licitatório Pregão Eletrônico - 22/2016. A presente Portaria entra 
em vigor na data de sua publicação. Port HC/UCC - 102/2016;

Eloa Alves de Almeida, matrícula - 51.496, para fiscalizar 
o Contrato Administrativo - 22/2016, firmado com a empresa: 
Biovetor Serviços Ltda - EPP, objeto: prestação de serviços, em 
lotes, de controle integrado de pragas urbanas: desinsetização, 
desratização e descupinização, incluindo controle de columba 
lívia, (pombos), com fornecimento de equipe técnica, produtos, 
materiais e equipamentos nos ambientes internos e externos 
do Instituto de Psiquiatria - HCFMUSP, assinado em 04-05-2016 
bem como servidor(a) Claudio Aparecido dos Passos, matrícula 
- 33.467 para substituí-lo(a) nessa atribuição em seus impedi-
mentos legais, temporários e eventuais, em estrita observância 
e características previstas na proposta da empresa contratada, 
conferindo os documentos e declarando a aceitação dos serviços 
efetivamente realizados oriundo do procedimento licitatório 
Pregão Eletrônico - 22/2016. A presente Portaria entra em vigor 
na data de sua publicação. Port HC/UCC - 103/2016;

Cleonice Bezerra dos Santos, matrícula - 37.498, para 
fiscalizar o Contrato Administrativo - 22/2016, firmado com 
a empresa: Biovetor Serviços Ltda - EPP, objeto: prestação de 
serviços, em lotes, de controle integrado de pragas urbanas: 
desinsetização, desratização e descupinização, incluindo con-
trole de columba lívia, (pombos), com fornecimento de equipe 
técnica, produtos, materiais e equipamentos nos ambientes 
internos e externos do Instituto Central - HCFMUSP, assinado 
em 04-05-2016 bem como servidor(a) Wania Aparecido da Silva, 
matrícula - 25.992 para substituí-lo(a) nessa atribuição em 
seus impedimentos legais, temporários e eventuais, em estrita 
observância e características previstas na proposta da empresa 
contratada, conferindo os documentos e declarando a aceitação 
dos serviços efetivamente realizados oriundo do procedimento 
licitatório Pregão Eletrônico - 22/2016. A presente Portaria entra 
em vigor na data de sua publicação. Port HC/UCC - 104/2016;

Cassio Stipanich, matrícula - 48.642, para fiscalizar o 
Contrato Administrativo - 21/2016, firmado com a empresa: 
Linde Gases Ltda, objeto: execução do serviço de fornecimento 


