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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

CIA n.° 0048557-45.2017.8.11.0000 
Contrato n.° 41/2017 
Assunto: Sugestão de aplicação de penalidade. 

Vistos, etc. 

Táta-se do Contrato n.° 41/2017, firmado entre este 

. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso — TJMT e a empresa 

EQUILÍBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA EPP., cujo objeto 

consiste na contratação de empresa especializada em engenharia para 

retomada e conclusão da obra de construção do no-'o edificio-  que abrigará 

o Fórum da Comarca de Barra do Bugres-MT, que será prestado nas • 

condições estabelecidas na Síntese Projeto Básico e demais documentos 

técnicos constantes e anexos ao instruménto convocatório. 

Consta dos autos às fls. 591-594/TJMT a Informação 

n.° 122/2018-DO, por meio da qual o Departamento de Obras eucaminha o 

OE 066/2018, onde se verifica pedido de prorrogação de prazo pela 

Contratada, por 180 dias e, ao final, o Fiscal sugere a aplicação de 

penalidade, consubstanciada em multa, pelo atraso injustificado na 

execução da obra. 

Em 'Decisão acostada às fli 639-642/T1MT foi 

deferida a prorrogação almejada em 180 dias, bem como determinada a 

notificação da Contratada para apresentação de Defesa Prévia. 
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Em suas razões, a Contratada asseverou o seguinte 

acerca do atraso nas obras: "(..) -Neste- sentido, temos a informar que 

dentre os fatores determinantes ao atraso verificado.  , o principal é 

relaciona& aos problemas financeiro por quais passou a Empresa nesses 

últimos meses, impedindo o desenvolvimento normal dos trabalhos. (.)" 

Pontuou, também, que apesar dos atrasos, o Fiscal 

atestou que a execução da obra está sendo realizada com qualidade, 

aplicando materiais adequados e mão de obra esPecializada para tanto. 

Encaminhados os autos para a Assessoria 'Técnico-

Jurídica de Licitações da Presidência — ATJL, exarou-se o Parecer n.° 

935/2018/ATJL onde foram analisados os argumentos apresentados pela 

Contratada às tls. 669-671/TJMT, concluindo, ao final, pela aplicação de 

multa à Contratada, no importe de 0,10% (dez centésimos inteiros), sobre o 

valor das medições executadas, conforme sugestão do Fiscal. 

É o Relatório. 

Decido. 

Trata-se de" sugestão de aplicação de penalidade à 

empresa EQUILÍBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA EPP., ante 

ao cometimento de infração contratual, consistente no atraso na execução 

do objeto do Contrato n.° 41/2017. 

As sanções administrativas possíveis de serem 

impostas aos Licitantes se encontram discriminadas nos artigos 86 e 87 da 

Lei n.° 8666/93. 

Art. 86. O atraso injustificado na execução do contrato 
sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista .no 
instrumento convocatório ou no contrato.r 
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Art. 87. Pela inexecução .total ou parcial do cot?.  trato a 
Administração poderá, garantida a prévia defesà, aplicar ao 
contratado as seguintes sanções: 
1- advertência,- 
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no 
contrato; 
III - suspensão. temporária de participação em licitação e 
impedimento.  de-contratar com a Administração, por prazo-não 
superior a 2 (dois) anos; 

No.  caso- dos autos, a sugestão de penalidade requerida 

pela área demandante se consubstancia na aplicação de multa. 

Verifica-se áos autos que a Contratada requereu, por 

diversas vezes, a prorrogação do prazo de execução dó presente contrato, 

.pelos mais variados motivos, sendo qüe o prazo inicial para o término da 

obra seria-em 02/05/2018. 

De acordo com «Terceiro Termo Aditivo constante à 

fl. 627/TJMT, o prazo de execução foi aditivado para 16/02/2019 quando, 

na verdade, a obra já deveria ter sido concluída. 

Portanto, muito embora a Contratada tenha alegado que 

os atrasos se deram em virtude de problemas financeiros que a empresa 

vem passando, não vislumbrei plausibilidade suficiente capaz de afastar a 

aplicação de penalidade. Aliás, mesmo que-tal fato fosse suficiente para 

justificar o atraso, trata-se de mera alegação da empresa, carecendo de 

qualquer material substancioso capaz de comprovar o que alegou, sejam 

documentos, sejam balancetes ou outros. 

Ademais, há previsão contratual de aplicaçãb de sanção 

administrativa em caso de intempestividade na execução do 	objeto, 

devendo, quando incorrido, sofrer as penalidades dispostas na tabela 3 do 
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item 6.0 do Projeto Básico da Concorrência Pública n.° 02/2016 (CIA n.° 

0089552-71.2015.8.11.0000), que estabelece a incidência de multa, no 

importe de 0,10% (dez centésimos por cento), sobre o valor das medições 

executadas. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA 	PRIMEIRA 	DAS SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS 

11.12. Exigências 	contidas . no 	item 	5.0 	das 	Disposições 
derais/Detalhamento da Síntese Projeto Básico, 

Assim, tenho por afirmar que os contratOs pactuados e 

as obrigações assumidas, devem ser, ressalvadas as suas 'exceções, 

respeitadas e cumprida s fidedignamente. 

Essa ideia foi consagrada no Direito Brasileiro em 

virtude da ratificação da Convenção de Viena sobre Direitos e Tratados de 

1969, por força do Decreto n.° 7.030/2009. 

O artigo 26 da Convenção de Viena sobre Tratados e 

Direito- trouxe em sua intelecção que todo trotado em vigor obriga as 

partes e deve ser cumprido por elas de boa fé. 

Sob a égide da Lei n.° 8666/93, tal princípio mereceu 

sua consignação, conforme se verifica nos artigos 55, inciso XI e 66, senão 

vejamos: 

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que 
estabeleçam: 

XI r  a vincula ção ao edital de licitação ou ao 'termo que a 
dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante 
vencedor; 
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. Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, 
de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, 
respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução 
total ou parcial. 

Na intelecção de Hely LopeS Meirelles, em sua obra 

"Direito Administrativo Brasileiro"; verifica-se que foi consagrado o 
• 

Principio da Vinculação ao Instrumento Convocatório. 

"O edital é a lei interna da licitação e "vincula inteiramente a 
Administração e os proponentes" 

Compreende-se, então, que a empresa vencedora do 

certame está vinculada às regras contidas no Edital do Procedimento 

Licitatório ao qual se submeteu, nos termos e condições pré-estabelecidas. 

Diante disso, tenho por afirmar que a AdMinistração 

Pública deve se balizar em seu poder administrativo sancionador, que, na 

verdade, não se trata de ação discricionária de seu Administrador, mas sim 

de um poder-dever que se torna imperiosa a sua aplicação. 

Posição essa já assentada nos Egrégios Tribunais de 

Justiça. 

Ementa: RECURSOADMINISTRATIV,O. ATRASO NA ENTREG 
A DO OBJETO LICITADO VIOLAÇÃO AO EDITAI; 
APLICAÇÃO DE MULTA E REGISTRO DA PENALIDADE NO 
SICAF. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPREVISÍVEL. 
VINCULA ÇÃO AO EDITAL. RECURSO DEPROVIDO. I - A 
simples alegação de fatos que eram previsíveis e inerentes à 
própria atividade empresarial, tais como demissão a pedido, 
gozo de licença maternidade, bem como rialização de evento 
esportivo há muito tempo noticiado no País, não possuem o 
condão de qualificar-se como evento imprevisível ou de 
consequências inevitáveis, tal como disciplinam as exceções 
previstas no art. 57, § r , da Lei 8.666 /93. 2 - Embora não 
tenham ocorrido grandes prejuízos à Administração, o atraso de 
18 (dezoito) dias correspondeu a mais de um terço do período 
inicial de clemprimento do contrato, que era, incialmetite, de 45 
(quarenta e cinco) dias, fato este suficiente para amparar a 
penalidade aplicada, não se demonstrando, nem de longe, 
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desproporcional. 4 - O poder administrativo sancionador não é 
uma faculdade do administrador, mas é poder-dever de aplicar 
punições previstas quando constatadas práticas que 
contrariem o interesse do serviço público, tal como ocorrido no 
caso em voga. 5 - Não merece qualquer reparo a decisão 
recorrida que, em obediência às regras postas no instrumento 
convocatório, aplicou multa à empresa ora recorrente, 
seguilido, portanto, os ditames do princípio da vincula ção ao 
instrumento convocatório, como, aliás, está consignado no art. 
41 da Lei 8666 /93. 6 - Recurso conhecido e desprovido (TRE-
ES Processo Administrativo PA 6979 Vitória ES — 09/10/2015). 

Ainda, nesse sentido: 

Ementa: RECURSO ADMINISTRATIVO. TEMPESTIVO. ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS. OBRIGAÇÃO. 
DESCUMPRIMENTO. ATRASO. RREIUIZO. APLICAÇÃO DE 
PENALIDADE. 	RETRATAÇÃO. 	RAZOÁVEL. 
PROPORCIONAL. 1. Recurso interposto tempestivamente. 
2. Atraso na entrega do objeto licitado sem justa causa impõe 
aplicação de penalidade. 3. Pena aplicada de,fbrma razoável e 
proporcional às consequências previstas no Edital. 5. Negado 
provimento (Ta-PE — Processo Administrativo PA 13913 
Recife PE— 09/02/2017). 

Ante ao exposto, tendo em vista a intempestividade na 

execução e entrega do objeto aplico à empresa EQUILÍBRIO 

CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA EPP., multa de 0,10% sobre o valor 

das medições executadas, totalizando R$ 4.140,71 (quatro mil, cento e 

quarenta reais e setenia e um centavos), conforme cálculo demonstrado 

pelo Fiscal à fl. 5931TJMT, nos termos.do  artigo 86 e 87, II, da Lei n.° 

8666/93 c/c o item 11.12 da Cláusula Décima Primeira do Contrato n.° 

A1/2017 &item 6.0 da Síntese do Projeto Básico da Concorrência Pública 

n.° 02/2016 que originou a celebração do presente Contrato. 

Promova-se o registro da penalidade no banco de 

qualidade deste Tribunal de Justiça. 
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. Intime-se a Contratada para, querendo, apresentar 

recurso, nos moldes do artigo 109, inciso I, alínea "f", da Lei n.° 8.666/93; 

no prazo de 5 (cinco) dias. 

Comunique-se à área demandante, para conhecimento. 

À Coordenadoria Administrativa, para as providências 

necessárias. 

Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 08 de novembro de 2018. 

Desembargador RUI RAM?S IBEIRO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso — TJMT. 
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