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CIA n.° 0150540-24.2016.8.11.0000 
Contrato n.° 60/2016 
Assunto: Aplicação de penalidade. 

• 

Vistos, etc. 

Trata-se do Ccintrato n.° 60/2016, firmado entre este 

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

MURÇA & MURÇA LTDA-ME., cujo objeto consiste na contratação de 

empresa especializada em engenharia para a execução de reforços 

estruturais nos edifícios que abrigam os Fóruns das Comarcas de Colider, 

Jauru, Mirassol D'Oeste e Porto Alegre do Norte. 
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Consta dos autos à fly  597/TJMT, a Informação n.° 

17/2018, datada de 01/02/2018, oriunda do Departamento de Obras, na qual 

sugere a aplicação de sanção administrativa, no caso, advertência cumulada 

com suspensão temporária de licitar à Contratada, em virtude dos 

recorrentes atraso no cumprimento das etapas pré-estabelecidas nos 

cronogramas apresentados. 

Ainda na informação supracitada, a área demandante 

se manifestou favoravelmente à prorrogação requerida pela Contratada à fl. 

572/TJMT, pelo prazo de 60 (sessenta) dias. 

Os autos foram encaminhados à Assessoria Técnico 

Jurídica de Licitações desta Presidência — ATJL, para análise da Minuta do 

Quinto Termo de Aditamento do Contrato n.° 60/2016, encartada às fls. 

585-586/TJMT. 

Desta feita, exarou o Parecer n.° 57/2018/ATJL (fls. 

612616/TJMT), consignando, em suma, sua posição favorável à celebração 

do Quinto Termo de Aditamento e, também, à prorrogação do Contrato n.° 

60/2016 por mais 60 (sessenta) dias. 

Esta Presidência, em Decisão acostada às fls. 617-

619/TJMT, determinou o aditivo de prazo por mais 60 (sessenta) dias bem 

como a notificação da contratada para apresentação de Defesa Prévia. 

A • Intimação n.° 14/2018-DA foi recebida pela 

Contratada em 06/03/2018, conforme atesto à fl. 640/TJMT. 

Por sua vez, a Contratada encaminhou resposta à 

notificação n.° 14/2018-DA à fl. 644 em 12/03/2018, na qual se limitou ao 

seguinte: "Em resposta à vossa Intimação, comunico que a garantia 

contratual foi solicitada com antecedência juntamente com pedido 
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Aditivo de Prazo e está vigente conforme cópia anexo com data válida até 

11/04/2018 conforme o Quinto Termo Aditivo ao Contrato 60/2016." 

A Minuta do Quinto Termo Aditivo ao presente 

contrato devidamente assinada se encontra encartada às fls. 628-629/TJMT. 

Em manifestação da Contratada à fl. 686/TJMT, datada 

de 20/03/2018, esta comunica que as obras objeto do presente Cohtrato 

estão prontas e solicita o seu recebimento por parte da Contratante. 

Às fls. 687 e 688-691/TJMT, constam, 

respectivamente, o Relatório Circunstanciado de Aceitação Provisória e o 

Termo Circunstanciado de Aceitação Definitiva, dando conta acerca do 

recebimento das obras, a contento, pelos Fiscais do Contrato. 

Após as providências de praxe, a Coordenadoria 

Administrativa comunicou que detectou pendente de análise a sugestão de 

aplicação de penalidade à Contratada constante à fl. 597/TJMT. 

Os autos foram encaminhados à ATJL para 

manifestação acerca da aplicação de penalidade à Contratada, na qual, 

conforme Parecer n.° 577/2018/ATJL (fls. 711-713/TJMT), sugeriu, em 

suma; a aplicação de penalidade de multa à Contratada, pois verificou a 

impossibilidade de aplicação de advertência, uma vez que a advertência só 

teria eficácia executória se aplicada durante a vigência do Contrato. 

É o Relatório. 

Decido. 

Trata-se de sugestão de aplicação dê penalidade à 

empresa .LIMA MURÇA & MURÇA LIDA-ME., ante ao cometimento de 
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infração contratual, consistente no atraso na entrega do objeto do Contrato 

n.° 60/2016. 

As sanções administrativas possíveis de serem 

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

Lei n.° 8666/0. 

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. 

Art. 87., Pela inexecução total ou parcial do cohtrato a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao 
contratado as seguintes sa.  nções: 
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 
sul).  erioé a 2 (dois) anos; 

No caso dos autos, a sugestão de penalidade requerida 

pela área dernandante se consubstancia na aplicação de advertência e 

suspensão temporária de licitar junto ao Poder Público. 

Verifica-se . dos autos que a Contratada requereu, por 

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

pelos mais variados motivos. 

De acordo com o Quinto Termo Aditivo ao presente. 

contrato; o prazo de execução da obra era 06/02/2018 e, conforme 

manifestação 'à fl. 686/TJMT, a Coritrátada comúnicou a conclusão das 

obras em 20/03/2018. Configurando, portanto, a intempestividade na 

entrega do objeto do presente Contrato 
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Devo mèncionar que, rriuito embora a Contratada tenha 

sido notificada para apresentar Defesa Prévia, não vislumbrei argumentos 

de defesa plausíveis capazes de afastar a aplicação de penalidade na 

resposta à Intimação n.° 14/2918-DA encartaria à f1.644-645/TJMT. 

Ademais, há previsão contratual de aplicação de sanção 

administrativa em caso de intempestividade na entrega do objeto, conforme 

Cláusula Nona do Contrato e item 6 do respectivo Termo de Referência 

que originou a celebração do presente contrato. Vejamos: 

6.0 SANÇÕES 

4.1. A não execução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática.  de qualquer dos atos 

indicados neste item, verificado o nexo causal devido â ação ou à omissão da CONTRATADA,. 

relativamente às obrigações contratuais em questão, observado o contraditório e a ampla defesa, 

torna passível a aplicação das sanções previstas na legislação vigente -e neste contrato, conforme 

, listado a seguir: 

Advertência; 

Multa; 

Suspensão temporária de. participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração; 

Declaração dc inidoneidade par a Administração Pública. 

Portanto, entendo que a Contratada que não se adequa 

às regras aceitas por ocUsião da assinatura do contrato está sujeita às 

sanções administrativas insculpidas nos artigos 86 e 87, da Lei n.° 8666/93. 

Na intelecção de Hely Lopes Meirelles, em sua obra 

"Direito Administrativo Brasileiro", verifica-se que foi 'consagrado o 

Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório. 

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

Administração e os proponentes" 
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Compreende-se, então, que a empresa vencedora do 

certame está vinculàda às regras contidas no Edital do Procedimento 

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

A infra'ção contratual imputada à empresa contratada se 

materializa na não observância 'dos prazos estabelecidos, acarretando, 

assim, em atraso na execução do objeto que, diante do exíguo tempo de 

vigência do contrato, estava comprometido. 

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 toma imperiosa a sua aplicação. 

Posição essa já assentada nos Egrégios Tribunais de 

Justiça. 

Ementa: RECURSOADMINISTRALIVO. ATRASO NA ENTREG 
A DO OBJETO LICITADO • VIOLAÇÃO AO EDITAL, 
APLICAÇÃO DE MULTA E REGISTRO DA PENALIDADE NO 
SICAF. INEXISTÊNCIA DE . FATO IMPREVISÍVEL 
VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DEPROVIDO. 1 - 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 realização 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, § 1°, 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 cumprimento do contrato, que era, incialmente, de 45 
(quarenta e cinco) dias, Ato este suficiente para amparar a 
penalidade aplicada, não se demonstrando, nem de longe. 
desproporcional. 4 - O poder administrativo sancionador não é 
uma faculdade do administrador, mas é poder-dever de aplicar 

' punições previstas guandu constatadas práticas que 
contrariem o interesse do serviço público, tal como ocorrido do 
caso em voga. 5 - Nilo merece -qualquer reparo a decis 
recorrida que, em obediência às regras postas no ‘instru 
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convocatório, aplicou multa à empresa rira recorrente, 
seguindo, portanto, os ditames do principio 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. PREJUÍZO. 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 afincado de forma razoável e 
proporcional às consequências previstas no Edital. 5. Negado 
provimento (TRE-PE — Processo Administrativo PA 13913 
Recife PE — 09/02/2017). • ' 

Diante disso, muito embora a ATJL tenha se 

manifestado no sentido de aplicar multa e a suspensão de licitar à 

Contratada, não entendo razoável e proporcionai, uma vez que a obra foi 

entregue a contento, conforme atestado nos Relatórios Circunstanciados 

acostados aos autos e, assim, considero o mais adequado a ser aplicado no 

caso concreto a sanção administrativa de Suspensão de licitar pelo prazo de 

3 (três) meses, em observância ao Principio da Razoabilidade e 

Proporcionalidade. 

Ante ao exposto, tendo em vista a intempestividade na 

execução e entrega do objeto, consubstanciada em mais de 1 (um) mês de 

atraso no prazo de entrega aplico à empresa LIMA MURÇA & MURÇA 

LTDA-ME sanção adniinistrativa de suspensão temporária de licitar junto à' 

Administração Pública, pelo prazo de 3 (três) meses, nos termos do artigo 

86 e 87, III, da Lei n.° 8666/93 c/c a Cláusula Nona do Contráto e item 6 do 
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respectivo Termo de Referência que originou a celebração do Contrato n.° 

60/2016. 

Promova-se o registro da penalidade no banco de 

qualidade deste Tribunal de Justiça. 

Intime-se a contratada para, querendo, apresentar 

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

no prazo de 5 (cinco) dias. 

Comunique-se à área demandante para conhecimento. 

.A Coordenadoria Administrativa, para as providências 

necessárias. 

'Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 08 de agosto de 2018. 

Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso — TJMT. 
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