
ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

Contrato 71/2017— CIA 0086645-55.2017.8.11.0000 

Assunto: Serviço de copeiragem nas dependências do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. 

Vistos, etc. 
f 

Trata-se do Contrato 71/2017, firmado com a empresa 

Morada Serviços Terceirizados EIRELI-EPP, tendo por objeto a prestação do 

serviço de copeiragem nas dependências do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso 

A prorrogação do prazo de vigência desta avença havia sido 

deferida por mais 12 (doze) Meses, de 27.07.2019 a 26.07.2020, por força da 

decisão exarada às fls. 497/499-TJ.'  

, No entanto, antes de se concluir as tratativas para assinatura 

do termo aditivo, a fiscal do contrato trouxe cópia de notificação à contratada para 

regularização da entrega dos uniformes das colaboradoras no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de advertência ou multa (fl. 502-TJ). 

Esta notificação fez com_que o representante legal da 

empresa ' contratada manifestasse desinteresse na continuidade do contrato- via 

aplicativo de mensagem "WhatsApp" (fls. 504/505-TJ). 

, Diante dos fatos expostos, aliado ao atraso no pagamento de 

cesta básico, por dois meses consecutivos e a falta de cobertura de posto que se 

inicia às 6h, a fiscal e demais membros da área demandante manifestaram pela não 
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prorrogação da avença e a adoção de providências para nova contrafação em 

caráter emergencial até que se faça nova licitação' (fls. 514/515-TJ). Para tanto, 

anexou documentos (fls. 517/554-TJ). 

A Presidência deste Tribunal, por meio da decisão exarada à 

fl. 556-Ti, determinou que a área demandante informasse se há interesse e 

possibilidade de outra empresa executar a demanda, bem como, a notificação da 

contratada para apresentação de Defesa Prévia acerca da indicação de penalidade 

pela inexecução parcial das obrigações firmadas. 

Notificada, a empresa contratada protocolou e anexou peça 

defensiva às fls. 567/574-TJ, ocasião na qual assevera estar disposta em dar 

continuidade na avença com a regularização de toda e qualquer pendência 

existente, pois a manifestação informal realizada pelo "WhatsApp" não passou de 

um mero "desabafo". Dissertou, também, que o atraso na entrega dos uniformes se 

deu por motivos de força maior e que o fiscal havia concedido prazo para 

regularização, bem como, concluiu o fornecimento das cestas básicas apenas dois 

dias depois da data prevista. 

Instada a manifestar, a • Divisão de Serviços sinalizou 

novamente pela não renovação do contrato, por entender que ficou demonstrado o 

desinteresse em regularizar as pendências relatadas quando procurada de forma 

amigável, conforme se depreende da Informação 48/20 1 9-DServiços de fl. 596-

Ti. 

Por derradeiro, a Assessoria Técnico-Jurídica de Licitação 

esclareceu que. a prorrogação.é uma faculdade das partes envolvidas e a extinção 

natural da avença não viabiliza a contratada direta vindicada pela área demandante. 

Expôs, ainda, que a empresa deve ser sancionada e sugeriu a imposição de multa 

com espeque no item 12.4 (Parecer n. 481/2019/AJTL de fls. 593/599-TJj. 

É o essencial. 
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Decido. 

Em breve digressão dos documentos processuais encartados 

é possível verificar que até o momento da celebração do Primeiro Termo Aditivo 

não havia noticia de qualquer situação passível de imposição de penalidade. 

Somente em 21.01.2019 é que veio aos autos a primeira 

situação caracterizadora de infração contratual, consistente na falta sem reposição 

de uni posto de trabalho pelo período de 7 (sete) dias (fl. 418-TD. 

Isto resultou na advertência da empresa e realização de glosa 

no valor mensal contratado (fls. 422 e 532-TD, mas não prejudicou as tratativas 

para a segunda prorrogação da vigência as quais trilharam junto com as 

notificações feitas à empresa para a troca de uniformes e crachás dos 

colaboradores. 

Até então, a empresa sinalizava interesse tanto na 

prorrogação da vigência, quanto nas providências para regularizar a entrega dos 

uniformes. 

Por consequência disso, a prorrogação foi aprovada com a 

condição de complementarem a manifestação .quanto à qualidade do serviço 

prestado. 

A via do termo aditivo foi encaminhada à empresa, porém, 

neste ínterim, também lhe foi encaminhada outra notificação retratando a falha na 

entrega de novos uniformes as prestados de serviço. 

Esta notificação deu origem a uma conversa via aplicativo 

de comunicação "WhatsApp". Nesta ocasião, o representante legal da contratada 

manifesta desânimo com este Tribunal e que "se não quiserem nem renovar o 

contrato agora, para mim tá ótimo (sie,)". 

Aproveitando o teor dessa conversa, o Departamento de 

Manutenção. Serviços e ,Transportes descortinou outras atitudes da contratada, até 
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então desconhecidas, que configurariam a infração contratual, tais como, falta de 

cobertura de posto de trabalho que se inicia às 6h c atraso no pagamento de cesta 

básicos salário. 

Diante desses fatos, a área demandante manifestou pela não 

prorrogação e aplicação da penalidade de multa à empresa. cumulada com a 

realização de uma contratação emergencial até a conclusão de novo certame. 

Acontece que, em contrapartida, a contratada manifestou 

interesse na prorrogação do termo contratual com a promessa de regularizar todas 

as pendênCias da relação firmada, bem corno, requereu a não aplicação de 

penalidade ao argumento de que houve probleinas'com fornecedores para efetuar 

a entrega dos uniformes e que o atraso da cesta básica-não foi demasiadamente 

longo. 

.Pois bem. 

Sem desmerecer as justificativas apresentadas em sua 

defesa, a situação retratada nos autos justifica a imposição de penalidade à 

empresa. Pois, embora tenha providenciado os uniformes, o atraso na entrega 

impõe a observância do disposto na Cláusula Doze, subcláusula 12.4, do Termo de 

Referência que resultou na celebração do.avença, segundo a qual dispõe: 

12.4. Para efeito de aplicação de multas, serão atribuídos graus às 

respectivas infrações, de acordo com as discriminações feitas na tabela 

abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO PERCENTUAL 

15 Deixar de fornecer uniformes  na 

periodicidade 	e 	quantidade 

estabelecido no Termo de Referência, 

por empregado/dia. 

0,1% ao dia, 	até o 

limite de 1%. sobre o 

valor 	mensal 	do 

contrato 
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Neste sentido também trilha •o ráciocínio sobre o atraso, 

ainda que por poucos dias, em relação ao pagamento 'de cestas básicas aos 

prestadores de serviço, bem como, no atraso do pagamento do salário de 

competência 05/2019 e ausência de substituição dos profissionais faltantes, 

conforme se demonstra dos Pareceres Contábeis n. 92 e 142/2019 (fls. 549 a 552-

TJ). 

Para tanto, cumpre registrar que a Lei de Licitações e, 

Contratos Administrativds, em seu artigo 66, dispõe que "o contrato deverá ser 

executado fielmente pelas Partes dg acordo. com  as cláusulas avençadas e as 

normas desta Lei, tespondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução 

total, ou parcial". ' 

A sanção administrativa nas contratações públicas define-se 

como o exercício do poder dever do administrador público, em face da conduta do 

particular, que venha lesionar, ou prejudicar o poder público em suas contratações. 

Para Rafael Munhoz de Mello, a cornpetência e o dever de 

instaurar e impor sanções administrativas são vinculadas, veja-se: • 

"11..1 se a lei formal outorga competência sancionadora à 

Administração Pública é porque o legislador entende jt.te o 

comportamento ilícito sancionado fere o interesse públih o, razão pela 

qual deve ser desestimulado. Os agentes administrativos, de 

consequência, têm o Poder-dever de impor a sanção sempre que 

apurem a prática de ilícito administrativo, pois somente assim o 

interesse público que justifica a existência da competência 

sancionadora será atendido. De consequência, não há que se falar em 

liberdade da administração Pública na imposição da administrativa. 

Ocorrendo o ilícito previsto em lei, deve a Administração Pública 

impor a sanção, exercendo a competência que lhe foi outorgada pelo 
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legislador. Portanto, á competência para impor a sanção 

administrativa é vinculada." (in Princípios Constitucionais de Direito 

Administrativo Sancionado:. As sanções Administrativas à luz da 

Constituição Federal de 1988. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 71). 

Desse modo, deve ser imposta a penalidade prevista tanto no 

instrumento contratual, quanto no artigo 86 da Lei n. 8.666/93;  Ponderando com 

acuidade a questão submetida à análise, verifica-se que a pena de multa, cumulada 

com a advertência, revela-se suficiente para resguardar o interesse público dos 

prejuízos advindos de uma desobediência contratual, implicando, naturalmente, 

em poder intimidatório ao particular que contrata com a administração palita.. 

Assim, fica a contratada submetida ab cumprimento das 

seguintes penalidades: 

a) Advertência 

b) Multa no importe de 1% sobre o valor mensal do 

, contrato; 

Promova-se o registro da penalidade no banco de qualidade 

deste Tribunal de Justiça e no SICAF. 

Intime-se a contratada para, querendo, apresentar recurso, 

nos moldes do artigo 109, inciso I, alínea "1", da Lei n. 8.666/93 ou efetuar o 

pagamento da multa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

Não tendo eventual recurso efeito suspensivo (art. 109, § 2°, 

da Lei n. 8.666/93), determino desde já a glosa do valor da multa de eventual saldo 

da contratada. 

Destaque-se, noutro ponto, que o imbróglio existente entre a 

contratada e o fiscal e membros da área demandante — se não resolvido - põe em 

xeque a manutenção dos serviços para o Tribunal de Justiça, visto,que não haverá 
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tempo hábil para providenciar nova contratação até o término da vigência atual 

deste contrato, cuja previsão de encerramento é 26.07.2019. 

Deste modo, por considerar que o.  objeto contratado possui 

natureza contínua, logo, de suma importância à Administração, e que as falhas 

cometidas pela contratada não são graves o suficiente para afetar de um modo geral 

a qualidade dos serviços prestados até então, considero oportuna e conveniente a 

prorrogação da vigência por mais 12 (doe) meses conforme já deliberado às fls. 

497/499-TJ, porém, com a inclusão da seguinte condição resolutiva: "até a 

conclusão dos trâmites necessários à nova contratação". 

Lavre-se o termo aditivo com a condição ekposta acima 'e 

providencie a colheita tle assinatura das partes. 

Sem prejuízo da deliberação acima, cientifique-se o fiscal 

acerca da necessidade de adotar providências para inaugurar novo processo de 

contratação, cumprindo os requisitos previstos pela Lei n. 8.666/93. 

À Coordenadoria AdministratS  para providências 

Cumpra-se. 

Cuiabá, 19 de julho de 2019. 

Desembargador CARLOS ALBERTO A E DA ROCHA 

Presidente do Tribunal de ustiça. 
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