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Contrato n.° 141/2017 
Assunto: Análise de Defesa Prévia e aplicação de penalidade. 

Vistos, etc. 

Trata-se do Contrato n.° 161/2017, firmado entre este 

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

COMPWIRE INFORMÁTICA S.A., cujo objeto consiste na aquisição de. 

"Servidor com Storage", unificados, para equipamentos convergentes, com 

armazenamento e processamento de dados, redundância, contingência, 

compreendendo equipamentos, instalação, configuração, suporte técnico e 

garantia total, por 60 (sessenta) meses, e itens que. possibilitem e expansão/ 
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desta solução,, conforme Termo de Referência n.° 05/2017-DC, e demais 

condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico n.° 95/2017. 

Consta dos autos à ti 350-358/TJMT," solicitação da 

empresa Contratada para dilação do prazo de entrega, justificando a 

necessidade em virtude de motivos técnicos e operacionais, dificuldade na 

entrega e por haver a necessidade de substituição de componentes da 

solução contratada. Para comprovar o alegado, colaciona informação da 

fornecedora DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. 

Em Decisão às fls. 362/TJMT, foi autorizada a 

prorrogação almejada, pelo prazo de sessenta dias, a contar a partir de 

17/04/2018. 
, 	. 

Em nova manifestação, à fl. 375-379/TJMT, a empresa 

Contratada requereu novo pedido de dilação do prazo, relatando" , em,suma, 

a ocogência dos seguintes fatores ensejadores do pedido: 

1 — Equívocos na entrega causados pela transportadora; 

2 — Constatação de divergências nas informações quanto a . 
confirmação de entrega dos equipamentos; 

3 — Identificação da necessidade de adequação de' 
infraestrutura em algumas comarcas; 

4 — Identificação de pendência de alguns componentes na 
solução entregue. 

Tal'  solicitação foi analisada pelo Fiscal do Contrato, 

por intermédio da C.I. n.° 352/2018-DC (fl. 373-374/T.1MT), a qual 

cOnsignou sua manifestação favOrável à prorrogação pretendida. 

Os autos foram encaminhados à Assessoria Técnico-

Jurídica de Licitações da Presidência — ATJL, que, por meio do Parecer 
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n.°453/2018/ATJL, Manifestou-se, em suma, no sentido de deferir a 

prorrogação almejada até o dia 31/08/2018 e pela notificação da empresa 

para apresentação de Defesa Prévia, por entender que a intempestividade na 

execução do objeto acarretou em prejuízo ao Contratante. 

Desta feita, foi exarada Decisão à fl. 387-388/TJMT 

deferindo a prorrogação pretendida, no formato analisado pela ATJE e, por 

fim, foi encaminhada notificação à Contratada para que, querendo, 

apresente Defesa Prévia acerca da sugestão de aplicação de penalidade. 

Em resposta à determinação Presidencial, o Fiscal do 

Contrato se manifestou à fl. 391-392/TJMT, consignando nos autos sua , 

manifestação desfavorável à aplicação de penalidade sugerida. 

, Encaminhados os autos à apreciação da ATJL quanto à 

sugestão de aplicação de penalidade, esta, por sua vez, s.m.j., ratificou o 

Parecer n.°453/2018/ATJL, de fls. 582-586/TJMT. 

NOtificada para apresentação das suas razões, em sede 

de Defesa Prévia, a Contratada assim o fez, conforme documentação 

acostada às fls. 407-417/TJMT. 

Em suas razões, expôs que, durante o processo de 

entrega dos equipamentos, ocorreram imprevistos que impactaram o 

cronograiba de execução, no caso, oS seguintes: 

1 — Equívocos na entrega causados pela transportadora; 

2 — Constatação de divergências nas informações quanto a 
confirmação de entrega dos equipamentos; 

3 — Identificação da necessidade de adequação de infraestrutura 
em algumas comarcas; 

4.— Identificação de pendência de a,iguns componentes, na 
solução entregue. 
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Diante disso, reafirmou os argumentos expostos no 

pedido de prorrogação de fls. 375-379/TJMT e pugnou pela aplicação dos 

Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, Princípio da 

Culpabilidade, bem como pela ocorrência-  de caso fortuito, força maior e 

fato do príncipe no caso dos autos. 

Retornaram-se os autos à ATJL para análise e 

manifestação quanto à Defesa Prévia apresentada e, diante disso, foi-se 

exarado o Parecer n.° 677/2018/ATJL, fls. 422/426, na qual, em suma, 

concluiu-se pela aplicação de penalidade consubstanciada em advertência 

ou multa no importe de 0,5% (meio por cento), sobre o valor do Contrato. 

Visando subsidiar o feito, determinei a remessa dos 

autos ao Fiscal do Contrato para que consignasse nos autos a entrega do 

objeto contratado e os pagamentos referentes a essa entrega. 

Assim, o Fiscal do Contrato se manifestou à fl. 

429/TJMT, informando que os objetos contratados foram entregues em sua 

totalidade e que se encontram em pleno funcionamento, tendo a última 

Nota Fiscal liquidada em 26/07/2018, antes, portanto, da data final deferida 

para a sua entrega. 

É o Relatório. 

De'ci'do. 

Tráta-se de sugestão de aplicação de penalidade à 

empresa COMPWIRE INFORMÁTICA S.A., ante ao cometimento de 

infração contratual, consistente no atraso na entrega do objeto do Contrato 

n.° 161/2017. 
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No caso dos autos, a sugestão de penalidade requerida 

se consubstancia na aplicação de advertência cumulada com multa no 

importe de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do Contrato. 

Verifica-se dos autos que a Contratada requereu, em 

duas ocasiões, a prorrogação do prazo de execução do presente contrato, 

justificando, no primeiro pedido, que a prorrogação se deu em virtude de 

motivos técnicos e operacionais. Posteriormente;  no segundo pedido de 

prorrogação, justificou que o atraso ocorreu pelos motivos elencados 

anteriormente. 

Pois bem, de acordo com o item 7.11.3.1 da Ata de 

Registro de Preços n.° 148/2017, que originou o presente Contrato, dispõe 

que o objeto constante no respectivo Termo de Referência, deverá ser 

entregue em até 90 (noventa) dias a contar do recebimento da Nota de 

Empenho. 

7.11.3.1 Os bens que compõe a aquisição objeto do presente 
Termo de Referência, deverão• ser entregues e instalados no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos a contar da data de 
recebimento da nota de empenho por parte da Contratada. 

Assim, tendo em vista que a Nota de Empenho foi 

encaminhada à Contratada em 17/01/2018, conforme documentação 

acostada à fl. 269/TJMT, a Contratada teria até 17/04/2018, para entregar o 

objeto Contratado. 

Quanto ao alegado pela empresa em suas razões, 

referente aos equívocos causados pela transportadora, às divergências nas 

informações quanto à confirmação de entrega dos equipamentos e a 

identificação de pendências de alguns componentes na solução entregue, 

entendo que se tratam de alegações de cunho informativo, que não possuem 
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o condão de afastar a sugestão de aplicação de penalidade, uma vez que é 

de total de responsabilidade da empresa Contratada, a solução' dos 

percalços encontrados na execução do objeto, tanto quanto à entrega, 

quanto à fiel execução do pactuado no Contrato n.° 161/2017, na ARP 

148/2017e no Termo de Referência n.° 05/2017 — DC. Colaciono algumas 

cláusulas constantes no Contrato n.° .161/2017 que corroboram para a 

formação do meu convencimento. 

9.3.11. Assumir total responsabilidade pela entrega dos produtos e 
execução dos serviços contratados, obedecendo ao que dispõe a proposta 

. apresentada e observando as constantes do contrato e seus anexes. 

9.3.14. Comunicar ao 11MT, pot escrito, quaisquer anormalidades que 
ponham em risco o êxito e o cumprimento dos prazos da execução dos 
serviços, propondo as ações corretivas necessárias para a execução dos 
mesmos. 

9.3.15. Submeter ao T3MT qualquer alteração que se tornar essencial à 
continuação da execução dos serviços. 

Desta feita, não há de se falar em desconhecimento das 

regras editalicias que compõe os instrumentos convocatórios pertinentes ao 

certame. 

Quanto à alegado identificação da necessidade de 

adequação de infraestrutura em algumas comarcas, entendo, neste ponto, 

que tal justificativa se amolda à previsão constante no artigo 57, §1°, II, da 

Lei n.° 8666/93, que dispõe acerca das hipóteses de admissão da 

. prorrogação da execução, conclusão e entrega do objeto, senão vejamos: 

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará 

adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, 

exceto quanto aos relativos: 

§ 12  Os prazos de inicio de etapas de execução, de conclusão e 

de entrega admitem prorrogação, mantidos as demais cláusulas 

do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

econõinicolinanceiror, desde que ocorra algum dos seguintes 
motivos, devidamente autuados em processo: 

- alteração do projeto ou espeeifkaçães, pela Administração; 

Desta feita, entendo justificada a prorrogação almejada 

de fls. 375-379/TJMT, a qual prorrogou para 31/08/2018 a entrega do 

objeto pactuado, contudo, não vislumbro a necessidéde de comportar mais 

de 60 dias para as adequações necessárias. 

Ainda, quanto às supostas ocorrências de caso fortuito 

ou de força maior, capazes de justificar a necessidade de se prorrogar a 

entrega do objeto, não vislumbrei documentação hábil capaz de atestar o 

alegado ou butro meio de prova apta a demonstrar sua ocorrência, que 

tenha acontecido alheio à vontade da Contratada, a fim de isentar a 

Recorrente da sua responsabilidade de observância aos prazos pactuados no 

instrumento convocatório. 

Destarte, 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 fárma prevista no 
instrumento convocatório ou no COnfrala 

(4 
Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a 
Administração poderá,- garantida a prévia defesa, aplicar ao„ 
contratado as seguintes sanções: 
1- advertência; 

multct, na forma prevista no instrumento convocatório ou no 
contrato; 
111 - suspensão temporária fie participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; 
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Há, ainda, previsão contratual de aplicação de sanção 

administrativa em caso de intempeStividade na entrega do objeto, conforme 

item 8.9.12 do respectivo Contrato n.° 161/2017. Vejamos: 

8.9.12. A. CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas nos itens 
8.99 e 8.9.10, em caso de inexecução do contrato, erro de execução, 
execução parcial (imperfeita), mora de execução e inadimplerriento 
contratual, sem prejuízo das penalidades previstas nas Sanções 
Administrativas constante nesse Termo de Referência. 

Portanto, entendo que a Contratada que não se adequa 

às regras aceitas por ocasião 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" 

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 &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. 
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TJ MT] 

Ementa: RECURSOADMINISTRATIVO. ATRASO NA ENTREG 
A DO OBJETO LICITADO. VIOLAÇÃO AO EDITAL.' 
APLICAÇÃO DE MULTA E REGISTRO DA PENALIDADE NO 
SICAF. INEXISTÊNCIA - DE FATO IMPREVISÍVEL. 
VINCULAÇÁO .A0 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 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, ás' 	, da Lei 8.666 /93. 2 - Embora não 
tenham ocbrrido 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, fato 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 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, 
seguindo, portanto, os ditames do princípio da vincula ção ao 
instrumento convocatório, como, aliás, está consignado no ar! P• 
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. PREILFIZO..APLICAÇÃO DE 
PENALIDADE. 	RETRATAÇÃO. 	RAZOÁVEL. 
PROPORCIONAL. I. Recurso interposto tempestivamente. 
2. Arraso na entrega do objeto licitado sem justa causa impõe 
aplicação de penalidade. 3. Pena aplicada de forma razoável e 
proporcional às consequências previstas no Edital. 5. Negado 
provimento (TRE-PE — Processo Administrativo PA 13913 
Recife PE — 09/02/2017). 

Contudo, muito embora conste o posicionamento da • 
ATJL no sentido de aplicar advertência cumulada com multa no importe dei 
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0,5% (meio por cento) sobre o valor total do contrato, não entendo razoável 

e proporcional, uma vez que o objeto foi entregue e instalado em todas as 

comarcas do Estado • e, ainda, o Fiscal do Contrato atestou que os 

equipamentos se encontram em total funcionamento nas 47 unidades do 

Poder Judiciário, concernentes ao Contrato em tela, conforme C.I. n.° 

524/2018-DC, fl. 429/TJMT. 

De igual modo, verifiquei que, muito embora conste 

atraso na entrega do objeto, as prorrogações dos prazos ventiladas foram 

autorizadas por esta Presidência (fls. 362 e 387-388/TJMT), a entrega do 

objeto se deu antes do término final do prazo deferido (26/07/2018) e por 

fim, filio-me ao posl icionamento do Fiscal do Contrato à fl. 373-374/TJMT 

no sentido de que não houve prejuízos maiores à Contratante. 

Assim, entendo suficiente a aplicação de penalidade, 

consubstanciada em ADVERTÊNCIA, prevista no artigo 87, I, da Lei n.° 

8666/93, por entender configurada a ocorrência, de maneira geral, de atraso 

na execução do objeto, uma vez que a Nota de Empenho foi encaminhada 

em 17/01/2018 e seu prazo de entrega deveria ter sido efetivado até 

17/04/2018. Contudo, somente o foi feito em 26/07/2018. 

Ante ao exposto, tendo em vista a intempestividade na 

execução e entrega do objeto, consubstanciada em mais de 3 (três) meses 

de atraso no prazo de entrega constante no instrumento convocatório, 

aplico à empresa COMPWIRE INFORMÁTICA S.A. sanção administrativa 

de ADVERTÊNCIA, nos termos do artigo 87, I, da Lei n.° 8666/93. 

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, 17 de setembro de 2018. 

Desembargador RUI RAMO IBEIRO, 
Presidente do Tribunal de Justiça do Esta o de Mato Grosso — TJMT. 
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