
ESTADO DE MATO GROSSO . 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Contrato n. 34/2018 — Cia 0034799-62.2018.8.11.0000 

Assunto: Análise de recurso. 

Vistos: 

Trata-se de análise de recurso apresentado, contra a decisão 

que aplicou a penalidade de advertência à empresa SPY SIOP-LTDA, por 

violação do item 2.9 do Termo de Referência, Anexo 1 do Edital do Pregão 

Eletrônico n. 100/2017, (fls. 308/311). 

Devidamente notificada, a contratada apresentou recurso às 

Es. 324/330. 

Em sua defesa, aduz que não houve má fé por parte da 

contratada no procedimento adotado, e que de outra forma não seria possível 

realizar os reparos no's equipamentos, que a empresa 'ficou de mãos atadas e 

não teve dúvidas se não encaminhar o produto para atender a demanda e 

consequentemente a satisfação do contratante-TJMT", cOntudo tal situação não 

causou nenhum prejuízo ao" Ti. 

Admite que falharam em não comunicar os fiscais e 

solicitar autorização do Poder Judiciário para realizar o procedimento, porém,que 

o próprio fiscal do contrato reconheceu em sua informação que os serviços 

prestados até o momento são de qualidade. 
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Por fim, reguei a ,nãO • aplicação da penalidade de 

advertência c o arquivamento do processo, por entender que se trata de uma 

medida de justiça, uma vez que não restou comprovada a inexeCução total ou 

parcial •  do contrato, tem a execução irregular fora dos padrões técnicos de 

instalação constante do subitent 9.2.1. do contrato 34/2018. 

Os autos foram encaminhados à Assessoria Técnico-

JuridiCa de Licitações, que emitiu parecer (fls. 350/352), pelo recebimento do 

recurso, e, no mérito, pelo desprovimento por insubsistência. 

É o relatório. 

Decido. 

A infração imputada à,  contratada consiste na 

subcontratação dos serviços, objeto do contrato n. 34/2018. 

Segundo a douta lição do egrégio.  Tribunal de Contas 

(https://jus.com.br/tudo/tribunal-de-contas)  da União, em sua obra "Licitações e 

Contratos: Orientações e Jurisprudência do TCU, diz que: "Subcontratação 

consiste na entrega de parte de fornecimento de bem, execução de obra ou 

prestação de serviço a terceiro, estranho ao contrato, para que execute em nome 

do contratado item, etapa ou parcela do objeto avençado." (4. ed. Brasília: TCU, 

2010) 

No que tange ao institUto jurídico da "subcontratação", o 

Contrato, 'no item 8. CLÁUSULA OITAVA — DAS OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATAN1E E DA CONTRATADA, subitem 8.2.27, estabelece como uma 

das obrigáções da contratada -"Não.transferir a outrem, no todo ou em parte, a 

execução do contrato." 
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In casu, a própria contratada em sua defesa, embora tenha 

esclarecido que não agiu de ma-fé, adrnitiu que encaminhou à çmpresa Pró-Info 

"alguns" equipamentos para reparo, em razão dessa se recusar a fornecer as peças 

que seriam necessárias à manutenção dos equipamentos. Porém, deixou de 

comprovar nos autos os argumentos utilizados. 

Além disso, a contratada não comunicou a este Tribunal os 

fatos ocorridos, condição também-  pré-estabelecida no subitem 8.2.10. 

'Comunicar ao TIMT,. por escrito quaisquer anormalidades que ponha em risco 

o êxito e o cumprimento dos prazos da execução dos serviços, propondo as ações 

corretivas necessárias para a execução dos mesmos.". 

Portanto, resta evidenciada a infração às cláusulas 

contratuais, tendo como consequência lógica a aplicação das penalidades 

descritas no próprio contrato celebrado entre as partes. 

Há de se ressaltar, por oportuno, que.  os atos da 

Administração Pública submetem-se a lei em observância ao Principio 

constitucional da legalidade, vetor da atuação do Poder Público. 

As Leis n. 8.666/93 e 10.520/2002 previram as 

sanções aplicáveis aos contratados que infringirem deveres legais ou contratuais, 

portanto -a Mexecução dos deveres previstos no contrato acarretará a imposição 

de uma sanção, tendo a Administração Pública o poder-dever de aplicá-las, em 

caso de descumprimento. 

Vale anotar que a identificação, a apuração de 

infrações administrativas e a aplicação concreta das sançiões administrativas pelo 

ente público ao contratado faltoso é uma das cláusulas exorbitantes do contrato 

administrativo, as quais decorrem da posição de supremacia da administração e 

refletem a supremacia do interesse público sobre o privado. 
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O Tribunal de Contas da União já pacificou o entendimento 

no Acórdão n: 2558/2006, no senti& de que não é facultado ao aestor 

simplesmente abster-se de aplicar as penalidades previstas em Lei pois a sua 

omissão acarretará responsabilidades à autoridade omissa k a ela, não é 

peribitida a renúncia, posto que este é um direito do Estado (Processo 

011.094/2000-5 Decisão n. 1358/02-Plenário, in Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, 

Vade-mécum de Licitação, 33  edição. P. 970). 

Ao assinar o contrato, a empresa tinha Pleno conhecimento 

das obrigações que assumirá, e que em caso de inadimpfemento sofreria as 

sanções estabelecidas, não .podendo, portanto, ser desobrigada de cumprir a 

avença, devendo submeter-se às consequências previstas no instrumento 

celebrado. 

, Por outro lado, quando da aplicação da sanção 

administrativa, o Administraklor deve estar pautado nos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, aplicando a pena de, acordo com a gravidade 

da infração, seguindo ainda os parâmetros traçados no edital e anexos, e no 

próprio contrato. 

Embora a empresa tenha infringido a cláusula contratual, o 

Fiscal afirmou não ter causado nenhum prejuízo à Administração e sugeriu a 

aplicação da penalidade de advertência. 

Com fundamento na Lei de licitação, artigo 87, inciso 1, o 

qual determina que em caso de, inexecução contratual, a empresa contratada está 

sujeita as seguintes penalidades: 

Art. 87. Pela inexecucão total ou parcial do contrato a 

Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao 

contratado as seguintes sanções: 
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I - advertência. 

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatória ou no 

contrato; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e 

impediniento de contratar com a Administração, por prazo não 

superior a 2 (dois) anos: 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade,,  que será concedida sempre que o contratado 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 

anterior. (sic). 

Assim, para as pequenas infrações que não tenham 

causado prejuízos ao erário, dever.  ser aplicada a pena de advertência, conforme 

sugestão do fiscal. 

A respeito da penalidade sugerida. leciona Marçal Justen 

Filho (2015, p. 1347) o seguinte: 

... A advertência corresponde a uma sanção de menor gravidade. 

Supõe-se sua aplicação para condutas de inexecução parcial de deveres de 

diminuta monta. (...). 

PEREIRA • JUNIOR (2003) descreve o conceito de 

advertência, e assinala os momentos em que é cabivel, destacando o caráter 

.preventivo da penalidade: 

(r) a advertência cabe em faltas leves, assim entendidas aquelas 

que não acarretam prejuízo de monta ao interesse do serviço, o qual, a 
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despeito delas, será atendido; preyenir que a falta venha a inviabilizar a 

exectição • do contrato. ou obrigue á Administração a rescindi-lo é a 

prioridade da advertência, que não surpreende culpa ou dolo na conduta do 

contratado; ao contrário do que ocorre no regime disciplinar dos servidores, 

a advertência verbal (lá importante por seu efeito moral), seria indene no 

caso de conhatado, em geral pessoa jurídica, cuja penalização deverá ser 

ayerbada,  no registro cadastral; quanto à sua natureza e finalidade, a 

advertência assume feição profissional e corretiva;.(PERE1RA ,JUNIOR, 

2003, p. 97) 

Resta evidente, portanto, que a advertência deve ser 

aplicada sempre em casos de descumprimentos brandos, inclusive como forma de 

alerta ao contratado, e- de proteção ao gestor público como fiscal do contrato. 

Caso ocorra novamente fatos semelhantes a estes, a 

contratada deverá comunicar este Tribunal de Justiça, comprovando a recusa da 

empresa pró-Info em fornecer as • peças necessárias à manutenção dos 

equipamentos que estiverem sob responsabilidade da contratada, para que, em 

conjunto com o TJMT, busquem uma alternativa para a solução do problema. 

Diante do exposto, determino que seja aplicada à empresa 

SPY SHOP- LTDA., a penalidade de advertência, conforme previsto no artigo 87 

da Lei n. 8.666/93 e no item 9. CLÁUSULA NONA — SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS, subitem 9.2.1. DO Contrato n. 34/2018. 

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

nos moldes do artigo 109, inciso 1, alínea "f', da Lei n. 8.666/93 no prazo de 5 

(cinco) dias úteis. 
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Não sendo oposto recurso no prazo estabelecido, 

Proniova-se o registro da penalidade no banco de qualidade deste Tribunal de 

Justiça e no SICAF. 

Comunique-se a Ouvidoria Judiciária quanto as 

providências adotadas para a apuração da denúncia, e decisão Presidencial. 

À CoOrdenadoria Administrativa para• procedimentos 

necessários 

Cumpra-se. 

Cuiabá, 29 de outubro de2018. 

Desembargador RUI RAMO RIBEIRO; 

Presidente do Tribunal de ustiça 
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