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Contrato 66/2015 — CIA 0177014-66.2015.8.11.0000 

Assunto: Sugestão de penalidade por infringência contratual. 

Vistos, etc. 

Trata-se da indicação de penalidades ao contratado — LM 

Murça e Murça Ltda — por suposto cometimento de infração contratual no bojo 

dos autos do Contrato n. 66/2015, referente à reforma e ampliação do restaurante 

do Fórum de Porto dos Gaúchos/MT. _ 

A primeira sugestão para impor penalidade de multa 

equivalente a 0,5% (meio por cento) do saldo contratual, ocorrida em março de 

2018, foi realizada após a prorrogação dos prazos de vigência e execução em mais 

140 (cento e quarenta) dias e se baseou na falta de pessoal especializado, uso de 

tmateriais inadequados, documentações atrasadas, bem como, sucessivos atrasos na 

execução da obra (Informação n. 39/2018-DO de fl. 966-TJ). 

' Em outra ocasião, o fiscal, embora não tenha indicado 

propriamente a necessidade de irnpor penalidade à empresa, pouco antes de 

pleitear a renovação dos prazos de execução e vigênbia por mais 150 .(cento e 

'cinquenta) dias sugeriu a compensação de apenas 60% (sessenta por cento) do 

reajuste devido, sob a justificativa de que a contratada possui parcela de culpa nos 

atrasos (Informação n. 54/2018-DO de Il. 1.047-TJ). 

Por derradeiro, em 12 de novembro de 2018, o fiscal , 

requereu mais uma prorrogação, estendendo o prazo por mais 90 (nove) dias, sem 

prejuízo da aplicação de nova sanção pecuniária de 0,5% (meio por cento) sobre o 
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saldo contratual por considerar que os "atrasos ocorridos na execução da obra, 

são devidos a inoperância da contratada' (fl. 1.155-TJ). 

Notificada, a empresa alegou em sua defesa que a 

dificuldade de entregar o serviço dentro do cronograma esperado se deve ao fato 

de que a mão de obra da região é deficitária, mas isto não a impediu de manter a 

qualidade do serviço realizado até então. Ressaltou, ainda, que a reforma já está 

em fase de acabamento e este processo é o mais demorado pois são vários os 

detalhes para observar. 

A Assessoria Técnico-Jurídica de Licitação manifestou de 

forma favorável à imposição de penalidades todas as vezes que foi instada a se 

manifestar (Pareceres n. 261/2018, 106/2018, 970/2018 e 1.032/2018, de fls. 

970/974. 1094/1098, 1168/1172 e 1.261-TJ, respectivamente). 

É o relatório. 

Decido. 

Os presentes autos aportaram nesta Presidência para análise 

e deliberação a respeito da possibilidade de aplicar penalidade A empresa LM 

Murça e Murça Ltda., por suposta infringência contratual, consistente em 

descumprir os prazos de vigência e de execução reiteradas vezes. , 

De inicio, é importante contextualizar que este contrato 

estabeleceu o prazo inicial de execução em 300 (trezentos) dias e ode vigência em 

360 (trezentos e sessenta) dias, mas sofreu, no total, 7 (sete) aditivos de prazos, 

fazendo com que a vigência contratual chegasse a 1.130 (um mil, cem e trinta)  

dias. Ou seja, ultrapassou o que seria o triplo do período inicialmente previsto para 

conclusão do objeto. 

Da análise dos autos, verifica-se que grande parte das 

prorrogações ocorreram em virtude da falta de qualidade na execução dos serviços 
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que geku a necessidade de refazer alguns pontos da reforma, bem como nos 

atrasos deCorrentes de culpa exclusiva da Contratada. 

Em relação às três últimas prorrogações, objeto das 

indicações de penalidade, consta que a prorrogação dos prazos de vigência e 

execução em mais 140 (cento e quarenta) dias, pleiteada em março de 2018, foi 

necessária em virtude da baixa qualidade dos serviços realizados, bem como, do 

reduzido numero dos prestadores de serviço que deram ensejo ao atráso no 

cronograma de execução, conforme se depreende da Informação n. 72/2017 do 

Departamento de Obras: 

[...] Conforme a fiscalização da obra, representada pela empresa 
Sólida Engenharia (Contrato n. 26/2016), a contratada utilizou 
material de baixa qualidade na, execução de infra e 
superestruturas, acarretando determinação de demolição e 
refazimento de todos estes serviços com ônus para a 
contratada (segue cópia da Notificação n. 29/2016-DO emitida 
à contratada). Foram necessárias correções no projeto estrutural a 
cargo da empreiteira, para adequá-lo às , novas condições 
apontadas em Sondagem de Solo, acarretando a necessidade de 
aditamento ao Contrato, visto que houve ,um auniento 
significativo nos quantitativos de concreto, ferro e forma na 
estrutura, e consequente aumento no volume de concreto das 
brocas de reforço e redimensiohamento das sapatas;  não previstos 
em contrato. A fiscalização da obra apontou ainda reduzido 
número de funcionários no canteiro de obras, inclusive 
ausência do Engenheiro Responsável da•  contratada. 
(Informação n. 72/2017-DO de il. 701-T.1). 

Quando pugnaram a prorrogação dos prazos de -execução e 

vigência por mais 150 (cento e cinquenta) dias, o fiscal, na Informação n. 54/2018-

DO de tl. 1.047-TJ, reportou que a dilação também se mostrou necessária devido 

as inúmeras irregularidades na execução da obra, sobretudo a falta de pessoal 

especializado, materiais inadequados e documentações atrasadas. 

Naquela época, inclusive, foi cogitada a rescisão contratual, 

mas a equipe técnica concluiu que apesar da mora na conclusão, o prejuízo seria 

maior do que a manutenção do instrumento frente à demora que a realização de 
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novo certame causaria para a conclusão dos trabalhos, a teor do disposto no 

Relatório Técnico n. 94/2018: 

Considerando as fases difíceis por que passou referida obra, tendo 
inclusive sido levantado pela nova equipe de fiscalização, a 
possibilidade dp rompimento , do contrato e por uma decisão 
acertada da Presidência na época, dando uma chance à empresa 
contratada, de reerguer todo serviço que fora condenado pela 
fiscalização, o que foi feito satisfatoriamente. 
Assim sendo, passa todo esse período difícil, e estando a obra já 
iniciando a fase de acabamento, Com toda cobertura concluída, da 
mesma forma todo o reboco, contrapiso, instalações 'elétricas 
sendo executada, instalações hidro-sanitárias, bastante 
avançadas, esquadria metálicas sendo confeccionadas no canteiro 
de obras, entendemos como a melhor opção. dar continuidade ao 
contrato, com a concessão de novos prazos, pois a empresa vem 
demonstrando comprometimento para o término da obra (fl. 
1.092-TJ). 	 • 

Decorrido este período, a fiscalização requereu nova 

prorrogação condicionada à imposição de nova penalidade, haja vista que a 

necessidade de estender o prazo por mais 90 (noventa) dias decorreu única e 

exclusivamente da incapacidade técnica e financeira da empresa (vide Informação' 

149/2018-DO de fl. 1.124-TJ). Em razão disto, sugeriu a imposição de mais uma 

multa em desfavor da empresa, conforme Informação juntada à tl. 1.155-TJ. 

Pois bem. 

O quadro fatie° apresentado evidencia a falta de 

comprometimento da contratada em cumprir o cronograma de execução, que 

representou prejuízo considerável à 'Administração enn virtude de ter sido 

'responsável pelo atraso na entrega da demanda por mais de um ano. 

Destaque-se, por oportuno, que os argumentos invocados em 

sua defesa não são capazes de afastá-la do cenário da culpa, pois, a empresa, 

quando decidiu participar da licitação e elaborar proposta, deveria ter considerado 

os riscos que poderiam impactar a execução do serviço no período fixado no 
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instrumento convocatório, como, por exempto, a falta de qualifiCação técnica dos 

profissionais situados nas-proximidades da Comarca. 

. 	Desse modo, está evidenciado de forma insofismável que a 

empresa contratada deixou em vários momentos de cumprir as obrigações 

contratUatmente asslimidas, sendo forçoso reconhecer que a falta de 

comprometimento ou mesmo capacidade operacional - da contratada representou 

grande prejuízo à Administração. 

Como a escusa apresentada não foi suficiente para 

desobrigá-la de suas obrigações, deve a contratada submeter-se às consequências 

previstas no instrUmento celebrado em razão de seu descumprimento. Vejamos: 

17.11. Pela inexecução total ou parcial dos serviços objeto desta 
Concorrência pela execução desses serviços em desacordo com o 
estabelecido no Ato Convocatório seus Anexos, e/ou pelo 
descumprimentrt das obrigações assumidas em decorrência desta 
Concorrência, o Tribunal poderá, garantida a prévia defesa, e 
observada à gravidade da ocorrência, aplicar à Contratada as 
seguintes sanções: 
17.11.1. Advertência; 
17.11.2. Multa; . 
17.11.34. Suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com o-Tribunal; 

- 17.11.4. Declaração de inidoneidade para licitar oh contratar com 
a Administração Pública. 
[...] 17.12.2. Multas: 

A não execuçào parcial ou total do objeto deste contrato, 
verificado o nexo causal devido à áçâo ou à omissão da 
Contratada, relativamente às obrigações contratuais em questão, 
toma-o passível das penalidades previstas na lêgislaCão vigente e 
nas disposições previstas nestas especificações técnicas. 

17.12.2.1. Caso haja inexecução parcial do objeto será 
aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo 
contratual. Para inexecução total, a Multa aplicada será de até 
10% sobre o valor total do contrato. 
[...] o atraso injustificado em qualquer etapa da execução do 
objeto seja de entrega de estudos e/ou projetos, seja de 
fornecimento de materiais ou-  execução de serviços, até que se 
configure a inexecução parcial do objeto sujeitará a Contratada à 
multa de mora de 0,5% (cincci décimos por cento) do 'valor total 
do empenho por dia de atraso, conforme preceitos do Art. 86 da 
Lei n. 8.6666/93. 
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17.13. Suspensão do direito de participar em licitação e 
impedimento de contratar com o Tribunal poderá ser 
aplicada à Contratada se, por culpa ou dolo, prejudicar 
ou tentar prejudicar a execução deste ajuste, nas 
seguintes situações: [...] inexecução parcial; 

A legislação de regência também elenca em seu artigo 87 as 

penalidades aplicáveis aos casos de .inexecução do contrato por desídia da 

contratada, in litteris: , 

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao 
contratado as seguintes sanções: 
I - 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 (dbis) 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 sarlção aplicada com base no inciso anterior. (sic). 

Importante salientar que _deve a Administração Pública 

sujeitar-se aos vetores constitucionais da raz.oabilidade e da proporcionalidade, 

quanto ao exercício do poder/dever, de aplicar sanções àqueles que com ela 

contratam. 

Neste sentido é a doutrina de Marçal Justen Filho: 

[...] é pacifico que o sancionamento ao infrator deve' ser 
compatível com a gravidade e a reprovabilidade da infração. Saí) 
inconstitucionais os preceitos normativos que imponham sanções 
excessivamente graves, tal como é dever do aplicador 
dimensionar a extensão e a intensidade da sanção aos 
pressupostos de antijuridicidade. (...) Isso significa que, tendo a 
Lei previsto um elenco de quatro sanções, dotadas de diverso grau 
de severidade, impõe-se adequar as sanções mais graves ás 
condutas mais reprováveis. A reprovabilidade da conduta 
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traduzir-se-á na aplicação de sanção proporcional correspondente 
(Justen Filho, Marçal. Comentários à lei de licitações e 
contratos administrativos. 15' ed. São Paulo: Editora Dialética.• 
2012, p. 1010/1011). 

Nesta seara, cabe ponderar que embora seja inegável que 

todos os percalços enfrentados durante a realização dos serviços não impediram a 

contratada de entregar o objeto com qualidade satisfátória, não podemos 

desconsiderar que o atraso da contratada na conclusão da reforma trouxe prejuízos 

consideráveis à Administração, motivo Pelo qual, aplico à contratada as 

penalidades de multa comutada com a suspensão do direito de licitar com este 

Poder Judiciário e, em observância dos princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade. adoto os patamares de.2% (dois por cento) sobre o saldo contratual 

e 1 (um) ano, respectivamente, nos termos da Cláusula Décima Sétima, 

subcláusula 17.12.2.1 do Contrato n.66/2015 e do art. 86 da Lei n. 8.666/93. 

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 1, alínea "f', 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. 

À Coárdenador-ia Administrativa p providências cabivefs. 

Cumpra-se. 

Cuiabá, 14 de jane ro de 2019. 

Desembargador CARLOS ALBEt O AL 	DA ROCHA 

Presidente do Tribunal de J 
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