
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

DESPACHO SJ DIREF

Trata-se da solicitação de instituição de comissão para recebimento definitivo da obra
da  nova  sede  da  Subseção  Judiciária  de  Santarém/PA,  conforme  memorando  9  /  SEAFI  /  STM
(3525718), em atenção ao que dispõem o art. 73, I, "b", da Lei 8.666/93 e o §4º da Cláusula Décima
Segunda do contrato n.º 24/2013 (1408230), in verbis:

"Art. 73.  Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

I - em se tratando de obras e serviços:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em

até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado

pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais,

observado o disposto no art. 69 desta Lei;" (grifos nossos)

"CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
O objeto desta contratação será recebido por uma comissão a ser designada pelo Juiz Federal Diretor do
Foro da Contratante.

Parágrafo primeiro
Concluída  a  obra,  esta  será  recebida  provisoriamente,  pelo  responsável  por  seu  acompanhamento  e
fiscalização,  mediante  termo  circunstanciado,  assinado  pelas  partes,  em  até  15  (quinze)  dias  da
comunicação escrita da Contratada.
Parágrafo segundo
A Fiscalização poderá recusar o recebimento provisório da obra, caso haja inconformidades significativas
quanto às especificações.
Parágrafo terceiro
No caso de inconformidades que não impeçam o recebimento provisório, estas serão relacionadas em
documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o recebimento definitivo.
Parágrafo quarto
O recebimento definitivo dar-se-á em até 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisório e
após vistoria que comprove a adequação dos serviços às cláusulas contratuais,  mediante termo
circunstanciado,  assinado pela  Fiscalização,  pela  Comissão de Recebimento e  pela  Contratada,
observado o disposto no artigo 69 da Lei n. 8.666/1993." (grifos nossos)

Inicialmente, destaco que o recebimento provisório foi realizado nos autos do PAe n.º
0009507-84.2016.4.01.8010,  mediante  o  Termo  de  Recebimento  Provisório  n.º  3380242;  e  o
acompanhamento da execução da obra, no PAe n.º 0006896-95.2015.4.01.8010.

Para  constituição  da  comissão  solicitada,  foram  indicados  os  servidores  Edvan
Guilherme Souza de Barros,  Pedro Paulo Lima Vilarinho e  Alexandre dos Santos Carvalho,  com
anuência da Secad (doc. 3526422 ).

Em manifestação (doc. 3548851),  a Asjur  recomendou a inclusão de dispositivos
normativos na minuta de portaria n.º 3547667, nos seguintes termos:

(...)

Abaixo, nossas observações:

1)  Incluir  o  art.  73,  I,  "b",  da  Lei  8.666/93  e o  art.  618  da Lei  nº  10.406/2002  (Código  Civil)  na
fundamentação do art. 1º da Portaria;

2) Incluir em artigo próprio a necessidade de a comissão de recebimento observar a recomendação do
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Acórdão TCU nº 8.044/2010 1ª Câmara ("Ao promover procedimento licitatório envolvendo recursos
federais abstenha-se de assinar termo de recebimento de obras, em caráter definitivo, sem que as mesmas
tenham sido efetivamente concluídas.);

3) Incluir artigo com a recomendação do Acórdão TCU nº 1.694/2010 Plenário, devendo esse dever recair
sobre o servidor lotado em Santarém, com apoio dos demais membros da comissão (Após o recebimento
definitivo das obras, necessário se faz efetuar inspeções periódicas durante 5 (cinco) anos, contados a
partir do recebimento, no pavimento executado pelas empresas contratadas, exigindo a imediata adoção
de medidas retificadoras caso novos defeitos voltem a ocorrer, com base no art. 618, caput e parágrafo
único, da Lei nº 10.406/02.).

(...)

Ante  as  informações  constantes  no  PAe  n.º  0000897-93.2017.4.01.8010  e  as
atribuições  legais  re  regulamentares  que  me  são  conferidas,  DESIGNO  os  servidores  PEDRO
PAULO LIMA VILARINHO  (matrícula PA1000928, Analista Judiciário /  Apoio Especializado -
Engenharia Civil),  EDVAN GUILHERME SOUZA DE BARROS  (matrícula  PA41203,  Técnico
Judiciário  /  Área  Administrativa)  e  ALEXANDRE  DOS  SANTOS  CARVALHO  (matrícula
PA1000912, Analista Judiciário / Área Administrativa) para comporem, sob a presidência do primeiro,
a comissão de recebimento definitivo da obra e dos serviços de engenharia, referentes à construção da
nova  sede  da  Subseção  Judiciária  de  Santarém/PA,  observando-se  os  termos  do  contrato  n.º
24/2013-SJPA e suas alterações e demais normas legais em vigor pertinentes.

Expeça-se o ato competente, observando-se a recomendação constante na Análise
Asjur n.º 3548851, que acato como integrante da portaria a ser expedida.

Publique-se.

Cumpra-se.

Juiz Federal SÉRGIO WOLNEY DE OLIVEIRA BATISTA GUEDES
Diretor do Foro da SJPA

Documento assinado eletronicamente por Sergio Wolney de Oliveira Batista Guedes, Diretor
do Foro, em 07/02/2017, às 20:09 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 3549487 e o código CRC AB915F3F.
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