
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
DESPACHO SJ DIREF

Trata-se  de  novo  recurso,  4525331e  4525350,  apresentado  pela  empresa
Elevadores Villarta Ltda,  referente à penalidade aplicada à contratada por meio da Decisão Diref
4441397, a qual manteve os termos da Decisão Secad 4180207, referente aos atrasos nas entregas do
objeto do Contrato 26/2013, 0747598, de acordo com a Informação Nuasg 3093953.

Não obstante o sobrestamento feito por meio da Decisão Diref 4460869, com base
nos itens 1 e 2 do Parecer Asjur 4795958, bem como no item 2.1.3.3 da Informação Seauc/Nuaud
4889047:

1) NÃO CONHEÇO do recurso interposto pela empresa Elevadores Villarta Ltda,
4525331e 4525350, por não preencher os requisitos de admissibilidade, uma vez que não cabe mais
recurso na seara administrativa, tampouco revisão, nos moldes do artigo 65, da Lei 9.784/1999;

2) DETERMINO o pagamento da Nota Fiscal 2966999, no valor de R$ 145.599,97
(cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa e nove reais,  noventa e sete centavos), com a
dedução do valor da penalidade constante do item 8.3 da Decisão Secad 4180207, no valor de R$
59.377,67 (cinquenta e nove mil, trezentos e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos), e anotação
da penalidade no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme já determinado
no item 10 da Decisão Diref 4180207 e na Decisão Diref 4441397.

Publique-se.
Ao Nuasg, para notificar a empresa.
Ao Nucaf, para providências quanto ao item 2 da presente Decisão, ressaltando que o

valor referente à multa somente deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional na inexistência de decisão
judicial contrária à aplicação da sanção, de acordo com orientação da Seauc no item 2.1.3.3 do doc.
4889047, uma vez que a esfera administrativa foi esgotada, conforme informado nos itens 1 e 2 do
Parecer Asjur 4795958.

Ao Nulic, Sadeng e Nuasg, para conhecimento do inteiro teor da Informação Seauc
4889047, em especial quanto aos itens abaixo transcritos, e adoção das providências necessárias.

 
- a regularidade fiscal deve ser aferida no momento dos pagamentos das notas fiscais; e o recolhimento
dos tributos deverá ocorrer quando do pagamento das referidas notas (questionamento do item 2 doc.
4757147);
-  o  valor  reservado para os  serviços  (R$36.399,99)  a  título  de  manutenção dos elevadores  durante a
garantia deve ser pago à contratada mensalmente, ou seja, R$1.516,67 por mês de serviços prestados no
prazo de garantia,  não descuidando do fato de que já contam 13 meses do início da prestação de tais
serviços. No mesmo sentido, as notas fiscais emitidas para tais serviços devem observar o disposto no
inciso no item 2.1.1.15 e 2.1.1.16 desta informação;
- que nas futuras contratações de objetos semelhantes: (grifo nosso)
1) o parágrafo em questão (parágrafo segundo da cláusula 13ª do Contrato 26/2013) não seja inserido no
instrumento contratual, pois, em princípio, não se revela necessário, seja porque nenhuma nota fiscal será
paga sem que a contratada demonstre regularidade fiscal, seja porque tal exigência parece excessiva, sem
utilidade prática, não guardando sintonia com o regramento que disciplina o recebimento do objeto, de
que trata a Lei 8.666/93;
2) Atente-se para a recomendação da Corte de Contas segundo a qual deve-se fixar no edital um período,



em média entre dez a trinta dias, conforme a vultosidade ou complexidade da obra, para observação do
funcionamento dos equipamentos e instalações. Após esse prazo será concluída a vistoria para fins de
recebimento  definitivo  por  servidor  ou  comissão  designada  previamente  pela  autoridade  competente
(alínea b do inciso I do artigo 73 da Lei nº 8.666/1993). Se novas pendências forem detectadas, deve ser
concedido novo prazo para adequação, em regra de até quinze dias, não importando em penalização da
contratada. Verificado o saneamento de todas as pendências em vistoria final, realizada após uma última
comunicação escrita da contratada, será emitido o Termo de Recebimento Definitivo da obra ou serviço
em até dez dias contados daquela comunicação, de modo que o período entre a emissão dos Termos de
Recebimento Provisório e Definitivo não ultrapasse os noventa dias previstos pelo § 3º do artigo 73 da
Lei nº 8.666/1993, salvo excepcionalidades devidamente justificadas e conforme previsão no edital (veja
itens 2.1.1.3 a 2.1.1.6 acima);
-  quanto à  retroatividade dos efeitos  do recebimento definitivo em si,  destaca-se que a  Comissão de
Fiscalização seguiu as orientações do setor jurídico contidas nos itens 9 do Parecer Seaju (4506749); 7 da
Informação Asjur  (4629019);  c/c  item 7 da Informação Asjur (4795958),  as quais convergem com o
entendimento  deste  Nuaud,  considerando que foi  em 23/08/2016 que  se  concluiu  a  última diligência
relativa à conclusão do objeto, devendo tal data servir de marco para início do prazo de garantia (24
meses) no qual serão realizados os serviços de manutenção.

                       
VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA

Juiz Federal Vice-Diretor do Foro
No exercício da Direção do Foro

Documento assinado eletronicamente por Vallisney de Souza Oliveira, Diretor do Foro, em
11/10/2017, às 19:35 (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
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