
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0010799-88.2017.4.01.8004/TRF 1ª REGIÃO

RELATÓRIO
O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO (Relator):

Cuida-se de recurso administrativo interposto pela empresa Technologias de Serviços
Ltda. contra decisão proferida pela Juíza Federal Diretora do Foro da Seção Judiciária do Estado da
Bahia, que aplicou a penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de licitar e contratar com a Administração pelo período de 01 (um) ano, em razão da inexecução parcial
do  Contrato  n.º  68/2014,  firmado  para  a  construção  do  edifício  sede  da  Subseção  Judiciária  de
Guanambi/BA.

O pedido de reconsideração, formulado nos autos do presente recurso, foi negado pela
Juíza Federal Diretora do Foro/SJBA.

Os  autos  foram  encaminhados  ao  Presidente  desta  Corte  que,  em  despacho,
determinou a remessa dos autos à DIGES.

A Assessoria Jurídica deste Tribunal manifestou-se pelo não provimento do recurso
administrativo e afastamento, de ofício, da sanção imposta.

  É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO (Relator):

Como  relatado,  cuida-se  de  recurso  administrativo  interposto  pela empresa
Technologias de Serviços Ltda contra decisão proferida pela Juíza Federal Diretora do Foro da Seção
Judiciária do Estado da Bahia, que aplicou a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a
União, pelo período de 01 (um) ano, em razão da inexecução parcial do Contrato n. 68/2014, firmado
para construção do edifício sede da Subseção Judiciária de Guanambi/BA.

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência para a notificação, suscitada pela
recorrente. O despacho proferido pela Juíza Federal Diretora do Foro da SJBA (4549715) delegou
expressamente ao executor do contrato a competência para a instauração do processo administrativo, o
que logicamente abrange as intimações e notificações da parte.
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Nas razões do recurso, a recorrente sustenta que a Administração não lhe concedeu
prazo para defesa prévia ou para solucionar o problema. Argumenta que somente após a defesa é que
poderá ser aplicada a sanção, e não o contrário, como ocorreu na hipótese.

Em  que  pese  o  esforço  argumentativo  da  recorrente,  as  razões  recursais  não
desautorizam a aplicação da penalidade.

A  empresa  recorrente  foi  devidamente  notificada  da  abertura  do  processo
administrativo (4516760), além de ser informada sobre o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação,
deixando transcorrer in albis, conforme certificado nos autos.

Na  comunicação  enviada  por  email  à  empresa,  pelo  executor  do  contrato,  estão
claramente expostas as faltas cometidas e a possível sanção a ser aplicada pela Administração.

Não há que falar, portanto, em violação ao contraditório e ampla defesa.

Da  análise  dos  autos,  verifico  que  inexiste  fundamento  para  desconstituição  da
penalidade imposta.

A decisão recorrida está fundamentada nos seguintes termos:

"Conforme  se  verifica  no  PAsei  0009731-06.2017.4.01.8004  (4509716  e  4513275),  a
TECHNOLOGIAS subcontratou,  sem autorização desta  Administração,  a  empresa  REHP -
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME para realizar parte da obra da sede da Subseção de
Guanambi.

Observa-se, nos mesmos autos, que a empresa cometeu diversas outras faltas na execução do
contrato  e  'já  foi  penalizada em multa  e  advertência  em dois  processos  administrativos  de
apuração de falta contratual (PA nº 0012874-37.2016.4.01.8004 e 0002095-86.2017.4.01.8004).
Há,  ainda,  um  terceiro  processo  de  apuração  de  falta  em  andamento,  nº
0010304-44.2017.4.01.8004' (4505670).

Verifica-se, pela leitura do documento 4810079 que há, além da lista de processos relativos à
apuração de penalidades e serviços pagos sem execução, processo administrativo visando a
rescisão  unilateral  do  contrato  e  aplicação  de  multa,  em  face  da  inexecução  parcial
(0008517-77.2017.4.01.8004).

Pois  bem.  O  item  4.21  do  edital  de  concorrência  01/2014  (4761263)  estabelece  que  'a
Contratada  só  poderá  subcontratar  partes  da  obra,  desde que  exista  aprovação  prévia  da
Comissão de Fiscalização da Justiça Federal, com apresentação de todos os documentos de
habilitação  exigidos  da  empresa  vencedora  do  certame.  A  empresa  subcontratada  deverá
apresentar, ainda, a qualificação técnico-profissional e técnico-operacional, caso sejam serviços
relacionados com essas exigências  no edital'.  Foi  previsto,  ainda,  no referido edital,  que a
subcontratação, devidamente autorizada, deve constar do diário de obras.

O art. 87, III, da Lei nº 8666/93, por sua vez, preconiza que pelo descumprimento (parcial ou
total) do contrato poderá ser aplicada a pena de 'suspensão temporária de participação em
licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois)
anos'.

Diante do exposto, e considerando que foram observados os princípios do contraditório e da
ampla  defesa  (4761272  e  4769640)  -  vez  que  a  empresa  foi  devidamente  intimada  para
manifestar-se e não apresentou resposta -, acolho a sugestão do executor contratual (4809266)
e,  APLICO à empresa TECHNOLOGIAS DE SERVIÇOS LTDA. a penalidade de suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo
prazo  de  1  (um)  ano,  com  fundamento  na  cláusula  no  art.  87,  III,  da  Lei  n.  8
.666/93".                                                                                                                     

Como se vê, a União Federal,  por meio da Seção Judiciária do Estado da Bahia,
firmou o Contrato n.º 68/2014 com a empresa recorrente, especializada no ramo de engenharia civil,
vencedora  de  concorrência  por  menor  preço,  para  executar  obra  de  engenharia  de  construção do
edifício sede da Subseção Judiciária de Guanambi/BA.

Ocorre, todavia, que a empresa descumpriu os termos do edital de concorrência ao
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subcontratar a empresa REHP Instalações Elétricas Ltda-ME para realizar parte da obra, sem aprovação
prévia da Comissão de Fiscalização da Justiça Federal, em claro descumprimento da cláusula 4.21.

Além disso, no contrato há cláusula expressa no sentido de "ser a CONTRATADA a
única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços".

Tal fato não foi isolado em relação à empresa em questão que, conforme destaca a
autoridade administrativa, possui inúmeros processos administrativos visando a apuração de faltas e
sempre apresenta argumentos protelatórios que nada esclarecem, já conhecidos pela Administração. 

A recorrente, apesar de deter pleno conhecimento acerca das normas contratuais e
poder  comunicar  à  fiscalização  ou  ao  executor  do  contrato  os  eventuais  problemas  de  natureza
operacional que justificassem a subcontratação de empresa, não o fez.

De fato, nas razões de seu recurso, a recorrente não traz argumentos convincentes e
explicativos para a falta, não prevalecendo a alegação de que a Administração tinha conhecimento da
situação irregular, pois, além de não estar provada nos autos, a existência de eventual negligência na
fiscalização do contrato não exime a responsabilidade da empresa de agir com lealdade e fidedignidade
ao que foi pactuado com a Administração.

Conforme  afirmado  no  parecer  da  Assessoria  Jurídica,  "tivesse  a  contratada
formulado regular pedido, a Administração o teria examinado e a subcontratação poderia até ter sido
formalmente aprovada".

Assim,  verificado  que  a  empresa  negligenciou  no  seu  dever  de  comunicar  à
Administração Pública o parcial descumprimento do contrato ou eventual falha no sistema operacional,
correta a imposição de penalidade, no caso, o impedimento de licitar e contratar com a União, nos
termos do art. 87, III, da Lei n.º 8.666/932, in verbis:

Art.  87.  Pela inexecução total  ou parcial  do contrato a Administração poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

(...)

III  -  suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar  com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

Verifico  que  a  penalidade  imposta  –  suspensão  temporária  de  participação  em
licitação e impedimento de licitar ou contratar com a Administração pelo período de 01 (um) ano – está
em conformidade com a legislação regente e, também, com a gravidade da culpa retratada nos autos.

A meu ver, nenhum desacerto na decisão recorrida, inclusive no que diz respeito à
penalidade  imposta  que,  conforme  fundamentação  supra,  foi  arbitrada  de  forma  proporcional  e
razoável.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Documento assinado eletronicamente por Ney Bello, Desembargador Federal, em 28/10/2019, às
15:04 (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 8965031 e o código CRC BAD2E0E9.
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