
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

A  EXMA.  SRA.  DESEMBARGADORA  FEDERAL  MARIA  DO  CARMO
CARDOSO (RELATORA):

Trata-se  de  recurso  interposto  pela  empresa  Intertechne  Consultores  S.A. contra
decisão do Presidente desta Corte, que rescindiu o Contrato 53/2016 (Doc. 6192780).

A  recorrente  firmou  com  a  União,  por  intermédio  deste  Tribunal,  por licitação
realizada neste processo, o Contrato 53/2016 (Doc. 3354089), que tinha por objeto a prestação de
serviços técnico-profissionais especializados de arquitetura e engenharia, sob o regime de empreitada
por preço global, para assessoramento técnico à fiscalização para análise e avaliação, visando o
recebimento da revisão técnica, do Plano de Obras, da complementação dos projetos originais, do
Relatório de Avaliação dos projetos originais e da atualização tecnológica e normativa dos projetos de
arquitetura  e  engenharia  com  nível  de  detalhamento  executivo,  em  plataforma  BIM  –  Building
Information Modeling, e de acordo com o conceito de engenharia simultânea, inclusive especificações
técnicas, memórias de cálculo e planilha de quantificação, relativos aos projetos originais da Nova
Sede deste Tribunal.

No curso desse contrato, cuja execução estava vinculada à fiscalização do Contrato
39/2016, firmado por este Tribunal com a empresa EACE – Engenheiros Associados Consultores em
Engenharia Ltda.-EPP, planejou-se a realização de certame para efetivar a execução de mais uma
parcela da obra da nova sede deste Tribunal, o que deveria se materializar por meio da Concorrência
1/2017.

A EACE, no entanto, cometeu erros graves na planilha de preços, que resultou na
revogação da Concorrência 1/2017.

Referidos  erros  foram  identificados  e  apontados  por  empresas  potencialmente
interessadas  em  participar  da  Concorrência  1/2017,  depois  da  publicação  do  edital
(Docs. 6122379, 6122668, 6122765, 6123197).

Tais  erros,  porém,  não foram constatados pela empresa recorrente — contratada
exclusivamente para auxiliar na fiscalização de tais serviços (Contrato 53/2016).

Em razão desses fatos, foi instaurada sindicância (Doc. 6123980), que resultou na
rescisão do Contrato 53/2016, em 23/5/2018 (Doc. 6147602).

A essa decisão foi interposto o recurso ora em análise (Doc. 6192780), em síntese, à
alegação de:

a) necessidade de atribuição de efeito suspensivo;

b) existência de supressão de instância e violação do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal;

c) violação de seu direito de produzir provas;

d) que a motivação não seria congruente para a decisão de rescisão e sancionamento.

No mérito, reitera os argumentos expostos em sede de defesa prévia e imputa o erro
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relativo ao banco de dados adotado à empresa EACE.

VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL

Alega a recorrente a violação do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal em razão do indeferimento do pedido de prova pericial e da supressão de instância.

No que se refere à produção de provas, o que pretende a recorrente é demonstrar que
a empresa fiscalizada usava software — Compor 90 — que não permite visualizar, de imediato, a qual
banco de dados pertencem os coeficientes adotados como premissas dos cálculos que deveria conferir.

Por  diversas  vezes  a  Administração  manifestou-se  sobre  o  assunto, e  o  critério
adotado é sempre objetivo:  em qualquer dos software utilizados, caberia à recorrente questionar  a
empresa fiscalizada o seu uso adequado. A empresa fiscalizadora deve acompanhar a execução do
trabalho, sobretudo quanto às técnicas ou meios empregados.

Dessa forma, independente do que fosse dito ou mostrado, não haveria alteração dos
motivos pelos quais a Administração proferiu sua decisão. Ademais, tal fato não era impeditivo para
que a empresa recorrente juntasse documentos ou pareceres ao processo, na forma do que dispõe o art.
38 da Lei 9.784/1999.

No que se refere à supressão de instância, também não assiste razão à recorrente.

Entende a empresa que recebeu, ao mesmo tempo, no que se refere a uma mesma
imputação, uma intimação da DIACO/SECAD/TRF1 para apresentar defesa administrativa e outra
intimação do Presidente desta Corte para recorrer.

Relata, ainda, que:

foi-lhe imposta multa  e suspensão do direito  de  licitar  e  contratar  por  inexecução parcial  do
contrato no Processo 25195-82.2017.4.01.8000;

ao mesmo tempo, foi-lhe foi imposta multa por execução com atraso do contrato constante no
Processo Administrativo 15637-86.2017.4.01.8000 e,

o  contrato  constante  no  Processo  Administrativo  15637-86.2017.4.01.8000  foi  rescindido  no
Processo Administrativo 14701-95.2016.4.01.8000, sem que houvesse decisão nos dois primeiros
processos, nos quais ainda pode ser reconhecida a inexistência da infração.

Sustenta que não se pode aplicar sobre o mesmo fato uma multa por  inexecução
parcial e outra multa por execução com atraso do contrato.

Ressalto, inicialmente, que o PAe 0015637-86.2017.4.01.8000 trata de outra espécie
de sanção aplicada à recorrente, em razão de fatos diversos dos discutidos nos autos em análise, ou
seja, multa moratória em razão do atraso de 58 dias na entrega das Anotações de Responsabilidade
Técnica – ART do CREA e dos Registros de Responsabilidade Técnica – RRT do CAU. Assim, não há
nenhuma relação com a inexecução parcial ou com a resolução contratual ora em discutida.

Quanto à decisão pela desconstituição unilateral  do contrato antes do julgamento
definitivo do recurso interposto à aplicação das sanções, a motivação para decidir tanto pela multa
compensatória quanto pela resolução foi a mesma: a inexecução parcial do contrato. E como expresso
na Lei 8.666/1993, arts. 78, I e II, e 79, I, a simples prestação irregular dos serviços, com a inaptidão da
empresa para cumprimento do objeto, justifica a desconstituição unilateral do contrato.

De fato, a reforma da decisão que dissolveu o contrato prejudica a aplicação das
penalidades advindas dessa dissolução, mas não impede a sua cobrança, diante da inexistência de efeito
suspensivo no presente caso. Esse,  inclusive,  é o motivo pelo qual  os dois processos estão sendo
apreciados conjuntamento neste Conselho de Administração.

MÉRITO
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É pacífico que os erros nas planilhas utilizadas na Concorrência 1/2017 decorreram
da adoção de bancos de dados com valores/coeficientes de produtividade relacionados ao Sicro, e não
ao  Sinapi,  que  é  o  sistema  oficial  a  ser  utilizado  na  orçamentação  de  obras  de  edificação  pela
Administração Pública, consoante determina o art.  3º do Decreto 7.983/2013.

Note-se que, de acordo com a norma, outros sistemas poderiam ser utilizados, até
mesmo o Sicro, mas somente na hipótese do item a ser avaliado não constar no Sinapi, o que não foi o
caso dos autos.

O que a recorrente busca afastar é a sua culpa pela ausência de conferência adequada
dos dados que lhe foram disponibilizados. Ou seja, busca afastar obrigação essencial à execução do
objeto,  ao  alegar  que  a  sua  obrigação  contratual  não  abrangia  nada  além  da  conferência  das
quantidades indicadas nas planilhas de quantificação e de estimativas de preços elaboradas pela
EACE.

Essa conduta  demonstra que o assessoramento técnico de fiscalização não estava
sendo realizado, uma vez que se presta, também, ao recebimento e conferência de memórias de cálculo
e planilhas. Não é possível analisar uma memória de cálculo ou planilha sem adentrar nas composições
de custos, coeficientes e fórmulas adotadas. A propósito, segue manifestação da área técnica sobre a
questão (Doc. 6124318):

O primeiro argumento apresentado pela Contratada revela que, em sua leitura do Contrato n° 53/2016,
não havia a obrigatoriedade contratual da conferência dos coeficientes de produtividade da planilha
estimativa de preço.

De início,  refutamos fortemente esse entendimento equivocado adotado pela Intertechne.

Na Engenharia  de  Custos  o  preço de um item é o  resultado da combinação de  diversos elementos
orçamentários. O custo de um item da construção civil, em geral, é composto pelo somatório de custos
unitários de insumos ponderados por seus respectivos coeficientes de produtividade.

Como exemplo, o custo de um metro quadrado de alvenaria será o resultado da soma dos custos unitários
de seus insumos, tais como, tijolo, cimento, areia e horas de mão de obras dos trabalhadores necessários
ao seu processo construtivo. O coeficiente de produtividade representa a fração de contribuição do custo
de cada um desses insumos na formação do preço do item, no caso, de um metro quadrado de alvenaria.

Assim, é fácil notar que os coeficientes de produtividade da composição de custos unitários são elementos
relevantes na formação dos preços unitários dos diversos itens de uma planilha orçamentária.

Entre as obrigações da contratada, elencadas no Contrato n° 53/2016, destacamos as seguintes:

"3.1.14. Garantir que o produto final da revisão, da complementação e da atualização tecnológica e
normativa esteja de acordo com o conceito de Engenharia Simultânea, em plataforma BIM (Building
Information  Modeling),  em  nível  de  detalhamento  executivo,  contendo  todos  os  projetos  e  outros
elementos técnicos que se constatarem necessários para a execução total do empreendimento como um
todo,  com a mitigação de  problemas  como imprecisão de  quantitativos  na  planilha orçamentária  e
indefinições e incompatibilidades executivas de projeto.

(...)

Dessa forma, entendemos que não há como ter afastada a obrigatoriedade da contratada de proceder à
verificação integral das planilhas orçamentárias, especialmente a documentação relativa à composição
de  cutos  unitários,  que  trata  exclusivamente  de  custos  financeiros  unitários,  sem  referências  a
quntidades,  onde  erros  constatados  resultaram  em  um  sobre  preço de  aproximadamente
R$40.000.000,00." (Sem grifos no original).

Essas razões são suficientes e congruentes para a aplicação da sanção de inexecução
contratual, com a consequente aplicação de multa, nos termos dos subitens 16.1.2. e 16.12. do Contrato
53/2016, e do impedimento de licitar e contratar com a União, conforme o art. 7º da Lei 10.520/2002.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, para manter a decisão que rescindiu o
Contrato 53/2016.

É o voto.
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Documento assinado eletronicamente por Maria do Carmo Cardoso, Corregedora Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 08/07/2019, às 16:52 (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 8468458 e o código CRC 27D13C6A.
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