
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA.
PRAZO EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA VÁLIDA. APLICAÇÃO DE MULTA E
ADVERTÊNCIA. CABIMENTO.

I – Recurso administrativo contra punição de multa, aplicada pelo então Diretor do Foro da Seção
Judiciária do Mato Grosso.

II – A penalidade foi aplicada dentro dos limites da lei e do estabelecido no contrato, bem como 
 não houve exacerbação por parte do dirigente da Seccional.

III - Quanto às alegações da recorrente, devem ser refutadas. Do que consta do processo, o
contrato prevê expressamente as responsabilidades da contratada quanto ao prazo de entrega,
sendo que as justificativas apresentadas para o atraso (64 dias) não convencem.

IV – Recurso administrativo a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Decide o Conselho de Administração do TRF - 1ª Região, por unanimidade, negar

provimento ao recurso administrativo, nos termos do voto do Relator.
Brasília,  07 de maio de 2020.

 

 

DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO
(Relator)

Documento assinado eletronicamente por Cândido Ribeiro, Desembargador Federal, em
12/05/2020, às 17:48 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

RELATÓRIO E VOTO

R E L A T Ó R I O

O EXMº. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO (Relator): Trata o presente
processo de recurso administrativo contra punição de advertência aplicada pelo então Diretor do
Foro da Seção Judiciária do Mato Grosso.

Conforme consta dos autos,  a empresa contratada para  a aquisição de toners para a Seção
Judiciária de Mato Grosso e Subseções Judiciárias vinculadas, recebeu a Nota de Empenho no
dia 21/11/2018, no entanto, o referido material foi recebido por esta Seção Judiciária somente no
dia 12/02/2019

A empresa apresentou defesa, alegando que   a demora na entrega se deu em razão de
acontecimentos que não permitiram que os prazo estabelecidos previamente fossem cumpridos,
tais como férias coletivas de empregados da fornecedora do material e problemas burocráticos
na Receita Federal.

A Asjur opinou pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que os acontecimentos citados
eram do conhecimento da empresa e que poderiam ter sido previstos.

É o relatório.

 

V O T O

O EXMº. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO (Relator): A decisão
 recorrida,  emanada do Diretor da Seccional,  está firmada nestes termos (ID 7798247):

De acordo com o disposto no item 7.1 do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico n. 24/2018
(6978565), o prazo de entrega dos materiais "será de 20 (vinte) dias corridos e começará a
contar a partir da confirmação de recebimento da nota de empenho enviada por esta Seção
Judiciária".

Observa-se, portanto, que o prazo de entrega previsto em edital era o dia 11/12/2018,
considerando a data do recebimento da Nota de Empenho que se deu em 21/11/2018,
conforme comprova o documento 7662179.

De acordo com a Nota Fiscal n. 0000109 (7661292), anexada aos autos SEI n. 0004471-
93.2018.4.01.8009, a contratada entregou o objeto licitado no dia 13/02/2019, totalizando,
portanto, 64 (sessenta e quatro) dias de atraso.

Segundo a contratada, o atraso na entrega dos materiais licitados, se deu por acontecimentos
alheio à sua vontade, dentre eles conforme já relatado acima, o alegado período de férias
coletivas das empresas distribuidoras responsáveis dos produtos, bem como a burocracia dos
trâmites legais da Receita Federal.

Tal alegação não é justificativa para o atraso na entrega, uma vez que férias coletivas no
período de dezembro acontece todo ano, assim como é cediço sobre a  burocracia dos trâmites
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legais da Receita Federal, com relação ao recebimento de mercadorias vindas do exterior,
cabendo à empresa ter se precavido quanto a tais fatos. 

Pois bem, diante das justificativas apresentadas, assevero que o fato da empresa ter pleno
conhecimento de todas as condições de entrega estabelecidas no contrato, não deve ser
eximida da sua responsabilidade pelo atraso, uma vez que é razoável admitir que a contratada,
antes de assumir o compromisso com a Administração, deveria ter verificado a possibilidade e
a capacidade, junto a seus fornecedores, de cumprir com o objeto contratado.

(...)

O Edital do Pregão Eletrônico n. 24/2018, no tópico que trata das penalidades, prevê as
seguintes sanções para os casos de inadimplemento das obrigações decorrentes da licitação,
in verbis:

 

11 – DAS PENALIDADES

11.1 São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes deste certame, sem
prejuízo de outras sanções previstas na legislação pertinente:

a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos à
Administração;

b) multa diária de 0,3% (três décimos percentuais);

c) multa de 5% (cinco por cento);

d) multa de 10% (dez por cento);

e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração
Pública e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, nos termos do art. 7º,
caput, da Lei 10.520/2002 e art. 28, caput, do Dec. 5.450/05.

11.2 A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:

a) Atraso quanto à assinatura da ata/contrato ou retirada do empenho no prazo determinado
neste Edital, contado a partir da convocação pela Administração: aplicação das sanções
previstas nas alíneas “a” e “b” (calculada sobre o valor total adjudicado ao fornecedor, até o
máximo de dez por cento daquele valor);

b) Não assinar a ata/contrato ou não retirar o empenho, quando convocado pela Administração:
aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” (calculada sobre o valor total adjudicado ao
fornecedor) e “e”;

c) Deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, não
mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal: aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” (calculada sobre o valor total adjudicado
ao fornecedor) e “e”;

d) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura da Ata ou durante a sua vigência:
aplicação das sanções previstas nas alíneas “c” (calculada sobre o valor total adjudicado ao
fornecedor) e “e”;

11.3 Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos do presente Edital não contemplado
nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da
sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
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11.4 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito
pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no item 11.2, a licitante ficará
isenta das penalidades mencionadas.

11.5 As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a
Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.

11.6 As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo
a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa
o contraditório e a ampla defesa.

 (...)

Nesse diapasão, é cabível a aplicação da penalidade descrita no art. 7º da Lei n. 10.520/2002,
adequada à infração cometida, devendo ser aplicada de forma proporcional ao ilícito praticado,
até porque a justificativa trazida pela interessada em sua defesa não pode ser erigida como
condição obstativa da pena.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, aplico as penalidades de: (i) advertência e (ii) multa equivalente a 10%
(dez por cento) sobre o total do empenho emitido, considerando a limitação da multa prevista no
item 11.2, "a" do Edital do Pregão Eletrônico n. 24/2018, cuja dedução deverá ser efetivada por
ocasião do pagamento, em função do atributo da autoexecutoriedade dos atos administrativos.

Em seu recurso (IDs 7798028, 7798036 e 7798047), a empresa  requer que seja mantida apenas
a penalidade de  advertência, uma vez que não houve paralisação do serviço na Seção Judiciária
do Mato Grosso, tampouco houve prejuízo financeiro, sendo a penalidade aplicada
desproporcional.

No que diz respeito à penalidade aplicada,  entendo da mesma forma do parecer apresentado
pela Asjur, que foi exarado nestes termos:

Vê-se, pois, que a multa moratória é a do subitem 13.1 do Anexo I do edital: 1% por dia de
atraso. E a advertência tem por fundamento a alínea "a" do subitem 13.2, c/c o subitem 13.3 do
mesmo Anexo I.

Todavia, com bem motivou a autoridade sancionadora, a multa ficou limitada a 10%, pois esse
percentual corresponde à hipótese de inadimplemento absoluto. Essa limitação está em
consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade

Desta forma, como a multa que efetivamente deveria ser aplicada ( mora de 1% ao dia) é mais
gravosa (por 64 dias de atraso) que a que foi aplicada pelo Diretor da Diref/MT, entendo que foi
aplicada com equilíbrio e portanto deve ser mantida.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso administrativo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por Cândido Ribeiro, Desembargador Federal, em
12/05/2020, às 17:48 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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