
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

EMENTA

ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. CONSERVAÇÃO E
LIMPEZA. FALTA AO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS.
PUNIÇÃO. ADVERTÊNCIA. . CORREÇÃO.

I – Recurso administrativo contra punição de advertência, aplicada pelo então Diretor do Foro da
Subseção Judiciária e Imperatriz/MA.

II – No que diz respeito à penalidade de advertência é de natureza leve, apesar da reiterada 
conduta da empresa contratada para gerir a limpeza do foro,  objetivando tão somente fazer o
contratante observar com maior presteza os seus deveres, não advindo daí nenhuma
consequência pecuniária.

III - Quanto às alegações da recorrente, devem ser refutadas. Do que consta do processo, o
contrato prevê expressamente as responsabilidades da contratada. Ademais, os documentos
com a lista de produtos entregues e assinados pelos servidores da Justiça Federal constam
observações acerca da falta de alguns itens, o que somado às solicitações do gestor à
contratada, demonstra ciência clara e inequívoca da falta de materiais necessários para a
prestação do serviço.

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,  agosto de 2019.

 

 

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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
10220873 e o código CRC FFD7DCFB.
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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 Subseção Judiciária de Imperatriz/MA.

Conforme consta dos autos, a empresa contratada para realização do serviço de limpeza da
Subseção, tem reiteradamente entregue com atraso materiais para execução do serviço, deixado de manter em
estoque  produtos essenciais ao serviço de sua equipe.

A empresa apresentou defesa, alegando que os reiterados pedidos da Administração foram
atendidos, nem sempre prontamente, mas o mais rápido possível. Ademais, afirma que cabia ao gestor do
contrato orientar a empresa acerca dos estoques faltantes e das demandas do órgão público para que assim
tomasse as providências cabíveis. 

A Asjur opinou pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso.
É o relatório.

 

V O T O

O EXMº. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO (Relator): A decisão
 recorrida,  emanada do Diretor da Subseção, com base em Despacho da Diretoria da Subseção,
punindo o recorrente,  está firmada nestes termos:

Trata-se de PAE SEI autuado pela SESAP/ITZ para aplicação de advertência à
empresa Empresa LSL - Locações e Serviços Ltda  (contrato n. 13/2016 - prestação de
serviços de limpeza, conservação e higienização na Subseção Judiciária de Imperatriz)
em razão dos atrasos no fornecimento de produtos e materiais necessários à execução
do contrato.
[...]
A SEAJU opinou pela aplicação de advertência, ante a comprovação de atraso/falta no
fornecimento do materiais do contrato n. 13/2016, conforme cláusula 4.1, havendo
ainda a possibilidade de glosa dos materiais não entregues, conforme  anexo VIII-A da
IN 05/2017 e item 14.4 do termo de referência. (doc. 6127198)
Isto posto, com base na Portaria DIREF n. 485 de 23/10/2015, acolho o parecer da
SEAJU e APLICO a penalidade de ADVERTÊNCIA à empresa LSL - Locações e
Serviços Ltda  em virtude da falta/atraso na entrega de materiais necessários à
execução do serviço, conforme doc. 6108683, descumprindo a cláusula 4.1 do termo de
referência ao contrato n. 13/2016, conforme cláusula décima quinta, item 5, "a" do
contrato n. 13/2016 c/c art. 87, I da Lei 8666/93.

 

No que diz respeito à penalidade aplicada, a reiterada  conduta da empresa contratada para
gerir a limpeza do foro, entendo que o foi com leveza e equilíbrio, pois trata-se de uma advertência, uma
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penalidade que  objetiva tão somente fazer o contratante observar com maior presteza os seus deveres, não
advindo daí nenhuma consequência pecuniária.

Quanto às alegações da recorrente, devem ser refutadas. Do que consta do processo, o
contrato prevê  expressamente as responsabilidades da contratada. Ademais, como bem observou a Asjur “os
documentos com a lista de produtos entregues e assinados pelos servidores da Justiça Federal constam
observações acerca da falta de alguns itens, conforme doc. 6122498 juntado aos autos pela própria
empresa, o que somado às solicitações do gestor à contratada, demonstra ciência clara e inequívoca da
falta de materiais necessários para a prestação do serviço.”

Assim , correta a aplicação da punição, sem necessidade de reparos.
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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
10179802 e o código CRC A8AB0873.
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