
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-se de 
recurso administrativo contra punição aplicada pelo então Diretor do Foro da Seção Judiciária do 
Mato Grosso, nestes termos:

Diante todo o exposto: (i) fixo multa equivalente a R$ 46.019,09 (quarenta e 
seis mil dezenove reais e nove centavos) a título de multas por atraso na 
execução do contrato, nos termos do item 12.5 da cláusula 12 do contrato nº 
92/2014, (ii) fixo multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o saldo 
contratual - R$ 3.893.691,95 (três milhões, oitocentos e noventa e três mil, 
seiscentos e noventa e um reais e noventa e cinco centavos), nos termos do item 
12.3, “a”, 12.3.1.3 da cláusula 12 do contrato nº 92/2014, equivalente a R$ 
389.369,19 (trezentos e oitenta e nove mil trezentos e sessenta e nove reais e 
dezenove centavos); (iii) determino a suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 2 
(dois) anos, bem como (iv) seja operada a compensação do crédito devido a 
empresa - R$ 10.203,34 (dez mil duzentos e três reais e trinta e quatro centavos) 
decorrente da medição final do contrato, com parte dos débitos originários das 
multas fixadas nesta decisão. 

Conforme consta dos autos, a empresa atrasou constantemente a execução de 
obra de construção na Seção Judiciária, cometendo diversas infrações ao contrato, mesmo sendo 
advertida, não retomou o curso do que fora proposto, proporcionando as medidas 
administrativas tomadas pela Diref/MT.

A empresa apresentou defesa (docs. ID 6360058 e 6360069), alegando que os 
atrasos no cumprimento das suas obrigações decorreram da crise econômica no País, gerando 
desequilíbrio econômico financeiro na empresa, e como consequência a sua impontualidade.   

A Asjur emitiu parecer favorável à manutenção das penalidades aplicadas (ID 
6536696).

É o relatório.

V O T O

O EXMº. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO (Relator): A decisão 
recorrida está firmada nestes termos:

Trata-se de processo de penalidade instaurado em face da empresa MAAT 
ENGENHARIA LTDA,  por supostas irregularidades e descumprimento ao 
Contrato nº 92/2014, de 31/12/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de 
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conclusão da execução de obra pública de construção do edifício-sede da 
Subseção Judiciária de Juína/MT.

Em face dos atrasos na condução dos trabalhos a Seção de Obras e Projetos 
Civis elaborou a Informação 5797008 (SEI 0003880-68.2017.4.01.8009) 
discriminando a ocorrência de diversos atrasos, aptos a configurar infrações 
contratuais suficientes a ocasionar a fixação de multa. Já a Informação 5878550 , 
relata o andamento do contrato e as razões pelas quais não se procedeu a 
prorrogação do prazo de vigência.

Instada a se pronunciar, conforme Ofício 4602480 e 6048536 , a contratada se 
manifestou nos autos do processo SEI 0003880-68.2017.4.01.8009, por meio da 
defesa prévia 4712682/4712702 e nos presentes autos mediante 
defesa 6360058/6360069.

A contratada alega, em síntese, que os motivos que impediram a execução do 
contrato se deram em razão da crise financeira que acometeu o País.

Justifica ainda, que as razões de constar no Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas nada tem a ver com os trabalhadores contratados para a obra em 
comento. No que diz respeito à não renovação da garantia, argumenta a 
contratada que o motivo foi por conta da Contratante deixar de emitir a "Carta de 
Bom Andamento", requisito necessário para a referida renovação.

É o breve relatório. Decido.

DO MÉRITO

Para aplicação de penalidades previstas em contrato, no âmbito da 
Administração, é necessário que haja Processo Administrativo específico no 
qual seja plenamente garantido ao interessado o direito a ampla defesa e ao 
contraditório.

Os apontamentos e os documentos acostados aos autos permitem inferir que foi 
dado ao interessado direito de defesa, visto que foi outorgado à contratada 
conhecimento dos fatos que lhes eram imputados; prazos para apresentação de 
justificativas pelo inadimplemento contratual; oportunidade de produção de 
provas e prazo para defesa antes da aplicação da pena.

A execução do contrato foi acompanhada no Processo n. 0003135-
59.2015.4.01.8009.

Sendo assim, não há qualquer irregularidade que obste o seguimento do 
processo, razão pela qual prossigo ao ato decisório.

DAS ALEGAÇÕES DA CONTRATADA

O Contrato nº 92/2014 traz expressamente em sua Cláusula Oitava as obrigações 
da contratada para o fiel cumprimento do contrato, dentre elas o item 8.49, 
estabelecendo que a contratada deverá "manter, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação e a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas, bem 
como as normas previstas na Lei n. 8666/93 e legislação complementar durante 
todas vigência deste contrato."

A alegação da contratada de que as razões de constar no Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas nada tem a ver com os trabalhadores contratados para a 
obra em comento, não anula sua obrigação diante do pactuado, pois a exigência 
de manutenção de regularidade fiscal durante toda a execução do contrato, 
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decorre de norma legal, conforme estabelece o art. 55, inciso XIII da Lei  de 
Licitações n.º 8.666/93:

"Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

(...)

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do 

contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação." (grifei)

O fato da empresa ter sido incluída no BNDT em razão de contrato diverso, não 
o exime da exigência, conforme já dito acima,  podendo a Administração, 
inclusive, rescindir o contrato firmado, de acordo com a jurisprudência do STJ:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO. RESCISÃO. 
IRREGULARIDADE FISCAL. RETENÇÃO DE PAGAMENTO.

1. É necessária a comprovação de regularidade fiscal do licitante como 
requisito para sua habilitação, conforme preconizam os arts. 27 e 29 da Lei nº 
8.666/93, exigência que encontra respaldo no art. 195, § 3º, da CF.

2. A exigência de regularidade fiscal deve permanecer durante toda a 

execução do contrato, a teor do art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/93, que dispõe ser 

"obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação".

3. Desde que haja justa causa e oportunidade de defesa, pode a Administração 

rescindir contrato firmado, ante o descumprimento de cláusula contratual.

4. Não se verifica nenhuma ilegalidade no ato impugnado, por ser legítima a 
exigência de que a contratada apresente certidões comprobatórias de 
regularidade fiscal.

5. Pode a Administração rescindir o contrato em razão de descumprimento de 
uma de suas cláusulas e ainda imputar penalidade ao contratado descumpridor. 
Todavia a retenção do pagamento devido, por não constar do rol do art. 87 da 
Lei nº 8.666/93, ofende o princípio da legalidade, insculpido na Carta Magna.

6. Recurso ordinário em mandado de segurança provido em parte." (STJ - 
Processo  RMS 24953 / CE RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA 2007/0193526-6 - Relator: Ministro CASTRO MEIRA - Data do 
Julgamento: 04/03/2008 - Data da Publicação/Fonte: DJe 17/03/2008. T2 - 
SEGUNDA TURMA) (grifei)

Ademais, vale constar, que este foi um dos motivos pelo qual a Administração, 
acertadamente, não prorrogou o contrato após a expiração de seu prazo de 
vigência, conforme relatado pela SEOCI em sua informação 5878550.

Da mesma forma, não prospera a justificativa da contratada em alegar a 
impossibilidade de renovar a garantia, em razão da Administração não emitir a 
'Carta de Bom Andamento', uma vez que a causa da não emissão, foi 
devidamente justificada pelo Comitê Técnico de Obras que esclareceu não ser 
possível fornecer tal documento em relação à obra de construção da sede de 
Juína, vez que já deveria estar concluída.

Conforme informação do NUASG (5878550), a Apólice de Seguro do Contrato 
venceu em 30.12.2016 (5870912) e mesmo diante de reiteradas cobranças à 
empresa, esta não regularizou a situação (5871545).

Dessa forma, refuto todos os argumentos trazidos pela empresa contratada, uma 
vez que ela própria deu causa a todo descumprimento contratual.
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DO ATRASO 

Os prazos de vigência e execução estão consignados na Cláusula Segunda - Do 
Objeto, que previu a vigência contratual de 24 (vinte e quatro) meses, contados 
da data em que foi firmado - 31.12.2014, sendo consignado como prazo de 
execução o período de 18 (dezoito) meses, contados do início da execução da 
obra, ou seja, 5 dias corridos contados da Ordem de Serviço, nos termos da 
Cláusula Terceira, item 3.2.

Nos autos 0003135-59.2015.4.01.8009 (vinculado aos presentes autos), verifica-
se que a Ordem de Execução foi expedida dia 27.02.2015 (5874628) e recebida 
pela empresa no dia 28.04.2015, tendo iniciado a execução da obra no dia 
04.05.2015.  Conclui-se, portanto, estar correto o consignado na Informação 
SEOCI (4232745), nos autos do processo SEI 0003880-68.2017.4.01.8009, qual 
seja, que a execução deveria terminar em 03.11.2016.

Conforme noticiado nos relatórios emitidos pela empresa fiscalizadora, nota-se 
que somente não houve atraso na execução da obra no primeiro mês (4229449), 
pois os atrasos começaram a partir de junho/2015, de acordo com o 2º Relatório 
Mensal (4229547) que conclui que "o cronograma apresentado pela executora 
não foi cumprido nessa medição, nesse mês, o qual resultou um atraso na obra 
em relação ao cronograma previsto de 1,39%".

O 3º Relatório Mensal (4229602) já informa que dos R$ 120.779,31 (7,75%) 
previstos, somente R$ 19.815,04 (3,74%) foram realizados, resultando um atraso 
na obra em relação ao cronograma previsto de 4,01%. Na ocasião, a fiscal já 
alertava a necessidade de traçar com urgência um novo plano de ataque e 
soluções viáveis para evolução da obra, diante do caminho crítico apresentado.

Na 4ª medição o relatório mensal reporta situação semelhante. A medição 
deveria ser de R$ 340.665,44 (8,06%), no entanto o executado foi somente R$ 
13.222,78 (4,04%). Ademais a fiscal informava que os valores referentes aos 
profissionais administrativos e almoxarife não foram pagos por não terem sido 
contratados pela executora.

A 5ª Medição, elaborada com base nos trabalhos realizados entre 04/09/2015 e 
03/10/2015, previa execução de R$ 17.767,59, enquanto o realmente executado 
foi R$ 2.707,08, resultando em 9,95% de atraso no mês em comparação ao 
trazido no cronograma.

Também em relação aos aditivos, os resultados não foram animadores. Do total 
estimado para o 2º Aditivo foram efetuados 37,30%. No que tange ao 3º Aditivo, 
a empresa executou somente 22,22% dos trabalhos previstos para aquela 
medição. E no que assiste ao 4º Aditivo, 90% dos trabalhos foram medidos 
(Medições realizadas entre 04/09/2015 e 03/10/2015).

De forma reiterada a fiscal alertava para a necessidade de se corrigir o curso da 
obra, aumentando as frentes de trabalho, bem como alertava para a apresentação 
de novo cronograma físico-financeiro e dos contratos de parte dos prestadores de 
serviços.

No entanto, não foi diferente o rendimento da empresa nas próximas medições 
realizadas, conforme atestado pela fiscal nos relatórios mensais seguintes.

O 11º Relatório Mensal (4230880), relativo aos trabalhos realizados entre 
04/10/2016 a 03/12/2016, aponta que "o principal empecilho da Obra Subseção 
Judiciária de Juína-MT continua sendo a falta de materiais e demora no 
fornecimento dos materiais pré-fabricados. Todos os materiais que foram 
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solicitados pela fiscalização não foram adquiridos pela construtora MAAT 
Engenharia. Os colaboradores passam mais tempo parado do que realmente 
trabalhando, pela falta de frente de serviço decorrente da falta de materiais e 
problemas no fornecimento."

Na ocasião, já restava evidente que as chances de se concluir a obra no período 
avençado estavam seriamente comprometidas devido a não disponibilização dos 
materiais solicitados pela fiscalização, gerando consequente aumento do atraso 
na conclusão da obra. 

A falta de atendimento às determinações da fiscalização pode ser interpretada 
como afronta a Cláusula Oitava, que em seu item  8.2 impõe à contratada o 
dever de "acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização, por escrito, 
em duas vias e entregues mediante recibo ou registradas no "Diário de Obras', 
cabendo à contratada o direito de recurso administrativo à Justiça Federal, no 
prazo de 2 (dois) dias úteis". Ademais, a mesma Cláusula Oitava, traz como 
obrigação da contratada "fornecer todos os materiais, mão-de-obra, 
equipamentos, ferramentas, máquinas e aparelhos necessários e adequados ao 
cumprimento do contrato" (8.12). Situações que não se concretizaram segundo 
os relatórios da fiscalização.

Destaque-se que a contratada sempre teve ciência de todos os relatórios 
remetidos pela empresa fiscal (aliás, era com base em tais relatórios, além de 
outros documentos, que os pagamentos eram efetuados), e jamais contestou as 
informações neles constantes.

Em sua manifestação, acostada aos autos 0003880-68.2017.4.01.8009, a 
contratada argumenta que a partir de agosto foram firmados novos prazos, 
aditivos e ações para o desenvolvimento regular do contrato, e que seria 
apresentado novo cronograma (4712682 e 4712702). 

No entanto, conforme informação NUASG (5797008), foi prorrogado somente o 
prazo de vigência do contrato (3385635) e não o prazo de execução da obra, 
considerando que o atraso na execução se deu única e exclusivamente por culpa 
da empresa contratada:

"As alegações da empresa apresentadas em sua defesa prévia (4712682 e 
4712702) não são suficientes para isentá-la de suas responsabilidades em relação 
ao atraso relatado pela SEOCI na Informação SJMT-SEOCI (4232745), uma vez 
que não houve a prorrogação do prazo de execução da obra através da 
formalização de aditivo e a simples apresentação de novo cronograma físico-
financeiro serviu apenas para que a Administração tivesse uma previsão 
estimada da empresa para a conclusão do objeto do contrato."

Por outro lado, pelo contido nos autos e pelo que se depreende da leitura dos 
relatórios da fiscalização, é possível concluir que a situação financeira da 
empresa foi a grande responsável pelo atraso na execução dos trabalhos e o que 
causou a frustração na entrega do objeto. A própria empresa alega em sua defesa 
prévia (6360058 e 6360069), que os motivos que impediram a execução do 
contrato foi a crise financeira que acometeu todo País.

Ora, a Administração não tem e nunca teve qualquer influência na situação 
financeira da empresa, não havendo assim como se imputar à Justiça Federal 
qualquer ônus ou culpa pelo atraso no desenrolar dos trabalhos.

As sanções decorrentes das infrações ao pactuado foram discriminadas na 
Cláusula Doze do Contrato n. 92/2014. Em atenção a tal dispositivo a 
Informação SEOCI 4232745 discriminou de forma minuciosa e quantificou o 
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número de infrações ocorridas, por meio do quadro demonstrativo de todas as 
medições contratuais realizadas (exceto aditivos), abaixo discriminado:

(...)

Cotejando as informações dos Relatórios e os termos do contrato, é possível 
atestar a retidão das informações consignadas na Informação SEOCI, o que nos 
leva a concluir que a empresa acumula o valor de R$ 46.019,09 (quarenta e seis 
mil dezenove reais e nove centavos) a título de multas por atraso na execução do 
contrato.

DO INADIMPLEMENTO PARCIAL DO CONTRATO

Como noticiado na Informação NUASG 5878550, devido ao ritmo lento da obra, 
ainda no ano de 2016, no intuito de viabilizar o término da obra o prazo de 
vigência do contrato foi prorrogado para o período de 31.12.2016 a 30.12.2017, 
conforme  Termo Aditivo nº 65/2016, de 27/12/2016 (3385635), sem que 
houvesse a respectiva prorrogação do prazo de execução. Não obstante tenha 
ocorrido a prorrogação, a empresa não conseguiu entregar o objeto contratado.

Destaca ainda no documento, o seguinte esclarecimento: "Considerando o valor 

atualizado do contrato (R$ 4.986.539,83), conforme Termo Aditivo nº 56/2015, 

de 06/10/2015 (1250622) e o valor efetivamente executado pela empresa (R$ 

1.092.847,88), conforme demonstrado no quadro inserido anteriormente, o 

saldo contratual é de R$ 3.893.691,95 (três milhões, oitocentos e noventa e três 

mil, seiscentos e noventa e um reais e noventa e cinco centavos)".

Considerando a referida informação, verifica-se que o contrato atingiu seu termo 
sem que houvesse ocorrido a entrega do objeto. Explica o Núcleo que: "a não 

prorrogação da vigência do contrato se deu porque a empresa deixou de 

manter, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, pelo menos 

01 (uma) das condições de habilitação, qual seja, passou a constar no Banco 

Nacional de Devedores Trabalhistas, deixando de atender o item 8.49 da 

Cláusula Oitava (Das Obrigações da Contratada)."

Em hipóteses como essas prescreve o contrato que:

12.3. Será aplicada multa nas seguintes condições:

a) de até 10% (dez por cento) sobre o saldo do contratual, caso haja a inexecução 
parcial do objeto;

b) de até 10% sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecução total do 
objeto

12.3.1. Será configurada inexecução parcial do objeto, quando:

12.3.1.3. O Contratado executar, até o final do prazo de execução de conclusão 
da obra, menos de 80% (oitenta por cento) do total do contrato;

12.3.1.4. houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias após o 
término do prazo fixado para a conclusão da obra.

No caso em tela verifica-se a hipótese de contrato por escopo, traduzido por 
Rafael Carvalho Rezende Oliveira como aquele em que o ajuste só pode ser 
considerado adimplido, independentemente do prazo, com o cumprimento do 
objeto contratual, ou seja, o contrato somente se encerra com a entrega do objeto 
contratado. Como exemplo, que, aliás, se amolda com perfeição ao caso 
concreto, o autor traz a seguinte hipótese: “no contrato para construção de 
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determinado prédio público, o ajuste considera-se adimplido com a finalização 

da construção, independentemente do tempo necessário”[1].

Pois bem, os documentos que instruem os autos permitem concluir a clara 

afronta às normas contratuais e a configuração da hipótese de inexecução 

parcial, tendo em vista que atingido o termo final, a empresa executou menos de 

22% do contratado, não entregando, portanto, o objeto 80% concluído, nos 

termos da cláusula doze, o que impele a aplicação de multa contratual.

DAS PENAS

Conforme depreende-se da narrativa, foram inúmeros os problemas constatados 

durante sua execução que culminaram com o término do contrato sem o 

adimplemento do objeto, o que gerou significativos danos à Justiça Federal.

Na esteira deste raciocínio, segundo a doutrina administrativa, a Administração 

Pública não pode deixar de aplicar a punição, desde que identificada a 

ocorrência de infração administrativa. Nesse caso, existe um dever de sancionar, 

sem qualquer margem discricionária, em vista o princípio da legalidade restrita 

que informa o agir do Administrador Público nesse ponto.

Cumpre ainda enfatizar que, no exercício do mister sancionatório, a 

Administração deve observar o panorama constitucional, respeitando-se a 

legalidade estrita, a tipicidade, o devido processo legal, a proporcionalidade e a 

razoabilidade. Sendo assim, na aplicação das penalidades administrativas, o 

Poder Público deve respeitar os direitos e garantias dos administrados, a fim de 

que os princípios consagrados no corpo da Constituição Federal de 1988 sejam 

devidamente respeitados.

Nisso consiste que, o princípio da proporcionalidade é faceta da razoabilidade e 

permite ao intérprete aferir a compatibilidade entre meios e fins, de modo a 

evitar restrições desnecessárias ou abusivas contra os direitos fundamentais. 

Dessa forma, vislumbra-se, claramente, a relevância que o princípio da 

proporcionalidade assumiu, e vem assumindo, na seara do Direito 

Administrativo Punitivo, norteando as definições das sanções administrativas 

cabíveis e nas suas gradações, considerando-se a gravidade das infrações 

cometidas em cada caso. Fica claro, pois, que o jus puniendi do Estado está 

condicionado à observância desse relevante princípio.

Nesse contexto, a Lei nº 8.666, de 1993 merece aplausos ao estabelecer uma 

escala gradativa de gravidade das penalidades. Isso permite ao administrador a 

possibilidade de o fato punível ser apenado adequadamente: para uma infração 

branda, uma penalidade branda; para uma infração grave, uma penalidade grave, 

que é a de impedimento de contratar e licitar com a Administração Pública.

Deve-se destacar, todavia, que a gradação aduzida pela Lei nº 8.666, de 1993 

não significa que, necessariamente, deve ser aplicada, em primeiro lugar, a 

penalidade mais branda. O que se deve ter em mente é que a penalidade a ser 

aplicada deve ser adequada à infração cometida.

Durante todo vigência do contrato ficou sobejamente demonstrado que a 

Contratada não agiu com zelo aos prazos pactuados, pelo contrário, escancarou 

sua falta de técnica e vigor financeiro.

Desta feita, seria uma afronta a todo a raciocínio exposto defender que, no caso 

concreto, outra deveria ser a pena aplicada, senão aquela prevista no art. 87, III, 

da Lei 8.666/93, consubstanciada na suspensão temporária de participação em 
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licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 02 
(dois) anos.

DOS VALORES DEVIDOS A CONTRATADA

Conforme consignado pelo NUASG, a empresa contratada faz jus ao 
recebimento no valor de R$ 10.203,34 (dez mil duzentos e três reais e trinta e 
quatro centavos), já deduzidos os valores dos impostos (ISSQN, impostos 
federais e INSS) relativo a medição final do contrato, conforme Planilha de 
Medição (5871563) e Nota Fiscal (5871570).

Em respeito ao imprescindível zelo e cuidados exigidos com o dinheiro público 
é que a Administração deve tomar as medidas necessárias para assegurar o 
interesse público e minorar os prejuízos que o órgão vem suportando e suportará. 
Como gestor público, é dever do ordenador de despesas patrocinar medidas que 
resgatem valores perdidos e minorem os prejuízos infligidos ao Erário.

Ora, no caso concreto seria, no mínimo, irresponsabilidade efetuar o pagamento 
de R$ 10.203,34 (dez mil duzentos e três reais e trinta e quatro centavos) em 
favor da contratada sendo inconteste que ela causou um dano direto à Justiça 
Federal e que o resgate de tais valores será deveras complicado pois, como 
demonstram todos os documentos acostados aos autos e todo o raciocínio acima 
exposto, a empresa sofre inúmeros e agudos problemas econômicos.

Neste diapasão, a postura mais prudente e diligente a ser adotada por este 
administrador consiste na retenção dos valores devidos à empresa, devendo o 
saldo ser deduzido do valor da possível multa a ser aplicada à contratada.

A retenção ora proposta, indiscutivelmente, resguarda o interesse público e é 
medida que sob hipótese alguma pode ser entendida como desproporcional. Isso 
porque não causa qualquer prejuízo a terceiros e vai ao encontro do instituto da 
compensação que prescreve: Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e 
devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se 
compensarem (art. 368, CC). Além disso, tem o condão de coibir que danos 
maiores se implementem caso a contratada não restitua as quantias adiantadas 
pela Administração.

DISPOSITIVO

Diante todo o exposto: (i) fixo multa equivalente a R$ 46.019,09 (quarenta e 
seis mil dezenove reais e nove centavos) a título de multas por atraso na 
execução do contrato, nos termos do item 12.5 da cláusula 12 do contrato nº 
92/2014, (ii) fixo multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o saldo 
contratual - R$ 3.893.691,95 (três milhões, oitocentos e noventa e três mil, 

seiscentos e noventa e um reais e noventa e cinco centavos), nos termos do item 
12.3, “a”, 12.3.1.3 da cláusula 12 do contrato nº 92/2014, equivalente a R$ 
389.369,19 (trezentos e oitenta e nove mil trezentos e sessenta e nove reais e 
dezenove centavos); (iii) determino a suspensão temporária de participação 
em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 2 
(dois) anos, bem como (iv) seja operada a compensação do crédito devido a 
empresa - R$ 10.203,34 (dez mil duzentos e três reais e trinta e quatro centavos) 
decorrente da medição final do contrato, com parte dos débitos originários das 
multas fixadas nesta decisão.
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A defesa da empresa, por sua vez, alegou em seu recurso que não fora levado 
em consideração os argumentos expendidos em sua defesa prévia (de que havia um crise 
econômica assolando o país e ainda que o descumprimento de obrigações trabalhistas não se 
referem ao contrato em análise) não convencem, pois no bem elaborado texto  da Diref todas 
esses fatores foram analisados e a decisão tomada somente depois de oferecidas todas as 
oportunidades de esclarecimentos e defesa da recorrente.

A minuciosa e bem fundamentada decisão não deixa  dúvidas quanto à 
necessidade da aplicação da penalidade, em face da reiteração e da gravidade das infrações. A 
defesa, por sua vez, não justifica o procedimento da empresa, uma vez que a mencionada “crise 
econômica” do país atingiu a todos, nem por isso se verificou este mesmo procedimento em 
inúmeros contratos que vigem atualmente entre as mais diversas empresas que contrataram com 
órgãos da 1ª Região. O que se denota é uma má administração por parte da contratada e uma 
ausência de planejamento e responsabilidade.

 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 10179668 e o código CRC 97DB4003.
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