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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO - 10427185

1. Trata-se de PAe instaurado em 09/10/2019 com vistas à aplicação de penalidades à empresa Unitech-Rio
Comércio e Serviços Ltda., CNPJ 32.578.387/0003-16 9045128, por descumprimentos do subitem 7.7.2 da
Cláusula 7. Dos Locais, Da Especificação Técnica e dos Prazos dos Serviços do Contrato 20/2019 8218745,
em atendimento à determinação 9035778, nos autos do PAe 0019899-11.2019.4.01.8000, haja vista análise
realizada pela Diaco 9018509 e 9024683,  consoante informado pelo gestor 8803667 e 8993092.

2. A  empresa apresentou recurso 9237537 e 9237610 da decisão 9148488 que lhe aplicou a penalidade de
multa no valor de R$ 2.659,74 (dois mil seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos), por
descumprimento do subitem 7.7.2 da Cláusula 7. Dos Locais, Da Especificação Técnica e dos Prazos dos
Serviços, com fundamento no subitem 14.3 da Cláusula 14. Das Sanções Administrativas do Contrato
20/2019.

3. Em análise ao recurso, a Sepec/Diaco assim se manifestou, em síntese:

3.1 que o recurso interposto em 06/11/2019 9237537 é tempestivo, considerando-se o recebimento do ofício
de intimação em 30/10/2019 9187343;
3.2 que a recorrente afirma que os prazos fixados nos itens 7.7.1 a 7.7.3 são exíguos, com a concordância do
gestor do contrato, mas que para efeito da aplicação de penalidades devem ser observados os parâmetros
objetivos especificados no instrumento contratual, cabendo à recorrente demonstrar a inviabilidade do
atendimento e pleitar a dilação, conforme dispõe o art. 57, § º, II, da Lei 8.666/1993, e que não houve
questionamento ou impugnação ao edital, presumindo-se que  houve anuência aos prazos estabelecidos;
3.3 que a respeito dos alegados problemas fiscais e de logística, não houve comprovação da ocorrência, que
não há comprovação de que dificuldade na aquisição de peças do fabricante tenha decorrido de causa de
terceiro, seja por meio de atuação tempestiva na formulação do pedido ou da ocorrência de algum evento
imprevisto, e que há previsão contratual do subitem 3.1.16, de que a recorrente deve manter estoque mínimo
de peças com vistas a realização dos consertos dentro dos prazos estabelecidos;
3.4 que quanto ao mérito do atraso, o gestor do contrato refutou a informação, fundamentado no relatório de
serviço 8797674 relativo à alteração na data de conclusão do chamado de Tefé/AM; mas que, do exame da
manifestação do gestor, ficou evidenciada a necessidade de revisão dos prazos dos chamados 108008 (São
Sebastião do Paraíso/MG), 108820 (Altamira/PA) e 108821 (São Raimundo Nonato/PI);
3.8 que sobre o chamado 108008, o gestor do contrato confirma o pedido de prorrogação 10042138 e a
ausência de manifestação da Administração, sendo procedente a alegação da recorrente para afastar o atraso;
3.9 que em relação ao chamado 108820, a recorrente solicitou prorrogação de prazo, e o gestor confirma o
deferimento de prazo até o dia 19/08/2019, e , desse modo, o atraso no término do chamado passa a ser de 7
dias;
3.10 que o gestor considerou procedente a alegação de que o chamado 108821 foi concluído no mesmo dia da
abertura, afastando a ocorrências de atraso;
3.11 que diante das alterações nos atrasos dos chamados, o valor da multa  cabível corresponde a R$ 1.920,92
(um mil novecentos e vinte reais e noventa e dois centavos):

Chamado Local

Data de
abertura
do
chamado

Prazo de 3
dias
(subitem
7.7.2)

Data de
finalização
do
chamado

Atraso
(dias)

Multa diária
de 0,5% até o
limite de 10
dias

Multa diária
de 1% após 10
dias, limitada a
8%

Multa
cabível

108006 Tefé/AM 01/08/2019 06/08/2019 13/08/2019 7 517,17 0,00 517,17

108008
São
Sebastião do
Paraíso/MG*

01/08/2019 07/08/2019 07/08/2019 0 0,00 0,00 0,00

108129 Floriano/PI 02/08/2019 07/08/2019 12/08/2019 5 369,41 0,00 369,41
108818 Vilhena/RO 09/08/2019 14/08/2019 21/08/2019 7 517,17 0,00 517,17

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666compilado.htm
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108820 Altamira/PA* 09/08/2019 19/08/2019 26/08/2019 7 517,17 0,00 517,17

108821
São
Raimundo
Nonato/PI*

09/08/2019 14/08/2019 09/08/2019 0 0,00 0,00 0,00

* Chamados com alteração Valor total 1.920,92

CONCLUSÃO

4. Com fundamento nas informações acima e nas demais constantes da Análise da Sepec/Diaco 10322289,
decido reconsiderar parcialmente a decisão recorrida, para afastar os atrasos dos chamados 108008 e
108821, rever o atraso do chamado 108820, com a consequente redução do valor da multa aplicada para R$
1.920,92 (um mil novecentos e vinte reais e noventa e dois centavos), por descumprimentos do subitem 7.7.2
da Cláusula 7. Dos Locais, da Especificação Técnica e dos Prazos dos Serviços, com fundamento no subitem
14.3 da Cláusula 14. Das Sanções Administrativas do Contrato 20/2019.

5. Assim, encaminhem-se os autos à Diges para análise do recurso apresentado, nos termos do art. 109, I, f, da
Lei 8.666/1993.

6. Publique-se.
Maria Cristina Turnes

Diretora da Secretaria de Gestão Administrativa- SecGA
Delegação conforme Portaria Diges 156/2012 0345785

Documento assinado eletronicamente por Maria Cristina Turnes, Diretor(a) de Secretaria, em 19/06/2020,
às 17:42 (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 10427185 e o código CRC 156B3ABA.
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