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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ
 

DESPACHO SJPA-SECAD

Retorna o presente feito a esta SECAD para que se manifeste quanto à possibilidade de
aplicação de penalidade à empresa ARQUITUDO COMERCIO E SERVICOS EM REFORMA GERAIS
EIRELI (CNPJ: 29.302.823/0001-53) por inexecução total do empenho 2019NE001140.

A Seseg solicita, como medida pedagógica, a aplicação da penalidade de multa no valor
de R$ 139,71 (cento e trinta e nove reais e setenta e um centavos) em desfavor da empresa Arquitudo
Comércio e Serviços em Reformas Gerais, correspondente à 10% sobre o valor do empenho, em decorrência
de sua inexecução total. Entretanto, relata que a ausência do material foi suprida pelo novo contrato de
prestação de serviços de manutenção de refrigeração, o qual prevê o fornecimento de peças. (12010639)

O parecer da Asjur (12021864) basicamente informa que a empresa não se desincumbiu de
comprovar a impossibilidade do cumprimento da avença.

Verifica-se na instrução processual que a empresa, ao receber a nota de empenho, informa
que possui débito tributário e mostra-se temerosa em realizar a entrega do material e não receber o pagamento
em razão de suas irregularidades, inclusive pela não renovação da certidão no sistema SIASG. Por fim,
solicita alguma "saída" para executar o empenho com posterior pagamento.

Observa-se a partir de noticiado pela própria empresa beneficiária que a situação fiscal da
mesma no momento da emissão da nota de empenho já estava irregular. Isso não foi observado por esta
Seccional no momento da emissão do citado documento. O teor do e-mail 9437970, onde a empresa
confirma o recebimento da NE, já manifesta seu temor em não receber os valores da nota de empenho após a
entrega do material. Assim, não tendo esta Justiça Federal observado a regularidade fiscal da mesma por
ocasião da emissão da nota de empenho, todos os demais atos carecem de força para justificar a aplicação de
qualquer penalidade pela não entrega dos materiais empenhados.

Posto isto, com base nas delegações conferidas ao Diretor da Secretaria Administrativa pela
PORTARIA SJPA-DIREF n. 9836202, de 27/02/2020, e em que pese a manifestação da Seseg e o parecer da
Asjur, DEIXO DE APLICAR quaisquer penalidades em desfavor da empresa ARQUITUDO COMERCIO
E SERVICOS EM REFORMA GERAIS EIRELI (CNPJ: 29.302.823/0001-53), tendo em vista que o
empenho foi emitido sem a devida comprovação da regularidade fiscal da empresa e em virtude de ausência
de prejuízo à Administração, eis que o material foi suprido pelo novo contrato de manutenção de refrigeração.

Publique-se
À Seseg para ciência e conclusão dos autos.
 

JOSÉ LUIZ MIRANDA RODRIGUES
Diretor da Secretaria Administrativa

Documento assinado eletronicamente por Jose Luiz Miranda Rodrigues, Diretor(a) de Secretaria
Administrativa, em 18/01/2021, às 15:57 (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
12176159 e o código CRC 94BC80B4.
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