
PREFEITURA DE ITAPOÁ – SC
Secretaria de Administração

JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO  PA Nº 01/2020

Joselene  Gonçalves  do  Nascimento  Cunha,  Secretária  de

Administração de Itapoá/SC, no uso de suas atribuições legais:

Considerando o Termo de Reabertura do processo (fls. 138);

A  empresa  Mtech  Edificações  Eireli  Me  assinou  contrato  (Contrato

Administrativo  nº  78/2019)  com  a  Prefeitura  Municipal  de  Itapoá  em

21/08/2019, com prazo de 03 (três) meses, iniciando os trabalhos em

27/08/2019,  com  previsão  de  término  da  obra  20/11/2019,  sendo

prorrogado por mais 30 (trinta) dias, entretanto por ocasião da medição

final em 20/12/2019 verificou-se que a empresa não concluiu o trabalho,

abandonando a obra, restando ainda 23,05% da obra para ser concluída,

conforme Notificação Extra Judicial nº 005/2019 (fls. 09 a fls. 17) sendo

passível a rescisão unilateral do contrato e a cobrança de multa, conforme

prevê a Lei nº 8666/93.

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato: 
 III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar
a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos
prazos estipulados; 
Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
I - advertência; 
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; III
-  suspensão temporária de participação em licitação  e  impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
IV  -  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a
Administração  Pública  enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que  aplicou  a  penalidade,  que  será  concedida  sempre  que  o  contratado
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
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da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
§ 1º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da
perda  desta,  responderá  o  contratado  pela  sua  diferença,  que  será
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou
cobrada judicialmente. 

Nesse contexto temos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE
RESCISÃO  CONTRATUAL  E  INDENIZAÇÃO.  LICITAÇÃO.
TOMADA DE PREÇOS. CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO
GLOBAL  (MATERIAL  E  MÃO  DE  OBRA).  PRELIMINAR  DE
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  PRODUÇÃO  DE  PROVA  PERICIAL.
INDEFERIMENTO.  PRECLUSÃO.  ATRASO  NA  EXECUÇÃO  DAS
OBRAS. CULPA DA CONTRATADA. RESCISÃO UNILATERAL DO
CONTRATO  PELA  ADMINISTRAÇÃO  (LEI  8666/93,  ART.  78,  II):
POSSIBILIDADE  IMPOSIÇÃO  DE  MULTA  POR  INEXECUÇÃO
PARCIAL  DO  CONTRATO.  SUSPENSÃO  TEMPORÁRIA  DE
PARTICIPAÇÃO  EM  LICITAÇÃO  (LEI  8666/93,  ART.  87,  III).
PENALIDADES CABÍVEIS.  2.  A  legislação  possibilita  que o  contrato
administrativo  seja  rescindido  unilateralmente  pela  administração
quando  configurado  o  cumprimento  irregular  dos  prazos  pela  parte
contratada (art. 78, II, Lei 8.666/93). 3. Configurada a inexecução total ou
parcial do contrato, é lícito à administração, garantido a ampla defesa e
o contraditório, impor ao contratado a sanção de suspensão temporária
de participação em licitação ou declaração de inidoneidade para licitar
ou contratar com a administração (art. 87, III, Lei 8666/93). 4. Apelação
conhecida  e  não  provida.  TJ-DF  –  ACP:  20100110184736  DF  0010095-
71.2010.8.07.0001,  Relator:  SIMONE  LUCINDO,  Data  do  Julgamento:
05/11/2014,  1ª  Turma  Cível,  Data  de  Publicação:  Publicado  no  DJE:
12/11/2014. Pág.:115)

Não houve a possibilidade de notificar empresa Mtech Edificações Eireli Me

(Notificação  Extra  Judical  nº  005/2019),  tampouco  o  Ofício  nº

003/2020/PA001/2020  (fls.  47),  por  encontrar-se  atualmente  em local

incerto e não sabido, conforme AR (fls. 109), sendo publicado no DOM/SC,

Edição  nº  3073  em  06/03/2020  e  na  página  oficial  da  Prefeitura  do

Município  o  Ofício  nº  005/2020/PA001/2020  (fls.  112  e  fls.  113)

informando sobre a abertura do presente processo, sendo que a empresa

quedou-se inerte.

De acordo com o Novo CPC em seu Art. 344 temos: 

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-
ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.
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A CPA concluiu que a empresa Mtech Edificações Eireli Me não cumpriu

com o contrato assinado. 

Considerando o que tudo consta, Resolve: 

Acatar o Parecer da Comissão de Processo Administrativo, bem como o

Parecer Jurídico e determino: 

1) Encaminhar à Secretaria  de Agricultura e Pesca para que opte pela

forma de cobrança menos onerosa, podendo a dívida ser encaminhada ao

Órgão Tributário para inscrição em dívida ativa e protesto em cartório ou

via judicial.

2) A cobrança do valor de R$ 9.697,48 (nove mil, seiscentos e noventa e

sete reais,  quarenta e oito centavos) que correspondente ao total  não

realizado pela empresa;

3)  Aplicação  de  multa  de  acordo  com  o  disposto  na  Cláusula  13  do

Contrato Administrativo nº 78/2019.

4) Após as providências arquive-se o Processo. 

 Itapoá, 16 de outubro de 2020.

Joselene G. do Nascimento Cunha
Secretária de Administração
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