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Protocolo nº 15.862.381-1
Assunto: CONTRATO ANDRADE 003/2015 – INSALUBRIDADE SEDE
CIANORTE
Conselheira relatora: GABRIELA LOPES PINTO

VOTO

1. RELATÓRIO

Trata-se de procedimento instaurado para apuração de eventual

descumprimento do Contrato n.º 03/2015, firmado com a empresa ANDRADE

SERVIÇOS GERAIS LTDA para prestação de serviços de limpeza para a Defensoria

Pública do Estado do Paraná.

Foram relatados por servidores de Cianorte diversos problemas

encontrados no imóvel da Sede, como excesso de mofo e iluminação deficitária, que

tornariam o ambiente insalubre.

A Coordenadoria-Geral de Administração (CGA) determinou que fossem

adotadas medidas junto à empresa prestadora de serviços de limpeza, conservação e

asseio, pois, pela característica apresentada, o mofo aparente no imóvel tenderia a ser

causado pelo excesso de umidade, não necessariamente por infiltrações e, portanto, a

manutenção por meio de limpeza periódica seria capaz de evita-lo (mov. 2, fl.122).

Após ser notificada, a empresa informou que entrou em contato com a

funcionária do local para que fosse iniciada a limpeza das paredes (mov. 2, fl.126).

Diante da altura considerável das paredes, foi solicitado o envio de uma

escada para viabilizar a limpeza. Porém, a empresa enviou uma escada pequena e,

quando solicitada uma nova escada em tamanho adequado, a empresa informou que

o contrato já havia se finalizado (mov.2, fls. 142-152).
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O serviço foi então solicitado à nova contratada e os autos submetidos à

Defensoria Pública-Geral em virtude de indícios de cometimento de infração pela

empresa ANDRADE (mov. 2, fl. 166).

Foi criada Comissão Especial para a apuração de eventual infração

contratual pela Resolução DPG nº 163/2019 (mov. 2, fl. 172).

Após ser notificada pela Comissão, a empresa apresentou sua defesa ao

mov. 2, fls. 292-293, alegando, em síntese, ser da contratante a responsabilidade de

realizar a manutenção nas áreas em que são prestados os serviços, bem como alegou

que normas de segurança impedem o fornecimento de escada mais alta.

Em relatório final, (mov.2, fls. 332-346), a Comissão sugeriu a aplicação

da sanção de advertência cumulativamente com multa de 0,1% a 20% sobre o valor

do contrato, em virtude da inexecução parcial do contrato.

Ao mov. 2, fls. 352-360, foi apresentado parecer jurídico pela

Coordenadoria Jurídica, que também opinou pela aplicação da pena de advertência

cumulada com multa de até 20%.

Foi proferida decisão ao mov. 4, fls. 363-374, determinando-se a

aplicação à empresa de multa de 5% sobre o valor vigente do contrato na data da

infração, corrigida monetariamente pelo índice oficial no caso de descumprimento da

decisão, em razão da falha na prestação do serviço, o que teria resultado na

inexecução parcial do objeto contratual.

Intimada, a empresa solicitou ampliação do prazo da resposta em razão

da extensão do processo e da quantidade reduzida de pessoas na empresa (mov. 9, fl.

379).

No despacho de mov. 12, fl. 382, foi determinada a comunicação da

empresa acerca da resolução que suspendeu os prazos dos processos administrativos

durante o período de contingenciamento.
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Com a retomada dos prazos e atos nos procedimentos administrativos, foi

determinada a intimação da empresa por correio para apresentação de recurso (mov.

15, fls. 386-387).

Foi juntado A.R. ao mov. 19, fl .391.

Em razão do decurso do prazo sem apresentação de recurso,

determinou-se que os autos fossem à Secretaria para que fosse certificado o trânsito

em julgado e, na sequência, ao Departamento de Contratos (mov. 21, fls. 393-394).

Foi certificado o trânsito em julgado ao mov. 22, fl. 395.

Apesar da certificação, o Departamento de Fiscalização de Contratos

verificou que a notificação para interposição de recurso havia sido endereçada para

local diverso da sede da empresa. Diante disso, o DFC retornou os autos à

Defensoria Pública-Geral para conhecimento e providências (mov. 20, fls. 406-407).

Foi então determinada nova intimação da empresa no endereço correto

(mov. 31, fl. 409).

A empresa apresentou recurso tempestivamente ao mov. 35, fls. 417-422.

Ao mov. 37, fls. 424-426, foi mantida a decisão recorrida.

Em que pese tenha havido a afirmação de que a empresa não seria

reincidente, não havia qualquer certidão ou documento equivalente que comprovasse

referida informação nos autos. Assim, esta relatora baixou o feito em diligência para

que fosse certificado pelo Departamento de Contratos se havia registro da empresa

no Cadastro de Sanções Administrativas da Defensoria Pública do Estado do Paraná.

Em caso positivo, que fosse apresentado o respectivo relatório.

Em retorno, o Departamento de Contratos informou que havia registro de

duas sanções, uma de advertência (Protocolo nº 15.906-371-2) e outra decorrente da

condenação proferida neste procedimento, haja vista que o feito não havia retornado
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ao setor para cancelamento após a reabertura de prazo para recurso. Dessa forma,

esclareceu que deveria se considerar o registro apenas da sanção de advertência

(mov. 45, fl. 434).

Retornaram os autos para apreciação.

É, em síntese, o relatório.

2. DOS FUNDAMENTOS

Em seu recurso, a empresa se limitou a afirmar que não adiantaria a

realização de limpezas periódicas, tendo em vista que as edificações apresentavam

problemas de infiltrações, sendo que os serviços diários e semanais não poderiam ser

deixados de lado para dar mais atenção ao local mofado. Dessa forma, alegou que

seria um problema a ser cobrado da empresa de manutenção, não da recorrente.

No mais, sustentou de forma genérica que a aplicação de multa geraria

dificuldade na manutenção da empresa diante do quadro de economia governamental

do País, requerendo a reconsideração da multa aplicada.

Conforme se depreende da leitura do recurso interposto, a empresa não

negou a falta de limpeza periódica no local mofado, pelo contrário, afirmou que os

serviços diários e semanais não poderiam ser deixados de lado para que fosse dada

“mais atenção no local mofado”.

Ocorre que a limpeza do local mofado está abrangida pelo contrato,

inclusive com a sua inclusão na discriminação de rotinas periódicas.

Conforme se depreende dos itens 3.1 e 3.3 do Anexo I – Termo de

Referência do edital de Pregão Eletrônico nº 001/2014, que integra o contrato nº

003/2015, a execução de serviços de limpeza, asseio e conservação de paredes e tetos

é uma das obrigações assumidas pela empresa.
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Além disso, na descrição da rotina de limpeza, asseio e conservação,

consta expressamente a remoção de pós e manchas de todas as paredes e similares

como rotina diária e a limpeza de paredes e tetos como rotina quinzenal:

3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
a) SERVENTE
3.1 Executar os serviços de limpeza, asseio e conservação com
fornecimento de materiais e equipamentos, compatíveis e específicos com
a característica de cada área física do imóvel:
a) Internas: pisos, paredes, tetos, luminárias, lustres, móveis, hidrantes,
caixas de luz, guarda-corpo, tubulações aparentes, vidros internos, pias,
tampos, vasos sanitários e mictórios;
[...]
3.3 Descrição das rotinas dos serviços de limpeza, conservação e asseio.
Diariamente: [...] j) Remover o pó e manchas encontradas em todas as
paredes ou similar, aplicando métodos apropriados e produtos de boa
qualidade para cada caso;
Manutenção e limpeza quinzenal [...] 3- Proceder à limpeza de paredes

e tetos para a retirada de teias de aranhas;

Assim, a despeito da possibilidade de existir eventual concausa ao

problema, consistente na alegada infiltração, a empresa não se desincumbiu do ônus

de comprovar a prestação do serviço. Em verdade, confessou sua inexecução, sob o

argumento de que seria necessário dar prioridade a outros serviços.

Ressalte-se, como bem pontuado pela Comissão Especial e pela

Defensoria Pública-Geral, que as normas técnicas não eximem a empresa da

prestação do serviço, apenas elencam os equipamentos adequados para cada

atividade. Equipamentos estes que deveriam ser fornecidos pela empresa, conforme a

Cláusula Décima do contrato (mov. 2, fls. 196-210):

“CLÁUSULA DÉCIMA – Das obrigações da contratada:

[...]
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VIII – A CONTRATADA, além do fornecimento da mão-de-obra e dos

equipamentos necessários para a perfeita execução dos serviços de

limpeza e demais atividades correlatas, obrigar-se-á:

[...]

XI:A CONTRATADA será também responsável pelo ônus de qualquer

outra espécie de demanda judicial que acarretar para a

CONTRATANTE, e ainda:

- executar os serviços dentro dos padrões de segurança, conforme

Normas Regulamentadoras/NR, da Portaria nº 3.214 de 08/06/78 do

Ministério do Trabalho e Lei nº 6.514 de 22/12/77 – CLT.

- fiscalizar os serviços executados pelos empregados alocados, acatando

as determinações e normas da CONTRATANTE no tocante ao perfeito

andamento dos serviços.

[...]

- fornecer e exigir dos empregado o uso de todos os equipamentos de

segurança recomendados pelas normas regulamentares, quando for o

caso, afastando do serviço aqueles empregados que se negarem a

usá-los;

[...]

- Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas,

fornecendo, para os serviços de limpeza, conservação e higienização,

todos os equipamentos e ferramentas em quantidade, qualidade e

tecnologia adequadas, com observância às recomendações aceitas pela

boa técnica, normas e legislações.”

Dessa forma, resta comprovada a inexecução parcial do contrato, bem

como a inexistência de qualquer circunstância que exclua a responsabilidade da

empresa recorrente.
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3. DA SANÇÃO

De acordo com a Lei Estadual nº 15.608/2007, na aplicação das sanções,

a Administração deve observar as seguintes circunstâncias:

“Art. 160. Na aplicação das sanções, a Administração deve observar as

seguintes circunstâncias:

I – proporcionalidade entre a sanção, a gravidade da infração e o vulto

econômico da contratação;

II – danos resultantes da infração;

III – situação econômico-financeira da sancionada, em especial sua

capacidade de geração de receitas e seu patrimônio no caso de

aplicação de multa;

IV - reincidência, assim entendida a repetição de infração de igual

natureza após aplicação da sanção anterior; e

V – circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da infração.”

Verifico que a sanção aplicada atende satisfatoriamente às circunstâncias

supratranscritas.

Isso porque, a sanção de suspensão temporária de participação em

licitação e impedimento de licitar e contratar com a Defensoria Pública, que, em tese,

também poderia ser aplicada em razão da inexecução contratual, se mostra

demasiadamente gravosa para o caso em questão.

Os danos, por sua vez, foram consideráveis, haja vista que a inexecução

do serviço resultou na necessidade de atendimento médico simultâneo dos servidores

da Sede de Cianorte e, como consequência, causou prejuízo à continuidade do

serviço público essencial prestado pela Defensoria Pública da Comarca.
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De outro lado, houve a provável ocorrência de concausa consistente nos

problemas de infiltração do imóvel, que atenuam a responsabilidade da recorrente.

Quanto à situação econômico-financeira da sancionada, em que pese as

alegações recursais de que a empresa possui recursos limitados e que a multa iria

sacrificar sua manutenção, em especial diante do “atual quadro da Economia

Governamental do nosso País”, deixou a recorrente de apresentar qualquer

documento que comprovasse suas alegadas dificuldades financeiras.

No que tange à reincidência, conforme manifestação do Departamento de

Contratos e respectiva documentação acostada (mov. 45 a 48, fls. 434-437),

verifica-se que o único registro anterior consiste em sanção de advertência aplicada

em razão do atraso no pagamento de salários e benefícios referente ao mês de maio

de 2019, com decisão proferida em 04/11/2019.

Portanto, trata-se de infração de natureza diversa e cuja aplicação de

sanção foi posterior à infração ora apurada, não sendo, assim, apta a gerar a

reincidência na forma descrita no art. 160, IV, da Lei 15.608/2007.

Dessa forma, considero escorreita a dosimetria da sanção realizada no

item 3 da decisão recorrida.

4. CONCLUSÃO

Ante o exposto, concluo que não foram opostos argumentos aptos a

infirmar a decisão objurgada, razão pela qual voto pelo IMPROVIMENTO do

recurso interposto.

Londrina, 14 de junho de 2022

GABRIELA LOPES PINTO

Conselheira Relatora
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