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FLEX PROMOÇÃO DE EVENTOS EIRELI — ME 
Aplicação de Penalidade 

PARECER JURECER n° 563/2019 

1. RELATÓRIO: 

O fiscal do contrato de locação de estruturas diversas e 
equipamentos de sonorização e iluminação para utilização de evento Natal 
Iluminado 2018. 

Ressaltou o fiscal que constatou que houve as seguintes 
irregularidades, após a conclusão dos serviços: 

a. Estrutura de alumínio e cobertura mal instalada, possuindo cabos 
de aço com folga e mal fixados; 

b. Piso em compensado com buracos, não nivelado e com parafusos 
soltos; 

c. Escada de acesso faltando patamar em madeira; 

d. O fechamento nas laterais na parte externa do palco em 
sombrites estavam com rasgos; 

e. As extensões de palco na medida de 5x5 na altura do palco —
área de serviços — foi montada somente uma; 

O expediente foi instruído coma diversas fotografias. 

Uma vez autuado, foi determinado a .notificação prévia do requerido, 
conforme documento de fls. 21 e seguintes. 

A requerida compareceu aos autos e apresentou Contranotificação 
Extrajudicial e Defesa, na qual, ressaltou que iniciou os trabalhos de execução do 
contrato no dia 15/12/2018, por volta das 09:00 horas, sendo que o mesmo não se 
encontrava no local. 
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Ressaltou que apesar no mal tempo — chuva forte e vento —
conseguiu executar as montagens, sendo que as intercorrências apontadas se 
referem ao local aberto, aonde a mesma foi montada. 

Em relação as demais irregularidades apresentou justificativa, 
conforme documento de fls. 27. 

Por sua vez, a Fundação, conforme quota de 08/04/2019, não acatou 
as justificativas apresentadas, mantendo as constatações do fiscal, como 
irregularidades na execução do contrato. 

É o relatório essencial. 

2. FUNDAMENTAÇÃO: 

De fato, constata-se dos autos que ocorreram algumas 
irregularidades na execução da montagem das respectivas instalaçõe; sendo que 
essas foram reconhecidas e justificadas pelo requerido. • 

Destaca-se, entretanto, que no presente caso, há diversas questões 
que merecem ser analisadas. 

-A primeira se refere a execução do contrato. 

Assim, pelo que se extrai dos autos, as estruturas forrdam montadas 
e houve a sua utilização para as finalidades que foram insialadaá. 

Diante disso, em meu sentir, tenho que o contrato foi cumprido. 

Portanto, apesar de algumas irregularidades na. sua montagem, 
essas não impediram a devida utilização das estruturas. , , 

Portanto, como não houve prejuízo ao espétáciilo natalino ao qual o 
mesmo estava vinculado, não há como não constatar que houve o cumprimento da 
obrigação prinpipal do contrato. 

A segunda questão, se refere a data em que se :realizou a' 
disputa, dia • 1411212018, para montagem de uma estrutura...para'.  evento  
natalino.  
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Nesse sentido, há que se destacar que a própria entidade demorou 
muito em realizar o Procedimento Licitatório para os serviços

' 
 d_e- fornria que a 

execução do contrato foi efetuada de forma muito aceldadá paràáã'átender ao 
objetivo que era a realização do evento Natal,Iluminado. -• • 

Assim, tenho que caso tivesse sido realizado a licitação num período 
de tempo bem anterior às vésperas do Natal, a execução das instalações poderiam 
ser realizadas de forma mais tranquila, sem precipitação, de modo que, haveria 
menos irregularidades em sua montagem.  

Portanto, a Fundação não pode :Se 'relação aos fatos e 
apenas apontar culpa do prestador de ,,serviços, mas, deveria,-  igualmente, 
reconhecer que o prazo para montagem dásinStalãçõés restou 'muito prejudicado, 
em razão ao prazo para sua execução, posto que sua execução ocorreu há apenas 
10 dias antes do Natal. 

A terceira,  embora o requerido 'não tenhá comproVádo ribs autos por 
laudo, em simples consulta à rede mundial de -computadores':— irifternet em 
especial á plataforma Çoogle; denota-se que houve intensa precipitação no dia 
15112 e seguintes, como pode-Se observarl:. 

Tempot'al alaga via e derruba árvores em ['cinta Grossa - aRed0 

arede.info/ponta-gróssa/242568/temporal-alaga-via-e-derrubá-arvorésrh-Pónta-grossa 
, :•;• Ç.' • . 

16 de dez de 2018 - Chuva com fortés ventos derrubou' árvoies Foto: Reprodução 
Após dias de tempo seco, Ponta Grossa registrou, na tarde deste sábado (15), ... 
Você visitou esta página 2 vezes: Última visita: 15/04/19 

VÍDEOS: Boa Noite Paraná de sábado. 15 de dezembro - G1 - Globo  

https://gl.globo.com/pr/.../videos-boa-noite-parana-de-sabado-I5-di-de-±èMS. hghtml  

. • • s'" ;' • 

15 de déide 2018 - ... altas e são previstas chuvas isoladas'para a regiãó de Ponta Grossa .-.. 
higienização por 10 dias e vai retomar as aulas no dia 15 de abril. 

. • 
https://www.gOogle:c6in/searcli?rli=1C1GCEU_pt-BRBR821BR  21&ei--etiW1XPD*1\4-:.! 

HZ5OUPsPGNI(A4&q=chuva+em+Ponta+grOssa+dia+15%2F12°% F2018&oq=digs-1--psy,  
ab.1.1.35i3916.32960.34808..37346...1:0..3.130.4492.0'39.:. .0. ..gvs-Wiz 6:.0i71.zPByCgtDb-Y, 

acesso no dia 16/04/2019, às 11:40. .' 

• . . • • . 
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Chuvas intensas é ventos de até 100 km/h podem atingir CUritiba e.tS „ • • . 

https://wWw.tribunaPt.*:com.br/..-./alerta-láranjachuVes-iriteriSaS-granliO2eVendáVais-sa... 

1. . .• 

Curitiba, Ponta Grossa e cidades das regiões leste e sudeste do Paraná, estão sob alerta ... 
Por Redação / Tribuna do Paraná;• 15/12/2018; 18:56 ....o domingo será• mais um dia com 
temperaturas elevadas nas diversas regiões do Estado. 

• 
Diante disso,, em razão das dificuldades enconfradás;: decorrentes 

mau tempo, do prazo exíguo para execução, bem como, a' estrutura_ ter sido 
utilizada, 'mesmo, com as inconsistências apontadas, bem' como, 'não causou 
qualquer prejuízo ao espetáculo ou ,algum.danp a terceiros, tenho que trata-se de 
infração leve, nos.termos do artigo 3° da Lei Municipal 8.393/2005; puniyet com a 

- penalidade dé Advertência por Escrito. 

-• NeSse sentido, a Jurisprudêriciáiterh Se firmada no sentido, que: ,. 

Se ,o idescumprimento do contrato se deu 'por,  Motivos relevantes, 
recebendo a firma licitante, pOr este motivo, á 13!.i.nição. :prevista no 
respectivo edital, abusivo é o ato que lhe aplicou teTro'Osp. 4 pena de -,. . 

• ' . suspensão do direito de licitar.Remessa impTovid.. eàisãO mantida 
-: (TRF, ia  Redião -- Diáilo de Justiça —.17.02.92 -^t ‘-',i '"•-','''' 

. 
A dosimetria da pena ádministrativa deve levar em conta a legalidade 

-do.  bem prOtegido.. Falta contratual-de natureza, leve não deve ser 
, ,, ápenada acirradarrientecom á proibição do direito.de jicitár.1,1, (TRF, 58  

" . ' Região -Diário da Justiça — 16.07.93 — p..28189 
• . „ , : 

••• • 
Adehiais' a Lei 'Federal de Introdução àá r Normas 'do Direito 

Brasileiró, em seu artigo 22, parágrafo segundo, 'estabelecei-de.'forMa clara . e 
precisa que: na ,aplicação de,.sanções,' serão consideradas a natureza e a 
gravidade ',da ''infração'' cometida; os,.danos _-  que delá. proviereM para 
administração pública, as circunstânciis agrávantes . o0;áteritjánteS ,e os 
antecedentes do agente. 

• 
• Portanto, há que se .reconhecer 'que a -penálidadeÃpécuniáiia 'ar 

restritivas de direitos, devem .ser aplicadas :para s uações em se evidencia atos 
culposos ou dolosôs gráveà e de'má-fé do c o.' 
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No presente caso, trata-se de menor gravidade 'é-  qUe` impediram que 
fosse alcançado o objetivo proposto pela Administração çom o respectivo meio que 
foi executado...' .„., 
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Assim, como não ocorreu a inadimplência,• á' responsabilidade dá' 
requerido Se encontra, ï em razão das circunstâncias, acioà:40Ontádáciiminigda, 
de modo que' a a'plicação .de Penalidade, pecuniária ou restritiva de direitos se . 
mostra desproporcional e irraZoáVel. - • 

' Em,vista db.  'exposto, RECOM'ÉNDA-SÉ a .aplicação' de: Pénalidade . 
de Advertência lÉScrita,; com 'fundamento•::do•• no- artigo," 3°:.  da Lei , Municipal 
8.393/2005, ,:cumuladacOM ci. dispoto ,nó 'artigo 22, parâgfaf:O"'segupdo;:.da Lei, :,...... . .• Federal `13.655/2018. , _. ,, 
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