
Decisão Administrativa – Processo nº 102/2015 – Concorrência nº

01/2015

Após curso realizado pela equipe de compras e licitação, em conversa

com a  administração  municipal  e  seguindo  a  orientação  recebida  no  curso

realizado, a partir de outubro de 2019, passou-se a exigir para os pagamentos

de serviços e produtos, todas as certidões das empresas de modo a verificar

que venham mantendo as condições de habilitação previstas no edital  e no

artigo 55, XIII da Lei 8666/93.

Ocorre  que,  no  processo  administrativo  de  licitação  nº  102/2015  –

Concorrência  nº  01/2015,  foram  realizados  serviços  anteriores  a  esta  data

(outubro  de  2019)  e  confirmados  pela  medição  09,  onde  a  engenheira  do

Município, Micheline Berger e o Secretário de Infraestrutura Sr. Euclides Pilon

confirmam o recebimento dos serviços prestados, desta forma, o Município de

Orleans recebeu o serviço no decorrer do ano de 2019 e ainda não havia pago

por falta de aprovação da medição e falta de liberação de recursos financeiros.

Ao  receber  notas  fiscais  para  pagamento,  o  setor  de  compras  que

realiza o empenho,  comunicou a este gestor  que não realizaria o empenho

para posterior liquidação com o pagamento em virtude da ausência de certidão

negativa.

Chamada a empresa para verificar a possibilidade de regularização a

mesma  informou  que  estará  providenciado  a  documentação  para  que  não

ocorra a rescisão contratual, porém, não detém hoje certidão negativa federal.

Através  de  protocolo  a  empresa  solicita  o  pagamento  dos  serviços

realizados  no  período  de  01/04/2019  a  30/04/2019,  sendo  a  nota  fiscal

confirmada pelos servidores responsáveis.

Dito  isto,  nesta  data,  nos  deparamos com problemática  referente  ao

pagamento dos serviços realizados anteriores a determinação para consultas

(abril de 2019).



Não  há  dúvidas  de  que  o  fornecedor  prestou  os  serviços,  visto  o

recebimento e aceite da nota fiscal pelo Secretário e Engenheira.

A  falta  de  pagamento  ensejaria  o  enriquecimento  ilícito  da

administração, enquanto solicitou os serviços, recebeu, porém, não ocorreu o

pagamento ao fornecedor.

O contrato administrativo poderá perdurar, caso o fornecedor demonstre

possuir  condições  de  manter  as  condições  de  habilitação  pelas  quais  foi

contratado.

Do outro lado, resta a responsabilidade de pagamento pelo passivo que

se encontra pendente de liquidação, porém, que houve o fornecimento para

administração.

Dito, isto, reputo necessário a análise do caso de modo a decidir pelos

princípios legais aplicáveis à administração pública.

Podemos verificar do informativo nº 103/2012, do Tribunal de Contas da

União, onde manifestou o posicionamento de que não pode haver retenção de

valores:

A  perda  da  regularidade  fiscal  no  curso  de  contratos  de
execução  continuada  ou  parcelada  justifica  a  imposição  de
sanções  à  contratada,  mas  não  autoriza  a  retenção  de
pagamentos  por  serviços  prestados  (Acórdão  nº  964/2012-
Plenário,  TC  017.371/2011-2,  rel.  Min.  Walton  Alencar
Rodrigues, 25.4.2012).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
CONTRATO.  RESCISÃO.  IRREGULARIDADE  FISCAL.
RETENÇÃO  DE  PAGAMENTO.  1.  É  necessária  a
comprovação de regularidade fiscal do licitante como requisito
para sua habilitação, conforme preconizam os arts. 27 e 29 da
Lei nº 8.666/93, exigência que encontra respaldo no art. 195, §
3º, da CF.
2. A exigência de regularidade fiscal deve permanecer durante
toda a execução do contrato, a teor do art. 55, XIII, da Lei nº
8.666/93, que dispõe ser "obrigação do contratado de manter,



durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as  obrigações  por  ele  assumidas,  todas  as  condições  de
habilitação e qualificação exigidas na licitação".
[...]
5.  Pode  a  Administração  rescindir  o  contrato  em  razão  de
descumprimento  de uma de suas cláusulas  e  ainda  imputar
penalidade ao contratado descumpridor. Todavia a retenção do
pagamento devido, por não constar do rol do art. 87 da Lei nº
8.666/93, ofende o princípio da legalidade, insculpido na Carta
Magna.
6.  Recurso ordinário em mandado de segurança provido em
parte.”  (RMS  24953/CE,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 04/03/2008, DJe 17/03/2008)

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina já decidiu:

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  REEXAME  NECESSÁRIO.
CONTRATO  ADMINISTRATIVO.  DEINFRA.  PAGAMENTO
CONDICIONADO  À  APRESENTAÇÃO  DE  CERTIDÃO
NEGATIVA  DE  DÉBITOS  FISCAIS,  BEM  COMO  DE
PROGRAMA DE PREVENÇÃO  DE RISCOS AMBIENTAIS  -
PPRA e PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE
OCUPACIONAL  -  PCMSO.  RETENÇÃO  INDEVIDA.
VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTE.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  EM  REEXAME.  A
Administração tem o dever moral de indenizar toda a obra,
serviço ou material recebido e auferido pelo Poder Público,
eis que o Estado não pode tirar proveito da atividade do
particular sem o correspondente pagamento. Assim sendo,
comprovado  o  ajuste  celebrado  entre  as  partes  e  tendo  a
impetrante cumprido com a sua obrigação, como evidente nos
autos, a concessão da segurança é medida que se impõe para
o  justo  desfecho  da  lide,  afastando-se  qualquer  exigência
imposta para o repasse dos valores devidos. (TJSC, Remessa
Necessária  Cível  n.  0313619-16.2017.8.24.0023,  da  Capital,
rel.  Des.  Pedro  Manoel  Abreu,  Primeira  Câmara  de  Direito
Público, j. 16-10-2018).

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  "EXCEÇÃO  DE  PRÉ-
EXECUTIVIDADE" PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXECUÇÃO
DE  TÍTULO  EXTRAJUDICIAL  PROMOVIDA  CONTRA
AUTARQUIA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279,
DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  CONTRATO
ADMINISTRATIVO.  FORNECIMENTO  DE  MATERIAL  DE
CONSUMO  MÉDICO-HOSPITALAR.  OBRIGAÇÃO
CUMPRIDA.  EMISSÃO  DE  NOTAS  DE  EMPENHO  PELO
ENTE  PÚBLICO.  PAGAMENTO  CONDICIONADO  À
APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
FISCAIS  E  TRABALHISTAS.  AUSÊNCIA  DE  RESPALDO
LEGAL.  ORIENTAÇÃO  PACIFICADA  PELO  GRUPO  DE
CÂMARAS  DE  DIREITO  PÚBLICO  NO  INCIDENTE  DE
COMPOSIÇÃO  DE  DIVERGÊNCIA  INSTAURADO  NO
MANDADO DE SEGURANÇA N. 0312940-16.2017.8.24.0023.
COBRANÇA  DE  UMA  DAS  NOTAS  EM  DUPLICIDADE.
EXCESSO  DE  EXECUÇÃO  CONFIGURADO.  DECOTE.



HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DOS §§ 3º E 4º
DO ART.  20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
FIXAÇÃO  POR  EQUIDADE.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.
COMPENSAÇÃO. SÚMULA N. 306 DO STJ APLICÁVEL AO
CASO  CONSOANTE  O CPC/1973.  DECISÃO  MODIFICADA
EM  PARTE.  RECURSO  PARCIALMENTE  PROVIDO.    De
acordo  com  o  enunciado  da  Súmula  n.  279,  do  Superior
Tribunal de Justiça, "é cabível execução por título extrajudicial
contra a Fazenda Pública."  Não há preceito normativo que
autorize  o  poder  público,  no  curso  da  execução  do
contrato administrativo firmado em razão de processo de
licitação,  subordinar  o  pagamento  da  contraprestação  à
entrega  de  certidão  negativa  de  débito. Na  vigência  do
Código de Processo Civil de 1973, aplicável ao caso uma vez
que a decisão agravada foi publicada anteriormente ao início
da  vigência  do  Código  de  Processo  Civil  de  2015,  os
honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública devem
ser arbitrados por equidade,  e,  na hipótese de sucumbência
recíproca, podem ser compensados, parcial ou totalmente, com
a verba honorária que o Poder Público tiver a receber no feito.
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 4008965-60.2017.8.24.0000,
de Joinville, rel. Des. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito
Público, j. 21-05-2019).

MANDADO  DE  SEGURANÇA  PREVENTIVO.  CONTRATO
ADMINISTRATIVO.  RETENÇÃO  DE  PAGAMENTO  PELO
ESTADO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO
NEGATIVA  DE  DÉBITO  (CND).  SANÇÃO  QUE  NÃO
ENCONTRA RESPALDO NO ART.  87,  DA LEI  N.  8.666/93.
CONCESSÃO DA ORDEM.    "O Superior Tribunal de Justiça
tem pacificado o entendimento de que, "não obstante o poder
conferido  à  Administração  de  exigir  a  comprovação  de
regularidade  fiscal  durante  toda  a  vigência  do  contrato,  não
pode  proceder  à  retenção  do  pagamento  pelos  serviços
comprovadamente  prestados,  sob  pena  de  caracterizar
enriquecimento  ilícito  (AgRg  no  AREsp  561.262/ES,  Rel.
Ministro  SÉRGIO  KUKINA,  PRIMEIRA  TURMA,  DJe
31/08/2015)." (...) (AgInt no AREsp 503.038/RJ, Rel. Min. Gugel
de  Faria,  PRIMEIRA  TURMA,  DJe  31.5.2017).  (TJSC,
Mandado  de  Segurança  n.  0312940-16.2017.8.24.0023,  da
Capital,  rel.  Des.  Júlio  César  Knoll,  Grupo  de  Câmaras  de
Direito Público, j. 25-07-2018).

Pelo exposto, visto que o entendimento é pacificado em nosso Tribunal

de Justiça e também no STJ, entendimento em contrário violaria a legalidade,

ao ponto que estaria a administração se apoderando de recurso em face do

licitante,  caracterizando  enriquecimento  ilícito.  Demonstra-se  necessário  o

pagamento.



Não  mantem  o  licitante  vencedor  as  disposições  contidas  em  Lei

referente a manutenção das condições de habilitação, dito isto, considero que

deverá comprovar até a autorização para reinício das atividades as condições

de habilitação, sob pena de aplicação de penalidades previstas no contrato e

na Lei geral de licitações como, utilizando em caso semelhante, suspensão dos

direitos de licitar  e contratar com o Município de Orleans pelo prazo de 12

(doze) meses.

Tendo em vista que a empresa fundamenta que estará até a data de

continuidade dos serviços apta a execução com a garantia da manutenção das

condições de habilitação, amparado na presunção de boa-fé mantenho neste

momento o contrato.

Determino:

a) O  pagamento  da  Nota  Fiscal  202000000000001,  datada  de

22/01/2010, referente aos serviços executados em abril de 2019; 

b) A  intimação  da  empresa  para  comprovar  em 30  (trinta)  dias  que

mantém as condições de habilitação, de modo que possa continuar a

execução das obras;

c) Publique-se cópia desta decisão no diário oficial dos municípios de

forma a garantir a publicidade necessária e no site do município.

Orleans, 23 de janeiro de 2020.

Jorge Luiz Koch

Prefeito de Orleans


