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IMPOssIBILIDADE DE 
APLIcAçãO DE MULtA A 
EMPREsA cONtRAtADA POR 
AUsÊNcIA DE PRAZO DE 
EXEcUçãO PREvIAMENtE 
fIXADOEM EDItAL DE PREgãO 
ELEtRÔNIcO

vinicius André Bufalo

Assessor jurídico do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

Trata-se de procedimento administrativo para eventual 
aplicação de sanção a empresa contratada,1 em decorrência 
de suposto descumprimento das normas do Edital de Pregão 
Eletrônico nº 34/2013, cujo objeto consiste no registro de 
preços para fornecimento e instalação de equipamentos de cli-
matização de ar em prédios do Tribunal de Justiça.

Pelo Parecer nº 550/2014, a Divisão de Engenharia do De-
partamento de Engenharia e Arquitetura informou que houve 
atraso no cumprimento da obrigação ajustada. Devido a isso, 
foi instaurado este procedimento administrativo, que visa a 
aplicar, se for o caso, a sanção cabível.

Intimada, a empresa quedou-se inerte.Por fim, a Comissão 
Permanente para Apuração de Irregularidades e Aplicação de 
Sanções Administrativas às Empresas Contratadas apresentou 
relatório, sugerindo a imposição da pena de multa. Juntou-se 
aos autos extrato de penalidades aplicadas à contratada.

É o relatório.
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FUNDAMENTAÇÃO

A questão posta em debate consiste na aplicação depena 
pelo suposto atraso no fornecimento e na instalação de apa-
relhos de ar condicionado, em desacordo com obrigação con-
tratual assumida por particular.Todavia, conforme adiante será 
demonstrado, da interpretação das disposições do Edital de 
Pregão Eletrônico nº 34/2013, em cotejo com a legislação de 
regência, extrai-se que não é possível chancelar a conclusão a 
que chegaram o Departamento de Engenharia e Arquitetura e 
a Comissão Permanente para Apuração de Irregularidades e 
Aplicação de Sanções Administrativas às Empresas Contrata-
das.

DA AUSÊNCIA DE PRÉVIA DEFINIÇÃO DO PRAZO DE 
EXECUÇÃO NO EDITAL OU NO CONTRATO

Pode-se ver, do Edital de Pregão Eletrônico nº 34/2013, que 
rege a presente contratação, que não houve prévia definição 
de prazo para fornecimento e instalação dos aparelhos de ar 
condicionado. Observe-se:

16.2.O(s) beneficiário(s) do registro deverá(ão) iniciar a execução dos 
serviços a partir do recebimento da nota de empenho ou [da] assinatu-
ra do termo contratual, no prazo definido neste Edital, para a completa 
execução do objeto descrito.

16.3.O prazo para a execução dos serviços terá início a partir da as-
sinatura do contrato, [e] serão definidos pelo Departamento de 
Engenharia e Arquitetura no momento da formalização do pedido 
de contratação. Para a fixação do prazo serão considerados aspectos 
como a complexidade e o valor dos serviços a serem contratados. (sic) 

Com efeito, importa dizer que o artigo 55, IV, da Lei Federal 
nº 8.666/1993, cuja redação é repetida no artigo 99, V, da Lei 
Estadual nº 15.608/2007, fixa que são “cláusulas necessárias em 
todo contrato as que estabeleçam: [...]IV - os prazos de início de 
etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e 
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de recebimento definitivo, conforme o caso”.

Assim, parece claro que a fixação do prazo de execução para 
fornecimento e instalação dos equipamentos adquiridos não 
deve ficar ao exclusivo alvedrio da administração, sob pena de 
ofensa ao princípio da segurança jurídica e da estrita vincu-
lação ao instrumento convocatório (artigo 3º da Lei Federal nº 
8.666/1993). Quanto ao assunto Marçal Justen Filho ensina:

O conteúdo essencial e fundamental do instrumento contratual já se 
encontra determinado em função do instrumento convocatório (ou 
outro ato em que se funde o contrato). [...] Vigora o princípio da con-
formidade do contrato ao ato convocatório. Por isso, as regras do ar-
tigo. 55 são dirigidas antes ao elaborador do ato convocatório do que 
ao redator do instrumento contratual. O instrumento contratual não 
pode inovar o ato convocatório no tocante a condições essenciais para 
a licitação. Todas as cláusulas contratuais que poderiam influir para a 
participação ou não de interessados ou para a formulação de propostas 
deverão constar do ato convocatório, sob pena de nulidade da própria 
licitação2.

O prazo de execução do contrato deve ser previsto de forma 
clara, certa e objetiva, não sendo razoável que se admita que a 
administração possa fixar o prazo a posteriori e a seu talante. 
Vale dizer que, muito embora o edital estabeleça que para a 
fixação do prazo deveriam ser levados em consideração o valor 
e a complexidade dos serviços a serem contratados, não há nos 
autos nenhuma motivação do ato que teria estabelecido o prazo 
de sessenta dias para o cumprimento da obrigação.

Pode-se deduzir qual foi o prazo conferido à empresa apenas 
em razão das informações prestadas pelo setor responsável do 
Departamento de Engenharia e Arquitetura e dos documentos 
gerados na Assessoria Jurídica do mesmo Departamento. Por 
oportuno, importa mencionar que a correspondência eletrôni-
ca [encaminhada à empresa, conforme documento anexado aos 
autos] não deixa claro se à contratada foi dado conhecer do pra-
zo a ela concedido para executar a sua obrigação.

Também se ressalta a ausência de definiçãode prazo mínimo, 
previamente à licitação, para o cumprimento do contrato, o que 
vai de encontro ao que preconiza a Lei de Licitações, notada-
mente no antes citado artigo 55, IV, da Lei Federal nº 8.666/1993.

Em hipótese bem menos drástica do que a que ora se anali-
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sa, o Tribunal de Contas da União decidiu que o prazo deve ser 
certo, exequível e previamente definido:

[...] Abstenha-se [o órgão fiscalizado] de incluir nos contratos cláu-
sula de prazo de vigência indeterminado ou em termos genéricos, 
sem termo final, como ‘até que se alcance o valor proposto pela con-
tratada’, devendo observar, assim, o disposto no artigo 57, § 3º, da Lei 
[Federal] nº 8.666/1993. [...] Evite [o órgão fiscalizado] estabelecer, nos 
contratos, cláusula de vigência em desacordo com os prazos previstos 
e necessários à sua execução, e em desacordo com os créditos orça-
mentários previstos para cada exercício, nos termos do artigo 57 da Lei 
Federal nº 8.666/1993. (Acórdão nº 716/2010. Relator: ministro Augusto 
Sherman Cavalcanti. Publicado em 9/4/2010) 

A Corte de Contas da União sumulou entendimento que 
consagra a necessidade de fixação clara do prazo de execução 
do contrato (Súmulanº 191, do TCU):

Torna-se, em princípio, indispensável a fixação dos limites de vigência 
dos contratos administrativos, de forma que o tempo não comprometa 
as condições originais da avença, não havendo, entretanto, obstáculo 
jurídico à devolução de prazo, quando a Administração mesma con-
corre, em virtude da própria natureza do avençado, para interrupção 
da sua execução pelo contratante.

Igualmente, há precedente do Tribunal de Contas de Minas 
Gerais, que concluiu no processo administrativo nº 715979, da 
relatoria da conselheiraAdriene Andrade, apreciado na sessão 
do dia 30/10/2007 (Revista do TCEMG. Edição especial. A Lei 
Federal nº 8.666/1993 e o TCEMG. p. 226) acerca do conteúdo 
do artigo 55 da Lei de Licitações:

Considero que as mencionadas cláusulas, além de exigidas por lei, 
sãoessenciais à fiscalização do cumprimento dos compromissos as-
sumidos com a administração contratante, bem como à aferição de 
satisfatoriedade eresponsabilização pela execução do contrato.

Vale dizer que, mesmo que se defenda que na ocasião da efe-
tiva contratação, isto é, quando do envio da nota de empenho, 
existia definição de prazo para o cumprimento do objeto con-
tratado, tal proceder ainda assim fere o dispositivo legal men-
cionado, segundo o qual o prazo deve ser definido previamente, 
já que isso pode influenciar na decisão de participar ou não 
do certame, podendo afastar os empresários mais cônscios da 
responsabilidade que significa se comprometer diante da ad-
ministração pública.
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Não por outra razão, a Lei Estadual nº 15.608/2007 (Lei de 
Licitações do Estado do Paraná), quando detalha os requisitos 
para a adoção da modalidade de licitação pregão, exige expres-
samente a definição prévia, ainda na fase interna, dos prazos da 
contratação, conforme se vê:

Art. 49. Na fase interna ou preparatória do pregão, o servidor 
responsável pela formalização do processo licitatório deverá adotar, 
sem prejuízo de outras, as seguintes providências:
[...]
V - estabelecer os critérios de aceitação das propostas, as exigências 
de habilitação, as sanções administrativas aplicáveis por inadimple-
mento às cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos e das 
demais condições essenciais para a contratação.

Do exposto, pode-se afirmar que a não definição prévia do 
prazo para cumprimento da obrigação configura-se ilegal.

DA INVALIDAÇÃO DO ATO

Da conclusão acima exposta, impõe-se a necessidade de se 
discorrer sobre os efeitos dessa ilegalidade no presente caso. A 
situação atrai a incidência da Súmula nº 473, do Supremo Tri-
bunal Federal, assim redigida:

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de 
vícios que os tornam ilegais, porque deles não originam direitos; ou 
revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados 
os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 
judicial.

Quanto a esse tema, José dos Santos Carvalho Filho3 esclarece:

Firmadas as linhas que caracterizam a invalidação, podemos con-
ceituá-la como sendo a forma de desfazimento do ato administrati-
vo em virtude da existência de vício de legalidade.O pressuposto da 
invalidação é exatamente a presença do vício de legalidade. Como já 
examinamos, o ato administrativo precisa observar seus requisitos de 
validade para que possa produzir normalmente os seus efeitos. Sem 
eles, o ato não poderá ter a eficácia desejada pelo administrador. Por 
isso é que para se processar a invalidação do ato é imprescindível que 
esteja ausente um desses requisitos.
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Os requisitos a que se refere o mencionado autor consistem 
em competência, finalidade, forma, motivo e objeto do ato 
administrativo. No presente caso, pode-se afirmar que restou 
configurado vício de forma, que é assim conceituado pelo emi-
nente professor: “O vício de forma provém do ato que inobserva 
ou omite o meio de exteriorização exigido para o ato, ou que 
não atende ao procedimento previsto em lei como necessário à 
decisão que a administração deseja tomar4.

Ao não obedecer aos ditames da Lei Federal nº 8.666/1993 
(artigo 55, IV) e ao disposto no artigo 49, V, da Lei Estadual nº 
15.608/2007, o Edital de Pregão Eletrônico nº 34/2013 deixou de 
obedecer ao procedimento previsto em lei para que se realize 
a contratação, qual seja, a previsão expressa e prévia de prazo 
para a execução do contrato administrativo.

Sendo assim, não se pode concluir de modo diverso 
daquele que determina o reconhecimento do vício de forma do 
ato administrativo. Todavia, em relação às consequências dessa 
conclusão adiante se discorrerá.

MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA CONTRATAÇÃO

Em regra, a invalidação do ato administrativo opera-se 
com efeitos extunc, ou seja, desde a edição do ato. Todavia, é 
assente na doutrina e na jurisprudência que em casos excepcio-
nais é possível a manutenção de certos efeitos do ato invalida-
do. Por todos, recorre-se mais uma vez à doutrina de José dos 
Santos Carvalho Filho5, em passagem na qual cita WeidaZan-
caner:

Entretanto, se essa deve ser a regra geral, há que se reconhecer que, 
em certas circunstâncias especiais, poderão surgir situações que 
acabem por conduzir a administração a manter o ato inválido”. [...] 
Tais situações consistem em verdadeiras limitaçõesao dever de in-
validação dos atos, e podem apresentar-se sob duas formas: 1) o de-
curso do tempo; 2) consolidação dos efeitos produzidos. [...] Haverá 
limitação, ainda, quando as consequências jurídicas do ato gerarem 
tal consolidação fática que a manutenção do ato atenderá mais ao in-
teresse público do que a invalidação. ‘Com base em tais atos, certas 
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situações terão sido instauradas e na dinâmica da realidade podem 
converter-se em situações merecedoras de proteção, seja porque en-
contrarão em seu apoio alguma regra específica, seja porque estarão 
abrigadas por algum princípio de Direito’. [...] Nesses casos, é de se 
considerar o surgimento de inafastável barreira ao dever de invalidar 
da administração, certo que o exercício desse dever provocaria agra-
vos maiores ao Direito do que aceitar a subsistência do ato e de seus 
efeitos na ordem jurídica. Nota-se, por conseguinte, a prevalência do 
princípio do interesse público sobre o da legalidade estrita. 

Dessa forma, ainda que o Edital de Pregão Eletrônico nº 
34/2013 esteja acoimado do vício de ilegalidade desde sua ori-
gem, é inegável que produziu efeitos concretos, consistentes no 
fornecimento de instalação dos aparelhos de ar condicionado, 
dando-se por cumprida a obrigação pela contratada, exceto em 
razão do suposto atraso que ensejou a abertura deste procedi-
mento.

Conclui-se, portanto, quanto ao ato jurídico decorrente 
da licitação levada a efeito, isto é, a compra e venda ocorri-
da entre a empresa contratada e este Tribunal, que não se-
ria conveniente, sob a ótica prática e sob o viés da segurança 
jurídica, que houvesse a desconstituição do negócio jurídico 
mencionado.

Por derradeiro, merece destaque o fato deque a jurisprudên-
cia alberga tal possibilidade excepcional, como mostram os 
arestos a seguir transcritos:

Constitucional. Administrativo. Servidorpúblico. Remuneração. 
Gratificação concedida com base na Lei Federal nº 1762/86. Art. 139, 
II, [Constituição] do Estado do Amazonas. Inconstitucionalidade 
frente à CF/1967. Art. 102, § 2º. Efeitos do ato: sua manutenção.
I. - A lei inconstitucional nasce morta. Em certos casos, entretanto, os 
seus efeitos devem ser mantidos, em obséquio, sobretudo, ao princípio 
da boa-fé. No caso, os efeitos do ato, concedidos com base no princípio 
da boa-fé, viram-se convalidados pela CF/88.
II. - Negativa de trânsitoao RE do Estado do Amazonas. Agravo não 
provido. (STF. Ag.reg. em RE 341732. Relator: ministro Carlos Velloso. 
Julgamento:14/6/2005)

Administrativo. Ensino. Frequência a aulas. Faltas. Suprimento. 
DLnº1.044/1969. Estudante preso. Analogia. Ato administrativo. Nuli-
dade. Súmula nº473-STF. Temperamentos em sua aplicação
I - é licita a extensão, por analogia, dos benefícios asseguradospelo 
DLnº 1.044/1969 a estudante que deixou de frequentar aulas por se en-
contrar sob prisão preventiva, em razão de processo que resultou em 
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absolvição.
II- na avaliação da nulidade do ato administrativo, e necessário tem-
perar a rigidez do princípio da legalidade, para que se coloque em har-
monia com os cânones da estabilidade das relações jurídicas, da boa-fé 
e [de] outros valores necessários à perpetuação do estado de direito.
III - a regra enunciada no verbete 473 da Súmula do STF deve ser en-
tendida com algum temperamento. A administração pode declarar a 
nulidade de seus atos, mas não deve transformar essa faculdade, no 
império do arbítrio. (STJ. RE.nº 45522/SP. Relator: ministro Humberto 
Gomes de Barros. Julgamento: 14/9/1994).

Por outro lado, como houve desrespeito por parte da ad-
ministração quanto à obrigatoriedade legal de fixação de pra-
zo de execução certo e claro, previamente ao contrato, não é 
possível que seja aplicada à contratada nenhuma sanção em 
face do suposto descumprimento do prazo a ela concedido uni-
lateralmente, a posteriori da licitação, para o cumprimento da 
obrigação.

Assim, entende-se que houve ilegalidade no Edital de Pregão 
Eletrônico nº 34/2013, consistente na ausência de fixação prévia 
do prazo de execução do contrato, conforme acima demonstra-
do, o que, a rigor, levaria à invalidação do Edital, com efeitos 
extunc. Como a contratação já ocorreu, o bem foi entregue e 
aceito pela administração [...], excepcionalmente, a regra an-
tes posta merece ser atenuada, para a manutenção do negócio 
jurídico com seus típicos efeitos, exceto quanto à impossibili-
dade de aplicação de qualquer sanção pelo suposto atraso ocor-
rido na entrega do produto.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, considerando os fundamentos acima 
apresentados, pede-se vênia para discordar do relatório fi-
nal elaborado pela Comissão Permanente para Apuração de 
Irregularidades e Aplicação de Sanções Administrativas às 
Empresas Contratadas e, assim, manifestar-se:

a) Pelaimpossibilidade de aplicação de sanção pelo descum-
primento do prazo concedido a posteriori para a execução, em 
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face do disposto no artigo 55, IV, da Lei Federal nº 8.666/1993, e 
no artigo 49, V, da Lei Estadual nº 15.608/2007.

b) No sentido de que seja determinada ao Departamento de 
Engenharia e Arquitetura a alteração dos próximos editais, a 
fim de que o prazo de execução seja prévia e claramente defini-
do.

Parecer nº 308/2016, emitido no protocolo nº 0023704-44.2015.8.16.6000.                     
Data: 9/10/2016.

NOTAS
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2 Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 14. ed. São Paulo: 
Dialética, 2010. p. 708.

3 Manual de Direito Administrativo. 20. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 
148.

4 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Idem. p. 148

5 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Idem. p. 151.


