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PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
SUBPROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PORTARIA No- 749, DE 19 DE SETEMBRO DE 2012

Dispõe sobre a colaboração temporária en-
tre a Procuradoria Federal Especializada
junto à Fundação Nacional de Saúde em
Brasília e a Procuradoria Federal junto ao
Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico.

O SUBPROCURADOR-GERAL FEDERAL, no uso da
atribuição que lhe foi delegada pelo Procurador-Geral Federal, nos
termos da Portaria PGF nº 200, de 25 de fevereiro de 2008, re-
solve:

Art. 1º A Procuradoria Federal Especializada junto à Fun-
dação Nacional de Saúde - FUNASA em Brasília/DF e a Procu-
radoria Federal junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico - CNPq prestarão colaboração mútua, sob a
coordenação da primeira, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, convalidando-se os atos anteriormente praticados.

ANTONIO ROBERTO BASSO

SECRETARIA DE PORTOS

DESPACHO DO MINISTRO
Em 24 de setembro de 2012

Ref.: Processo nº 00045.002401/2009-24
Contrato nº 04/2010
Contratada: Enterpa Engenharia Ltda.
Contratante: União (Secretaria de Portos da Presidência da República
- SEP/PR)
Objeto: Obra/serviços de dragagem e aprofundamento por resultado
dos acessos Aquaviários ao Porto de Cabedelo - PB

1. Vistos e examinados os autos, com observância aos prin-
cípios da legalidade, proporcionalidade e da razoabilidade, adoto, como
razões de fato e de direito para decidir as orientações contidas no PA-
RECER Nº 137/2012/ASSJUR-SEP/PR/CGU/AGU, 24.09.2012,e na
Nota Técnica nº.58/2012/DEOP, de 24.09.2012,e por isso admito o RE-
CURSO ADMINISTRATIVO tempestivamente apresentado pela Enter-
pa Engenharia Ltda., CNPJ/MF nº 47.892.906/0001-21, que ora recebo
apenas no efeito devolutivo, e JULGO pela sua procedência parcial.

2. Consequentemente, RECONSIDERO a decisão recorrida
para rever a penalidade anteriormente aplicada na forma do Quadro 7
- Aplicação das Sanções, reduzindo-a nos termos do Quadro anexo à
Nota Técnica nº. 58/2012/DEOP, de 24.09.2012, de modo a manter a
aplicação das penas de advertência, declaração de inidoneidade para
licitar e contratar com a Administração Pública, e multas no valor total
de R$3.138.341,19 (três milhões, cento e trinta e oito mil e trezentos
e quarenta e um reais e dezenove centavos), nos termos dos art. 87,
incisos I, II e IV, e 109, §§ 2º e 4º, ambos da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, em função do descumprimento de obrigações con-
tratuais que ocasionaram, inclusive, a inexecução parcial do Contrato
nº 04/2010, que tem por objeto a obra de dragagem e aprofundamento
por resultado dos acessos Aquaviários ao Porto de Cabedelo.

2.1. A esse montante deverá ser adicionado o valor que deve
ser liquidado de R$ 1.429.247,61 (um milhão, quatrocentos e vinte
nove mil, duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos),
totalizando o valor de R$ 4.567.588,80 (quatro milhões, quinhentos e
sessenta e sete mil, quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta cen-
tavos) a ser ressarcido pela Enterpa Engenharia Ltda.

3. Apurem-se os valores efetivamente devidos pela Con-
tratada, e caso este supere o valor total da Garantia, proceda-se à
cobrança administrativa da diferença encontrada, e na hipótese de
insucesso da SEP/PR, remeta-se cópia integral dos presentes autos à
Advocacia-Geral da União para cobrança judicial.

4. Indefiro o pleito de remessa do Recurso Administrativo à
Presidência da República, posto que a Lei nº 8.666/93 prevê ex-
pressamente quais os recursos cabíveis de decisões em processo re-
lativos a licitações e contratos administrativos, não havendo que se
falar em omissão e aplicação subsidiária da lei de processo admi-
nistrativo federal (Lei nº 9.784/99).

5. Promovam-se a revisão e registros/anotações das penalidades
que restaram confirmadas, inclusive no Sistema próprio de Governo.

6. Intime-se.

LEÔNIDAS CRISTINO

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

BALANCETE PATRIMONIAL
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