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TITULO: CRITERIOS PARA APLICA<;AO DE SAN<;OES ADMINISTRATIV AS
NAS EMPRESAS CONTRATADAS POR DISPENSA DE LICITA<;AO
PELO VALOR

1. FINALIDADE
Estabelecer diretrizes para a aplica<;ao de san<;oes administrativas nas empresas
contratadas por Dispensa de Licita<;ao pelo Valor, de acordo com os incisos I e II do
artigo 24, em virtu de de inexecu<;ao total ou parcial das obriga<;oes assumidas,
conforme previsto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei Federal 8.666/93, e suas altera<;oes.

2. DISTRIBUICAo
Todas as areas da CPTM e Gestores.

3. DEFINICOES

3.1. Dispensa de Licita~ao pelo Valor - DLV
E a forma de contrata<;ao direta, mediante licita<;ao dispensavel, realizada em razao do
seu valor, conforme previsao contida nos incisos I e II e § unico do artigo 24 da Lei
Federal nO 8.666/93, cabivel sua utiliza<;ao, para cada objeto, apenas uma vez por
or<;amento anual.

3.1.1. Eletr6nica
Realizada no ambiente da Boisa Eletr6nica de Compras do Estado de Sao Paulo -
BEC/SP com a abertura de Ordem de Compra - OC, no Sistema Integrado de
Informa<;oes Fisico-Financeiras - SIAFisICO.

3.1.2. Administrativa
Instaurada ap6s duas tentativas sem sucesso de aquisi<;ao em ambiente eletr6nico ou,
diretamente, em situa<;ao emergencial, desde que devidamente justificada pela
Gerencia Solicitante, sendo submetida diretamente ao mercado para um rol de
empresas previamente selecionadas conforme 0 objeto, atraves do encaminhamento,
por e-mail ou fax, de Proposta Comercial - Compras 1 Servi<;os.

3.2. Ordem de Fornecimento - OF
E 0 instrumento contratual, celebrado em decorrencia de licita<;oes nos termos do artigo
62 da Lei Federal nO8.666/93, a criterio da Administra<;ao.

3.3. Nota de Empenho - NE
E 0 instrumento contratual oriundo de dispensa de Iicita<;ao na BEC, emitido atraves do
Sistema Integrado de Informa<;oes Fisico-Financeiras - SIAFisICO.

4. DIRETRIZES

4.1. Gerais
a.) A divulga<;ao deste instrumento se da atraves da publica<;ao no Diario Oficial do Estado,

e disponibiliza<;ao nos sites da CPTM www.cptm.sp.gov.br em Licita<;oes/Normas e da
BEC/SP www.bec.sp.gov.br em Dispensa de Licita<;ao/Legisla<;ao.

b.) 0 processo de gestao contratual esta definido na NI.03/001 - Gestao de Instrumentos
Contratuais.

c.) Este instrum regulamentar a aplica<;ao de san<;oes as contrata<;oes realizadas
atraves do letr6nico de Contrata<;oes por Dispensa de Licita<;ao do Sistema

http://www.cptm.sp.gov.br
http://www.bec.sp.gov.br


~CPTM TiTULO: CRITERIOS PARA APLICA<;AO DE
SAN<;6ES ADMINISTRATIV AS As
EMPRESAS CONTRAT ADAS POR DISPENSA
DE LICIT A<;AO PELO VALOR

BEC/SP - Boisa Eletronica de Compras do Governo do Estado de S80 Paulo, conforme
alinea Un"do preambulo daquele edital.

d.) A contratay80 da compra de material, material de estoque, bem e equipamento, por
Dispensa de Licitay80 pelo Valor, cadastrados no CADMA T - Cadastro Unico de
Materiais e Serviyos do Estado da BEC/SP, e realizada em ambiente eletronico, com
eXCey80 do serviyo comum, obra e serviyo tecnico profissional especializado.

e.) A contratay80 do serviyo comum, obra e serviyo tecnico profissional especializado, por
Dispensa de Licitay80 pelo Valor, em ambiente administrativo, e realizada desde que
devida e previamente justificada sua utilizay80 pela Gerencia Solicitante, para cada
objeto, apenas uma vez por oryamento anual, sendo vedado 0 fracionamento da
solicitay80 em relay80 ao total a ser contratado.

4.2. Penalidades
a.) A aplicay80 de sanyoes deve obedecer ao que se segue:

1. A recusa injustificada em aceitar, retirar ou assinar 0 instrumento contratual, dentro
do prazo de 3 dias uteis, a contar do seu recebimento ou da conVOCay80,
caracteriza 0 descumprimento total da obrigay80 assumida, sujeitando-se a multa
de 40% do valor total do respectivo instrumento.
• A reincidencia da falta sujeita a aplicay80, cumulativamente com a multa

prevista, da penalidade de suspens80 temporaria conforme item 4.2.c.1.
2. 0 atraso injustificado na eXeCUy80 do instrumento sujeita a contratada a multa de

mora, calculada por dia de atraso, sobre 0 valor da obrigay80, incluida a
atualizay80 prevista, se for 0 caso:

• Atraso ate 20 dias, multa de 0,5%;

• Atraso superior a 20 e ate 30 dias, multa de 1,0%;

• Atraso superior a 30 dias, ensejara a rescis80 do instrumento contratual.
3. Pela ineXeCUy80 total ou parcial do instrumento contratual, multa de 50% calculada

sobre 0 valor dos bens n80 entregues, ou dos serviyos n80 executados.
b.) 0 material sera submetido a exames de controle de qualidade. Na hip6tese de

reprOVay80, 0 material sera colocado a disposiy80 da contratada para retirada no prazo
maximo de 30 dias, mediante comUniCay80 por escrito da CPTM, que devera ocorrer
em ate 5 dias da reprOVay80.
1. Se 0 objeto do contrate n80 for aceito, a contratada deve substitui-Io ou

providenciar sua regularizay80, dentro do prazo assinalado pela contratante, sob
pena de sujeitar-se as multas previstas no item 4.2.a.3;

2. Somente sera aceita a reentrega do material com a retirada do material reprovado;
3. Vencido 0 prazo, sem a retirada do material reprovado, entende-se que a

contratada abre m80 da propriedade do material, podendo a CPTM dispo-Io como
melhor entender e, em caso de venda do material, 0 valor arrecadado servira para
pagamento dos custos de armazenamento, processo de venda e abatimento das
multas aplicadas, entre outros custos que a Administray80 tenha sofrido.

c.) Na hip6tese de r SCiS80 do instrumento contratual, alem da aplicay80 da multa
correspondente, fiC: sujei a contratada as seguintes sanyoes:
1. Suspens80 t pora a ao direito de licitar com a CPTM, bem como 0 impedimenta

de com ela n rata , pelo prazo de ate 24 meses;
!
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2. Declara~ao de inidoneidade quando a contratada deixar de cumprir as obriga~6es
assumidas, praticando falta grave, dolosa au revestida da ma-fe, nos termos do
inciso IV do artigo 87 da Lei Federal 8.666/93.

d.) Para aplica~ao da san~ao estabelecida no item 4.2.c.2, e observado a rito estabelecido
no § 3° do artigo 87 da Lei Federal 8.666/93.

e.) Previa mente da aplica~ao das san~6es a contratada e notificada facultando-Ihe a
defesa previa, no respectivo processo, no prazo de 5 dias uteis do recebimento da
notifica~ao, quando a san~ao proposta for a de suspensao temporaria, e 10 dias uteis
do recebimento da notifica~ao quando a san~ao proposta for a de declara~ao de
inidoneidade.

f.) Da aplica~ao das san~6es cabe recurso, no prazo de 05 dias uteis da intima~ao do ato,
consoante a disposto no artigo 109 da Lei Federal 8.666/93 e suas altera~6es.

g.) As penalidades morat6rias sao, sempre que possivel, descontadas dos creditos da
contratada au, se for a caso, cobradas administrativa au judicialmente.

h.) Na hip6tese de nao existir pagamento previsto, efetivamente configurado, a contratada
deve efetuar a quita~ao da multa em ate 3 dias uteis, contados do recebimento do
documento de cobran~a respectivo, no Departamento de Finan~as - DFFA da CPTM,
sob pena de, em nao a fazendo, sujeitar-se aos procedimentos judiciais cabiveis.
1. 0 nao pagamento da multa no prazo estipulado importa na incidencia de juros

morat6rios de 6% ao ana "pro rata tempore", ate seu efetivo pagamento, utilizando-
se para a calculo a f6rmula a seguir indicada:

Onde: VJM = Valor em atraso acrescido de juros morat6rios
VA = Valor em atraso
n = Numero de dias em atraso

i.) As multas previstas nao tem carater compensat6rio, mas sim morat6rio,
consequentemente, a seu pagamento nao exime a contratada da repara~ao de
eventuais danos, perdas au prejuizos que seu ato punivel venha acarretar a CPTM.

4.3. Gerencia de Contratacoes e Compras - GFC
a.) Receber informa~ao do gestor acerca da san~ao a ser aplicada a contratada, conforme

competencias indicadas no subitem 5.6 da NI. 03/001 - Gestao de Instrumentos
Contratuais.

b.) Para as casas de suspensao temporaria do direito de licitar e contratar e declara~ao de
inidoneidade, garantido a direito de contradit6rio, requerer junto a Secretaria de Gestao
Publica do Governo do Estado de Sao Paulo a cassa~ao da senha eletronica da
contratada, com posterior publica~ao no sitio www.aplicacao.sancoes.sp.gov.br e no
Diario Oficial do Estado.

4.4. Gestor
a.) Cumprir as dis si~6es estabelecidas no Edital Eletronico de Contrata~6es par

Dispensa de liS'\! ~ao do Sistema BEC/SP - Balsa Eletronica de Compras do Governo
do Estado de Pa '0, atinentes a sua area de competencia e as relativas ao item
penalidades, c tant das Condi~6es Gerais do Contrato de cada OF.

http://www.aplicacao.sancoes.sp.gov.br
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b.) Instaurar, instruir e conduzir 0 procedimento visando a aplicac;ao de penalidades de
multa e advertencia, oriundas da execuc;ao de OF ou NE, elaborado com 0 auxilio da
Gerencia Jurfdica - GRJ, e encaminhado para a contratada os comunicados relativos a
intenc;ao de aplicac;ao de multa, bem como das multas efetivamente aplicadas depois de
observado 0 contradit6rio e a ampla defesa.

c.) Fornecer a GFC c6pia da penalidade aplicada a contratada para integrar 0 processo de
contratac;ao.

5. COMPETENCIAS
As estabelecidas na NI.03/001 - Gestao de Instrumentos Contratuais.

6. DISPOSICOES COMPLEMENTARES
Os casos omissos serao dirimidos pelo Diretor Presidente por proposic;ao da Gerencia
de Contratac;6es e Compras - GFC.

7. ANEXOS
Anexo I - Controle de vers6es
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