
 

 

ERRATA DO EDITAL EACH Nº 001/2019 APROVADA CONFORME PARECER PG.P. 10132/2018, FACE A PUBLICIDADE 

DA RESOLUÇÃO Nº 7601, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 (D.O.E. 22/12/2018 - Republicada em 10.1.2019). 

 

EDITAL EACH Nº 001/2019  

(ONDE SE LÊ) 

EDITAL EACH Nº 001/2019  

(LEIA-SE) 

8. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DO 

CANCELAMENTO E DAS CONTRATAÇÕES 

 

... 

 

8.13.:O fornecedor que, convocado, recusar-se 
injustificadamente a assinar o contrato ou a 
retirar o instrumento equivalente no prazo 
estabelecido, terá seu Registro de Preços 
cancelado, sendo-lhe aplicável a multa pela 
inexecução total do ajuste. 

 

... 

8. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DO 

CANCELAMENTO E DAS CONTRATAÇÕES 

... 

 

8.13. O fornecedor que, convocado, recusar-se 

injustificadamente a assinar o contrato, 

aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido 

pela Administração, sujeita-se à multa por 

inexecução, no importe de 20% (vinte por 

cento) do valor da obrigação não 

cumprida, nos termos do artigo 9º, 

parágrafo único, da Resolução USP nº 

7601/2018. 

... 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

14.1. A Licitante que não mantiver a proposta, 

apresentá-la sem seriedade, falhar ou fraudar 

na execução do contrato, comportar-se de 

modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 

cometer fraude fiscal, será punida com o 

impedimento de contratar com a 

Administração e com o descredenciamento no 

CAUFESP, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 

sem prejuízo das multas previstas em Edital, 

contrato e das demais sanções previstas na 

legislação. 

 

14.2. Pelo descumprimento das demais obrigações 

assumidas a Contratada estará sujeita às 

penalidades previstas na Lei Federal nº 

8.666/1993 e suas alterações posteriores e na 

Portaria GR 3.161/1999, que fica fazendo 

parte integrante deste Edital e cuja íntegra 

encontra-se disponível nos seguintes 

endereços: www.usp.br/gefim - Legislação ou 

www.bec.sp.gov.br - Legislação - Portaria. 

 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

14.1. Nos termos do artigo 7º, da Lei Federal 

nº 10.520/2002, aquele que praticar 

quaisquer dos atos ali previstos ficará 

impedido de licitar e contratar com a 

Administração direta e indireta do Estado 

de São Paulo e será descredenciada no 

CAUFESP, pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos, sem prejuízo das multas previstas 

em Edital e no Contrato e das demais 

cominações legais. 

 

14.2.  A sanção de que trata o subitem anterior 

poderá, ainda, ser aplicada juntamente 

com as demais penalidades previstas na 

Resolução USP nº 7601/2018, que fica 

fazendo parte integrante deste Edital, e 

cuja íntegra encontra-se disponível no 

seguinte endereço: 

http://www.leginf.usp.br. 

 

14.3. As sanções são autônomas e a aplicação 

http://www.leginf.usp.br/


 

 

14.2.1. Pela inexecução total ou parcial do ajuste, a 

multa será de 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da obrigação não cumprida. 

 

14.2.2. Pelo atraso injustificado a Contratada 

incorrerá em multa diária de 0,1% (um 

décimo por cento) sobre o valor ajustado, 

excluída, quando for o caso, a parcela 

correspondente aos impostos incidentes, 

quando destacados no documento fiscal. 

 

14.2.3. Os atrasos injustificados superiores a 60 

(sessenta) dias corridos serão 

obrigatoriamente considerados inexecução. 

 

14.2.4. Poderão ser aplicadas, ainda, as penas de 

suspensão temporária de participação em 

procedimento licitatório e impedimento de 

contratar com a Administração e, ainda, 

declaração de inidoneidade para licitar e 

contratar com a Administração Pública, 

dando-se às mesmas os efeitos previstos no 

Decreto Estadual n° 48.999/2004. 

 

14.2.5. Independentemente das sanções retro a 

Licitante ficará sujeita, ainda, à composição 

das perdas e danos causados à 

Administração e decorrentes de sua 

inadimplência, bem como arcará com a 

correspondente diferença de preços 

verificada em nova contratação, na hipótese 

de os demais classificados não aceitarem a 

contratação pelos mesmos preços e prazos 

fixados pelo inadimplente. 

 

14.3 A aplicação das penalidades previstas no 

subitem 14.1. não exclui a incidência das 

multas previstas na Portaria GR n° 

3.161/1999, garantindo o exercício de prévia 

e ampla defesa da Licitante vencedora. 

 

14.4. No caso de contratação de sociedades 

cooperativas, haverá rescisão imediata do 

contrato administrativo na hipótese de 

caracterização superveniente da prestação de 

de uma não exclui a de outra. 

 

14.4. O procedimento administrativo garantirá 

o exercício do contraditório e da ampla 

defesa, nos termos da Resolução USP nº 

7601/2018. 

 

14.5. As sanções aplicadas pela Administração 

serão registradas no CAUFESP, no 

“Sistema Eletrônico de Aplicação e 

Registro de Sanções Administrativas – e-

Sanções”, no endereço 

www.esancoes.sp.gov.br; no Sistema 

Apenados do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo; e também no 

“Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas – CEIS”, no 

endereço 

http://www.portaltransparencia.gov.br/c

eis. 

 

 

 

http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis


 

 

trabalho nas condições que alude o § 1° do 

Decreto nº 57.159/2011. 

 

ITEM CONTRATO ITEM CONTRATO 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

 

10.1.  Além das sanções previstas no artigo 7º da Lei 

nº 10.520/2002, pelo descumprimento das 

demais obrigações assumidas a CONTRATADA 

estará sujeita às penalidades previstas na Lei 

nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores e 

na Portaria GR 3.161/1999, que fica fazendo 

parte integrante deste contrato. 

 

10.1.1. Pela inexecução total ou parcial do ajuste, a 

multa será de 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da obrigação não cumprida. 

 

10.1.2. Pelo atraso injustificado a CONTRATADA 

incorrerá em multa diária de 0,1% (um décimo 

por cento) sobre o valor ajustado, excluída, 

quando for o caso, a parcela correspondente 

aos impostos incidentes, quando destacados 

no documento fiscal. 

 

10.1.3. Os atrasos injustificados superiores a 60 

(sessenta) dias corridos serão 

obrigatoriamente considerados inexecução. 

 

10.1.4. Poderão ser aplicadas, ainda, as penas de 

suspensão temporária de participação em 

procedimento licitatório e impedimento de 

contratar com a Administração e, ainda, 

declaração de inidoneidade para licitar e 

contratar com a Administração Pública, 

dando-se as mesmas os efeitos previstos no 

Decreto Estadual nº. 48.999/2004. 

 

10.2. Independentemente das sanções mencionadas 

a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, à 

composição de perdas e danos causados a 

administração e decorrentes de sua 

inadimplência, bem como arcará com a 

correspondente diferença de preços 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

 

10. Além das sanções previstas no artigo 7º 

da Lei Federal nº 10.520/2002, pelo 

descumprimento das demais obrigações 

assumidas, a CONTRATADA estará sujeita 

às penalidades previstas na Lei nº 

8666/1993 e suas alterações posteriores e 

na Resolução USP nº 7601/2018, que fica 

fazendo parte integrante deste Contrato, 

sem prejuízo da responsabilidade civil ou 

criminal, quando couber. 

 

10.1. A advertência é aplicável em caso de 

descumprimento de obrigação acessória 

que não resulte em prejuízo à execução do 

objeto principal do contrato. 

 

10.2. Poderão ser aplicadas multas, com 

fundamento no artigo 87, inciso II, da Lei 

nº 8.666/1993, observados os seguintes 

tipos e respectivos percentuais: 

 

a) Cominatória: A multa cominatória 

corresponderá a 2% (dois por cento) 

acrescida na seguinte proporção, 

conforme perdure o descumprimento: 

I – Até o 30º dia – 0,1% (um décimo por 

cento) ao dia; 

II – A partir do 31º dia – 0,2% (dois 

décimos por cento) ao dia. 

a.1) A multa cominatória será calculada 

com base no valor contratado dos 

bens fornecidos ou serviços 

prestados/realizados no período 

de medição em que se verificou a 

infração. 

 

b) Moratória: A multa moratória, 

calculada sobre o valor da obrigação 

cumprida em atraso, será de 2,0% (dois 



 

 

verificada em nova contratação feita no 

mercado, na hipótese de os demais 

classificados não aceitarem a contratação 

pelos mesmos preços e prazos fixados pelo 

inadimplente. 

 

por cento) acrescida na seguinte 

proporção, conforme perdure a mora: 

I – Até o 30º dia – 0,2% (dois décimos 

por cento) ao dia; 

II – A partir do 31º dia – 0,4% (quatro 

décimos por cento) ao dia. 

b.1) A multa moratória não excederá a 

20% (vinte por cento) da 

obrigação cumprida em atraso. 

 

c) Por inexecução total ou parcial do 

contrato: A multa será de 20% (vinte 

por cento) do valor da obrigação não 

cumprida, e será aplicada quando for 

imputável à CONTRATADA a 

responsabilidade pela inexecução do 

contrato nas condições pactuadas, e 

não houver interesse no recebimento 

da obrigação em mora, em especial nas 

situações que ensejam a rescisão 

unilateral do contrato, previstas no 

artigo 78, incisos I a XII, da Lei nº 

8.666/1993. 

 

10.2.1. As multas poderão ser compensadas 

com pagamentos eventualmente 

devidos pela Administração, ainda 

quando resultantes da execução de 

outro contrato, e/ou descontadas da 

garantia do respectivo contrato ou, 

quando for o caso, a Administração 

efetuará a cobrança judicialmente. 

 

10.2.2. As multas não tem caráter 

compensatório, de modo que, 

independentemente das sanções 

aplicáveis, a CONTRATADA ficará 

sujeita à composição das perdas e 

danos causados à Administração e 

decorrentes de sua inadimplência, bem 

como arcará com a correspondente 

diferença de preços verificada em nova 

contratação feita no mercado, na 

hipótese de os demais classificados não 

aceitarem a contratação pelos mesmos 



 

 

preços e prazos fixados pelo 

inadimplente. 

 

10.3. As sanções são autônomas e a aplicação de 

uma não exclui a de outra.  

 

10.4. O procedimento administrativo garantirá o 

exercício do contraditório e da ampla 

defesa, nos termos da Resolução USP nº 

7601/2018. 

 

10.5. As sanções aplicadas pela Administração 

serão registradas no CAUFESP, no “Sistema 

Eletrônico de Aplicação e Registro de 

Sanções Administrativas – e-Sanções”, no 

endereço www.esancoes.sp.gov.br; no 

Sistema Apenados do Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo; e também no 

“Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas 

e Suspensas – CEIS”, no endereço 

http://www.portaltransparencia.gov.br/cei

s. 

 

http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis

