LEIN° 2.239/2019
DE 20 DE AGOSTO DE 2019
"Dispoe sobre sancoes administrativas por infracoes de licitantes e contratados e da outras
providencias",
EDUARDO PONQUIO MARTINEZ, PREFEITO MUNICIPAL DE TABATINGA, COMARCA
DE IBITINGA, ESTADO DE SAO PAULO, FAZ SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL
DECRETA E ELE PROMULGA A SEGUINTE LEl:Art. 1°. - Para efeito do que dispoern os artigos 86, 87 e 88, da Lei Federal n° 8.666, de 21
de jun ho de 1993, artigo 7°, da Lei Federal n.? 10.520, de 17 de julho de 2002, ficam
estabelecidas as sancoes previstas nesta Lei.
Art. 2°. 0 atraso injustificado na execucao dos contratos
execucao serao sancionados com as sequintes multas:

e seu descumprimento

na

I - nos casos de compras e services:
a)
multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, em dobro nas
reincidencias, por atraso injustificado na entrega, de cada pedido ou etapa, bem
como na substituicao, quando o material, genera ou equipamento apresentar vfcio,
defeito ou irnperfeicao, assim coma na reparacao dos services, ainda que recebido
definitivamente o objeto da prestacao, incidente sabre o valor correspondente
parcela, etapa, ou pedido (mica em atraso.

a

b)
multa de 5% (cinco por cento) por descumprimento de qualquer
clausula contratual durante a execucao do contrato, incidente sabre o valor
correspondente a parcela, etapa, ou pedido (mica, em que ocorreu o fato.
II - nos casos de obras e services de engenharia:
a)
multa de mora de 1 % (um por cento) ao dia incidente sabre o valor da
etapa ou infcio da execucao, em dobro nas reincidencias, por atraso injustificado no
inicio da execucao, na execucao das etapas, na entrega do objeto da prestacao.
b)
multa de 5% (cinco por cento) por descumprimento de qualquer
clausula contratual durante a execucao do contrato, incidente sobre o valor
correspondente a etapa ou objeto unico, em que ocorreu o fato.

Art. 3°. A rescisao contratual, com base no artigo 78, incisos I a XI, da Lei Federal n° 8.666
de 21 de junho de 1993, importara nas seguintes multas, indepe
ntemente do dever de
indenizar a Adrninistracao ou terceiros:

a)
multa de 20% (vinte por cento) do valor contratado, cobrada
proporcionalmente a etapa ou parcela nae cumprida, quando nae for aplicada
concomitantemente sancao de impedimenta de licitar ou contratar ou declaracao de
inidoneidade;
b)
rnulta de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato, cobrada
proporcionalrrrente
a etapa ou parcela nae curnprida, quando for aplicada

concornitantemente sancao de irnpedimento de licitar ou contratar ou declaracao de
inidoneidade.
Art. 4°. As sancoes previstas nos artigos 2°, inciso I, letras "a" e "b" e inciso II letras "a" e "b",
poderao ser aplicadas sem prejuizo da sancao de advertencia prevista no artigo 87, inciso I,
da Lei Federal n.? 8.666 de 21 de junho de 1993.
Art. 5°. A recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido no edital, irnportara na aplicacao de multa de 20% (vinte par cento)
sabre o valor da proposta, sem prejuizo da sancao administrativa de impedimenta de
contratar com a Adrninistracao, pelo prazo de 2 (dois) anos, quando a recusa trouxer
prejuizo para execucao de atendimento nas areas de saude, educacao e service social.
Art. 6°. Aos licitantes que praticarem atos previstos no artigo 88, da Lei Federal n.? 8.666 de
21 de junho de 1993, serao aplicadas as seguintes sancoes:

1.- impedimenta de contratar com a Adrninistracao por 02 (dais) anos, quando a
infracao nao importar tambern ilicito penal, mas descumprimento de regulamentos
que venham causar prejuizo:
II.
- declaracao de inidoneidade, quando a infracao importar em ilicito penal.
Art. 7°. Para efeito do previsto no artigo 7°, da Lei Federal n.? 10.520,17 de julho de 2002,
serao aplicadas as seguintes sancoes, independentemente das multas estabelecias:

1.- impedimenta de contratar com a Administracao por 1 (um) ano aquele que
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta nae celebrar o contrato ou
nao manter a proposta;
II.
- impedimenta de contratar por 2 (dois) anos aquele que cometer fraude fiscal
quanta aos documentos desta natureza utilizado para habilitar-se nas licitacoes, omitir
o real enquadramento da empresa ou falhar na execucao do contrato;
Ill.
- impedimenta de contratar com a Adrninistracao aquele que fraudar na
execucao do contrato ou comportar-se de modo inidoneo frente aos objetivos da
licitacao, por 05 (cinco) anos.
Art. 8°. A aplicacao das sancoes fica condicionada a ampla defesa e ao contradit6rio no
devido processo legal, sem prejuizo da defesa previa quando prevista na legisla9ao federal.
Art. 9°. As sancoes previstas nos artigos 2°, 3°, 5° e 7 ° devera
no termo de contrato, quando for o caso.

star previstas no edital e
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Art. 10. A sancao prevista no artigo 4° devera estar prevista no edital e no contrato quando
for o caso, com indicacao de sua aplicacao concomitante com as sancoes de multa par
inexecucao total ou parcial do contrato previstas no artigo 3 °.
Art. 11. As sancoes previstas no artigo 6° deverao estar previstas no edital e sua aplicacao
decorrera do processo de aplicacao de penalidade.
Art. 12. Estao impedidos de participar de licitacoes ou contratar em qualquer orqao ou
entidade da Adrninistracao Municipal, o licitante declarado impedido ou suspenso nesta
esfera governamental.
Art. 13. As sancoes estabelecidas
observada a natureza da infracao.

por esta Lei poderao ser aplicadas cumulativamente,

Art. 14. Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao.
Tabatinga, 20 de Agosto de 2019.
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