Ministério da Educação
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Coordenação Geral de Compras e Contratos
Coordenação de Compras
MEC – Ministério da Educação Subsecretaria
de Assuntos Administrativos Uasg 150002
ERRATA II – PREGÃO Nº 09/2018
Processo nº 23000.016152/2018-67

Senhores Licitantes, fica alterada a redação dos itens abaixo referente ao Termo de
Referência e a Minuta de Contrato, conforme abaixo:
Termo de Referência – Item 41 - SANÇÕES
Onde se lê
(...)
41.6. Sem prejuízo das sanções previstas no item anterior, com fundamento nos artigos 86
e 87 da Lei nº 8.666/93, a licitante vencedora ficará sujeita, no caso de atraso injustificado,
assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da
obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla
defesa, às seguintes penalidades:
41.6.1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução
dos serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o
limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias
de atraso;
41.6.2. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na execução
dos serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor
correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão
contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;
41.6.3. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo de demais sanções;
41.6.4. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em
assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente e/ou entrega da garantia
contratual, dentro do prazo estabelecido pela administração, recusa parcial ou total
na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do
contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente; e
41.6.5. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pela
inexecução total do contrato.
41.6.6. No caso de ocorrência concomitante das multas previstas nas alíneas “a” e
“b” com as da alínea “c”, o percentual aplicado não poderá ultrapassar a 7% (sete
por cento).
41.6.7. Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento para
contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos.
41.6.8. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

promovida a reabilitação, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no item anterior.
41.6.9. As sanções de multa poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com
as glosas, advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com a
Administração da CONTRATANTE e impedimento de licitar e contratar com a União,
descontando-a do pagamento a ser efetuado.
41.6.10. No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou seja,
na fase da defesa prévia, a CONTRATANTE poderá fazer a retenção do valor
correspondente à multa, até a decisão final da defesa prévia. Caso a defesa prévia
seja aceita, ou aceita parcialmente, pela CONTRATANTE, o valor retido
correspondente será depositado em favor da CONTRATADA, em até 5 (cinco) dias
úteis a contar da data da decisão final da defesa apresentada.
41.6.11. As sanções serão aplicadas pela autoridade administrativa, assegurada a
ampla defesa e podendo dar-se cumulativamente, inclusive por medida cautelar,
antecedente ou incidente de procedimento administrativo.
41.6.12. As advertências serão aplicadas sempre que necessário ao fiel
cumprimento contratual, desde que os fatos apresentados não tenham gerado
prejuízo à Administração.
(...)
Leia-se
(...)
41.6 Sem prejuízo das sanções previstas no item anterior, com fundamento nos artigos 86
e 87 da Lei nº 8.666/93, a licitante vencedora ficará sujeita, no caso de atraso injustificado,
assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da
obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla
defesa, às seguintes penalidades:
41.6.1. Advertência;
41.6.2. Multa de:
41.6.2.1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na
execução dos serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte
inadimplente, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento), que
corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;
41.6.2.2. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na
execução dos serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o
valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a
critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;
41.6.2.3. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de
empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo de
demais sanções;
41.6.2.4. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do
adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente
e/ou entrega da garantia contratual, dentro do prazo estabelecido pela
administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na
conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de empenho, calculado
sobre a parte inadimplente; e
41.6.2.5. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho,
pela inexecução total do contrato.

41.6.2.6. No caso de ocorrência concomitante das multas previstas nas
alíneas “a” e “b” com as da alínea “c”, o percentual aplicado não poderá
ultrapassar a 7% (sete por cento).
41.6.2.7. Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento
para contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos.
41.6.2.8. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item
anterior.
41.7. As sanções de multa poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as
glosas, advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração
da CONTRATANTE e impedimento de licitar e contratar com a União, descontando-a do
pagamento a ser efetuado.
41.8. No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou seja, na fase
da defesa prévia, a CONTRATANTE poderá fazer a retenção do valor correspondente à
multa, até a decisão final da defesa prévia. Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita
parcialmente, pela CONTRATANTE, o valor retido correspondente será depositado em
favor da CONTRATADA, em até 5 (cinco) dias úteis a contar da data da decisão final da
defesa apresentada.
41.9. As sanções serão aplicadas pela autoridade administrativa, assegurada a ampla
defesa e podendo dar-se cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente
ou incidente de procedimento administrativo.
41.10. As advertências serão aplicadas sempre que necessário ao fiel cumprimento
contratual, desde que os fatos apresentados não tenham gerado prejuízo à
Administração.
(...)

Minuta de Contrato – CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DASSANÇÕES
Onde se lê
(...)
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Sem prejuízo das sanções previstas no item anterior, com fundamento
nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a licitante vencedora ficará sujeita, no caso de atraso
injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da
obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa,
às seguintes penalidades:
0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução dos serviços,
calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove
vírgula nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;
0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na execução dos
serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte
inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o
atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;
5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo de demais sanções;
15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o

contrato ou retirar o instrumento equivalente e/ou entrega da garantia contratual,
dentro do prazo estabelecido pela administração, recusa parcial ou total na entrega do
material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de empenho,
calculado sobre a parte inadimplente; e
20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pela inexecução total
do contrato.
(...)

Leia-se
(...)
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Sem prejuízo das sanções previstas no item anterior, com fundamento
nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a licitante vencedora ficará sujeita, no caso de atraso
injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da
obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa,
às seguintes penalidades:~
1. Advertência;
2. Multa de:
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução
dos serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente,
até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento), que corresponde até 30
(trinta) dias de atraso;
b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na
execução dos serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o
valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a
critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;
c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo de demais sanções;
d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em
assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente e/ou entrega da
garantia contratual, dentro do prazo estabelecido pela administração,
recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do
serviço, ou rescisão do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte
inadimplente; e
e) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pela
inexecução total do contrato.
(...)
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