
RESOLUÇÃO Nº 143, DE 28 DE AGOSTO DE 2019.
Aprova o Manual de Procedimentos de
Aplicação de Sanções Administrativas a
Empresas Contratadas pela Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR da Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições
legais, e considerando o contido no Processo nº 23104.033494/2018-83,
resolve, ad referendum:

 
Art. 1º  Aprovar o Manual de Procedimentos para Aplicação de

Sanções Administrativas a Empresas Contratadas pela Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, na forma do Anexo a esta
Resolução.

 
Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
 

 

MARCELO AUGUSTO SANTOS TURINE

Documento assinado eletronicamente por Marcelo
Augusto Santos Turine, Reitor(a), em 29/08/2019, às
11:17, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1436229 e o código CRC
3CF75A6A.

CONSELHO DIRETOR
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: 
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.000159/2019-80 SEI nº 1436229
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ANEXO - MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DE EMPRESAS – UFMS 

(Resolução nº 143, CD, de 28 de agosto de 2019.) 
 
1. Introdução 

 
O presente documento tem por objetivo trazer orientações para a aplicação de sanções 

administrativas de empresas, no âmbito da UFMS, e traçar especificidades quanto aos seguintes aspectos: 
da caracterização das ações e omissões que podem ser classificadas como infração administrativa; das 
sanções possíveis de serem aplicadas e suas dosimetrias; e das autoridades competentes para a aplicação 
das sanções. 

Para todos os efeitos, na UFMS, adota-se integralmente as conceituações e abordagens 
constantes no Caderno de Logística – Sanções Administrativas da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação – (SLTI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) 

(https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/ArquivosCGNOR/caderno-de- 
logistica-de-sancao-2.pdf). 

 
 

2. Da aplicabilidade das sanções administrativas 
 

Verificada a ocorrência de ação e/ou omissão da empresa passível de ser classificada como 
infração administrativa, é imprescindível que a Administração instaure procedimento específico visando 
à apuração dos fatos. Para tanto, demanda-se que a empresa que cometeu o ato seja devidamente 
notificada, concedendo-lhe prazo para o exercício de defesa prévia. Haverá, em seguida, a apreciação da 
defesa e julgamento desta manifestação, em que a Administração irá apresentar sua decisão final, 
definindo a dosimetria das penas. Fica consignado, ainda, o exercício do direito de interpor recurso 
administrativo em face da decisão proferida, dentro dos prazos legais. 

 
É importante destacar que a dosimetria trazida no presente documento deverá servir de padrão 

para utilização em toda a UFMS, devendo constar nos editais e nas minutas de contratos. 
Registra-se também que, havendo a possibilidade de aplicação da sanção administrativa de 

multa, a autoridade competente poderá decidir pela aplicação desta penalidade concomitantemente com 
outras sanções administrativas de natureza restritiva de direitos, como por exemplo de impedimento de 
licitar e contratar com a Administração (Lei 10.520, de 17 de julho de 2002). 

 
Por fim, cumpre registrar que as situações práticas trazidas neste Manual têm caráter 

exemplificativo. Caso surjam novas situações passíveis de penalidade e que não foram previstas neste 
documento, elas serão analisadas pela autoridade competente, com base na legislação vigente e nos 
princípios administrativos, garantidos desde já o devido processo legal, o contraditório e ampla defesa do 
acusado, bem como a proporcionalidade e razoabilidade na aplicação das sanções. As sanções serão 
aplicadas conforme disciplinam as Leis nº s 8.666, de 1993; 10.520, de 2002; e 12.846, de 2013, ficando a 
cargo da Autoridade Competente definir sob qual será mais adequada a aplicação de eventual penalidade. 
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Despacho GAB/Proadi 
à Seac/Dico ou Gestor 

do Contrato para 
providências 

Houve 
Defesa 
Prévia? 

Sim 

Sim 

Não 

Sim 

Juízo de 
 Sim 

Não 

Não 

Decisão do 
GAB/Proadi 

 
Decisão recursal (RTR) 

Relatório de análise da Defesa 
Prévia para a autoridade 

competente 

Remete-se à autoridade 
recursal (RTR) 

Notificação do Fornecedor 
para apresentação da Defesa 

Prévia – Ofício do 
GAB/Proadi 

Notificação do fornecedor 
quanto à aplicação da 

penalidade e abertura de prazo 
para interposição de recurso 

Autuação do processo 
pelo GAB/Proadi – 

emissão de Instrução 
de Serviço 

 

 

3. Fluxograma 
 
 

Apresenta-se a seguir o fluxograma do processo administrativo sancionador: 
 
 
 
 
 

Não 

 

 
Houve 

 

 
Notificação do 

Fornecedor quanto à 
decisão final 

Sim 

Aplica-se 
Sanção? 

Não 

 
Execução da decisão 

 
Arquivo 

Não comunicado Interno 
Pregoeiro / Gestor do 
Contrato / Seac-Dico 
para o GAB/Proadi 

 

 

Sanção? 
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4. Dos procedimentos 

Conforme Orientação Normativa nº. 48, AGU, de 25 de abril de 2014, fica definido que: 
“É competente para a aplicação das penalidades previstas nas Leis nº 10.520, de 2002 e nº 8.666, 
de 1993, excepcionada a sanção de declaração de inidoneidade, a autoridade responsável pela 
celebração do contrato ou outra prevista em regimento”. 

No âmbito da UFMS, a autoridade competente para decidir e aplicar a sanção 
administrativa dos processos do Câmpus é o PRO-REITOR DE ADMNISTRAÇÃO E 
INFRAESRUTURA. Na instância recursal administrativa, a decisão caberá ao Reitor – RTR. 

 
 
 

 

 
 
Comunicado Interno 

Pregoeiro/Gestor do 
Contrato/Seac/Dico 
para o GAB/Proadi 

 
01 – Ocorrida situação em que se entenda ser uma 
hipótese de infração administrativa, o servidor 
responsável (pregoeiro, gestor de contrato, fiscal de Ata 
de Registro de Preços, almoxarife) deverá instruir 
documento em Processo SEI em que haverá a descrição 
da conduta do fornecedor/empresa contratada, 
apontando quais cláusulas do Edital / Contrato / Termo 
de Referência / Ata de Registro de Preços foram, a 
princípio, descumpridas. 
Faz-se necessária a instrução do processo com a 
documentação que comprove a situação relatada, bem 
como dos documentos contratuais. 
Há necessidade, ainda, de identificar a empresa com 
seus dados cadastrais para o encaminhamento das 
Notificações – dados podem ser obtidos do documento 
contratual, com a confirmação das informações no 
Sistema de Cadastro dos Fornecedores (Sicaf). Havendo 
divergência nas informações, deve-se considerar as que 
estão contidas no Sicaf. 

 
 
 

 
Autuação do processo pelo 
GAB/Proadi – emissão de 

Instrução de Serviço 

 
02 – Uma vez instruído o Processo SEI pelo servidor 
demandante, deve-se encaminhar ao Gabinete da Pró-
reitoria de Administração e Infraestrutura (GAB/Proadi), 
que procederá a devida autuação do mesmo, 
autorizando o início das atividades através da edição de 
uma Instrução de Serviço. 
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Despacho GAB/Proadi 
à Seac/Dico ou Gestor 

do Contrato para 
providências 

 
03 – A análise da autoridade competente após autuação 
do processo envolverá um juízo prévio, determinando, 
por meio de despacho, ou o arquivamento dos autos ou 
o encaminhamento para início da fase preliminar e a 
condução do processo pela unidade demandante. 

 
 
 

 
 

Notificação do Fornecedor 
para apresentação da Defesa 

Prévia – Ofício do 
GAB/Proadi 

 
04 – Considerando determinação pela autoridade 
competente, o servidor ficará responsável pelo 
encaminhamento de Notificação de Defesa Prévia para o 
fornecedor / empresa contratada, para apresentação de 
Defesa Prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis (§ 2º do 
art. 87  da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993). 
- No caso de sanção administrativa de inidoneidade, o 
prazo será de 10 (dez) dias uteis –  § 3º do art. 87 da Lei 
8.666/93. 
- O envio da Notificação ocorrerá via postal, com Aviso 
de Recebimento, em endereço atualizado constante do 
Sicaf da empresa contratada. 
- A contagem do prazo, por sua vez, terá início quando 
da data constante no Aviso de Recebimento a ser 
devolvido ao órgão. 

 
 
 

 
 
Houve 
Defesa 
Prévia? 

 
 
 

 
Relatório de análise da Defesa 

Prévia para a autoridade 
competente 

 
05 – Caso o fornecedor não seja localizado (certidão dos 
Correios “mudou-se”, “ausente”, “recusado”, “endereço 
insuficiente”, dentre outras), a Notificação deverá ser 
publicada no Diário Oficial da União em Edital de 
Notificação, cujo prazo de 5 dias úteis correrá a partir da 
data da publicação. 
- Ocorrida a devida Notificação e tendo sido 
apresentada Defesa Prévia, o servidor responsável fará 
um relatório pontual das alegações trazidas, elucidando 
questões quanto aos fatos, e encaminhará o processo 
para o Pro-reitor de Administração e Infraestrutura 
analisar e decidir. 
- Caso o fornecedor, mesmo devidamente notificado, 
não tenha encaminhado sua Defesa Prévia, o servidor 
responsável deverá apresentar relatório final quanto à 
ocorrência, relatando ainda o atendimento aos 
requisitos processuais do contraditório e ampla defesa 
oportunizados à empresa. O relatório deverá ser enviado 
ao Pro- reitor de Administração e Infraestrutura, para 
análise e decisão. 
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Decisão do Pro-Reitor 
de Administração e 

Infraestrutura 

 
06 – Após análise de toda a documentação constante no 
processo, e com base na legislação correlata e nos 
princípios administrativos, a Pró-Reitoria tomará a 
decisão referente ao caso, podendo ser desde o 
arquivamento do processo  ou a aplicação de sanção 
administrativa. 
- A decisão administrativa deverá ser fundamentada e 
motivada, com clara descrição da modalidade da sanção 
e de sua respectiva dosimetria. 

 

Notificação do fornecedor 
quanto à aplicação da 

penalidade e abertura de prazo 
para interposição de recurso 

 
07 – Uma vez tomada a decisão, tanto pelo 
arquivamento dos autos quanto pela aplicação de 
penalidade administrativa, o fornecedor deverá ser 
novamente notificado da decisão da autoridade 
competente. Para tanto, o servidor responsável 
encaminhará cópia da decisão administrativa via postal, 
com Aviso de Recebimento. 
- Fica assegurado ao fornecedor o direito ao Recurso 
Administrativo, nos moldes do inciso I do art. 109 da Lei 
nº 8.666, de 1993. O prazo para interposição do mesmo 
é de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento 
da Notificação de Penalidade através do Aviso de 
Recebimento ou ainda, frustrada a tentativa de envio 
postal, da data da publicação da Notificação no Diário 
Oficial da União – prazo válido para as sanções de 
Advertência, Multa e Suspensão Temporária e 
Impedimento de Licitar e Contratar com a 
Administração. 
- Caso a penalidade imposta seja a Declaração de 
Inidoneidade, o prazo recursal será de 10 (dez) dias 
(inciso III do art. 109 da Lei nº  8.666, de 1993). 
- Toda sanção administrativa será registrada no Sicaf 
após o transcurso do respectivo prazo para interposição 
de recurso. De igual modo, a publicação das sanções de 
Suspensão Temporária e Impedimento de Licitar e 
Contratar no Diário Oficial da União deve ser realizada 
após o transcurso do prazo recursal. 
- Havendo a incidência da penalidade de multa, a Guia 
de Recolhimento da União deverá ser encaminhada 
conjuntamente com a Notificação de Penalidade. Para 
tanto, deve constar no texto da Notificação a informação 
referente ao não pagamento da GRU, cujo valor poderá 
ser compensado da Garantia da Execução  Contratual, 
descontado no pagamento da Nota Fiscal, ou ainda ser 
remetido para inscrição na Dívida Ativa 
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 da União, nos termos da lei. 

 
 

 
Juízo de 

retratação? 

 
08 – Havendo apresentação de recurso, será 
encaminhado à autoridade competente que aplicou a 
sanção para possível juízo de retratação, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis. 
- Caso o recurso seja apresentado fora do prazo, a 
autoridade competente que aplicou a sanção poderá 
aceitá-lo ou não. Na hipótese de aceitação, deverá haver 
motivo justificado para fazê-lo, devendo tal fato ser 
registrado, juntamente com a informação da data de seu 
recebimento. 
- Havendo modificação da decisão administrativa 
tomada, deverá ser justificado. 

 
 

Remete-se à autoridade 
recursal (RTR) 

 
 

 
Decisão recursal (RTR) 

 
09 – Caso a autoridade competente mantenha as 
sanções, não revendo ou não reconsiderando sua 
decisão, o recurso deverá ser encaminhado ao Reitor da 
UFMS dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
- Uma vez recepcionado o recurso pela autoridade 
superior, dá-se prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da 
chegada do processo, para analisar e se posicionar sobre 
o assunto, podendo manter ou não a decisão da 
autoridade que aplicou a penalidade. 

 
 

Execução da decisão – 
penalidade de ADVERTÊNCIA 

 
10 – No caso de aplicação da penalidade de Advertência, 
após transcorrido o prazo recursal, deverá ser realizada 
a inscrição no Sicaf da sanção. 
- A sanção de Advertência não deverá ser publicada no 
Diário Oficial da União. 
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Execução da decisão – 
penalidade de MULTA 

 
11 – No caso de aplicação da penalidade de Multa, após 
a notificação da decisão da autoridade competente, os 
contratos costumam estabelecer que as multas devem 
ser recolhidas aos cofres da União em um prazo máximo 
de 10 (dez) dias. 
- Juntamente com a notificação da decisão da 
autoridade competente, deve ser encaminhado também 
a Guia de Recolhimento da União. Caso decorra o prazo 
e não seja efetivado o pagamento, deverá ser 
providenciado o desconto da garantia contratual 
apresentada pelo contratado, se houver, ou então das 
faturas de serviços a serem pagas pela Administração, no 
caso de prestação de serviços. 
- Caso o contratado não tenha apresentado garantia 
contratual e nem tenha valores a receber do 
contratante, deve-se providenciar a inscrição do débito 
na Dívida Ativa da União em encaminhamento a ser 
realizado pela Pró-reitoria junto às unidades 
competentes dentro do respectivo processo 
sancionador. 
- A penalidade de multa deve ter sua inscrição realizada 
no Sicaf, sem a necessidade de publicação no Diário 
Oficial da União. 

 
 

 
Execução da decisão – 

penalidade de SUSPENSÃO 
TEMPORÁRIA E IMPEDIMENTO 

DE LICITAR E CONTRATAR 

 
12 – No que se refere à aplicação das penalidades de 
Suspensão Temporária de participação em licitação e 
Impedimento de Licitar e Contratar, a Pró-Reitoria 
deverá solicitar, além do registro da sanção no Sicaf, a 
publicação no Diário Oficial da União e o cadastro da 
penalidade no sistema CGU/PJ - CEIS. 

 
 
 

Execução da decisão – 
penalidade de INIDONEIDADE 

 
13 – No caso de inidoneidade, a autoridade competente 
deverá apenas sugerir a aplicação da sanção 
administrativa de Inidoneidade – os autos do processo, 
por sua vez, deverão ser encaminhados à Procuradoria 
Jurídica, que deverá encaminhar ao Ministro de Estado 
para efetiva aplicação. 

 
Observação 1: Para a contagem dos prazos estabelecidos, na forma do art. 110 da Lei nº 8.666, 
de 1983, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar- se-ão os dias 
consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 
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Observação 2: Com a implantação dos processos eletrônicos no âmbito da UFMS, em 
atendimento ao Decreto nº. 8.539, de 8 de outubro de 2015, e à Portaria nº 1.042, Ministério 
da Educação, de 4 de novembro de 2018, a empresa poderá consultar o andamento processual 
e visualizar os documentos dos processos administrativos de seu interesse por meio do portal 
http://digital.ufms.br, clicando em Acesso Rápido – Pesquisa Processual SEI – e informando o 
número do processo correspondente. Esta informação deverá constar expressamente das 
Notificações de Defesa Prévia e de Decisão Administrativa, a fim de garantir ainda mais o acesso 
ao processo e à ampla defesa das empresas licitantes/contratadas. 

 
Observação 3: Todas as sanções aplicadas poderão ser revistas a qualquer tempo, a pedido da 
empresa ou por iniciativa da própria Administração. A revisão do ato administrativo está prevista 
no art. 65 da Lei nº 9.784, de 1999: “os processos administrativos de que resultem sanções 
poderão ser revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou 
circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Parágrafo 
único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção”. 

 
Observação 4: Para inscrição em Dívida Ativa da União, o procedimento é válido somente para 
multas a partir de R$ 1.000 (mil reais), de acordo com a Portaria nº 75, de 2012 do Ministério da 
Fazenda. As demais multas não quitadas devem ser mantidas no órgão de origem até que 
atinjam o valor mínimo. A inscrição deve ser solicitada em até 90 (noventa) dias de seu 
vencimento (art. 22 do Decreto-Lei nº 147, de 1967). O prazo para a inscrição no Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – Cadin, será de 90 (noventa) 
dias, após o conhecimento da empresa sancionada sobre a existência do débito. Quanto à 
cobrança judicial, cabe a Projur estabelecer quais os documentos necessários para a 
judicialização da cobrança, fato que transcende a atribuição administrativa da Proadi. 

 
Observação 5: Em atendimento à Instrução Normativa nº 5 do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, de 26 de maio de 2017 (utilização de modelos padronizados da 
Advocacia-Geral da União para atos convocatórios e contratos), no tocante à alteração de 
cláusulas dos editais para alinhamento ao manual, recomenda-se a inclusão em editais de 
subitem que seja remissível ao manual de procedimentos de sanções administrativas, com a 
seguinte redação sugerida: 

 
10.x.x.x. As sanções serão aplicadas de acordo com o manual 
de procedimentos para aplicação de sanções 
administrativas de empresas/UFMS, disponível para 
consulta  através do site www.proadi.ufms.br/xxxx. 
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5. Documentos referenciais 

5.1 Comunicação de infração administrativa à autoridade competente 
 
 
 

Serviço Público Federal 
Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
 
 
 
 
 

De: XXX 
Para: Gabinete da Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura – GAB/Proadi 
Via: 

 

ASSUNTO: Informa descumprimento da lei e recomenda abertura de Processo Administrativo Sancionador 
em desfavor da Empresa X 

 
 

Senhor Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura: 
 
 

Como (responsável pela execução dos contratos / fiscal da Ata de Registro de Preços / pregoeiro responsável) pelo 
processo a seguir, informo a irregularidade praticada pela empresa abaixo listada, a qual pode ser comprovada através dos 
documentos juntados, para se dar início ao processo administrativo sancionador: 

 
Pregão Processo Empresa CNPJ Conduta 

    Empresa contratada deixou de 
entregar as Notas de Empenho 
     e    

ENDEREÇO: 
 

Considerando o exposto, recomendo a instauração de Processo Administrativo sancionador, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa (inciso LV do art. 5º da Constituição Federal), para apuração das infrações relatadas e eventual 
aplicação de penalidades. 

 
 

Atenciosamente,, 
 
 

(Servidor responsável) 

(Cargo/função) (Lotação 

administrativa) 
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5.2 Notificação para apresentação de Defesa Prévia 
 
 

 
Serviço Público Federa 
Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
 

NOTIFICAÇÃO Nº  - GAB/PROADI 
 
 

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, por meio do Pró-Reitor de Administração e 
Infraestrutura, NOTIFICA a Empresa: 

 
Pregão Processo Empresa CNPJ Conduta 

    Empresa contratada deixou de 
entregar as Notas de Empenho 
     e    

ENDEREÇO: 
 

Para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento desta Notificação, nos termos do 
do § 2º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, apresente DEFESA PRÉVIA referente à conduta praticada no Pregão Eletrônico nº        
/ Contrato nº          / Ata de Registro de Preços nº         (autos nº  - UASG  ) que configuram 
as infrações previstas no  (apresentar fundamento legal), a saber: 

 
Data do 

fato 
Conduta Enquadramento da Conduta 

 

    /    /  

As Notas de Empenho    e    não foram entregues 
dentro do prazo estabelecido e as cobranças 
realizadas não lograram êxito no fornecimento dos 
materiais. 

- Arts. 86 e 87 - Lei nº 8.666, de 1993 
- Art. 7º - Lei nº 10.520, de 2002. 

 
A Defesa Prévia deve ser apresentada por escrito, dirigida ao Gabinete da Pró-Reitoria de Administração e 

Infraestrutura, assinada por seu representante legal, instruída com os documentos que julgar pertinentes, e entregue 
pessoalmente, ou por via eletrônica para o  e-mail  @ufms.br, ou ainda por via postal,  desde que, durante o prazo para 
apresentação, envie o código de rastreamento, endereçado para o Gabinete da Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura, 
situado na _  . 

 

Cumpre registrar que com a implantação dos processos eletrônicos do âmbito da UFMS, em atendimento ao 
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e à Portaria nº 1.042, Ministério da Educação, de 4 de novembro de 2015, a empresa 
pode consultar o andamento processual e visualizar os documentos do Processo Administrativo  por meio do portal 
http://digital.ufms.br, clicando em Acesso Rápido – Pesquisa Processual SEI – e informando o número do Processo acima. 

 
Informamos, ainda, que da eventual aplicação de sanções previstas nas Leis nº 8.666, de 1993, nº 9.784, de 

1999 e nº 10.520, de 2002, e demais legislação correlata, será processada de acordo com as seguintes fases: (a) fase da defesa 
prévia: aberto prazo para apresentação de defesa prévia; (b) fase da aplicação da sanção: se os argumentos presentes na defesa 
não forem suficientes para afastar a sanção prevista e/ou não forem apresentadas as provas do alegado, a sanção será aplicada 
pela autoridade competente com abertura de prazo para recurso administrativo; (c) fase recursal: protocolado o recurso dentro 
do prazo, se não reconsiderar a decisão, a autoridade que aplicou a sanção remeterá o recurso à autoridade imediatamente 
superior para análise e decisão sobre o recurso (§ 4º do art. 109 da Lei nº 8.666, de 1993). 

 
 

(Servidor responsável) 

(Cargo/função) (Lotação 

administrativa) 
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5.3 Relatório de análise de Defesa Prévia 
 
 
 
 

Serviço Público Federal 
Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
 
 
 

 
De: XXX 
Para: Gabinete da Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura – GAB/Proadi Via: 

 

ASSUNTO: Análise da Defesa Prévia 
 
 

Senhor Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura: 
 
Acerca da análise da defesa prévia pelo licitante abaixo (documento anexado ao processo – vide ...), referente 

às evidências de infração a ela imputadas, a saber: 
 
 

Pregão Processo Empresa CNPJ Conduta 
    Empresa contratada deixou de 

entregar as Notas de Empenho 
     e    

ENDEREÇO: 
 

A empresa contratada apresentou defesa prévia tempestivamente em    /   / , alegando que ... 
(apresentar as razões da empresa). 

Ante o exposto, considerando os fatos relatados acima e a legislação em vigor, e com fundamento nos princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade, sugiro, salvo melhor juízo, a aplicação da(s) sanção(ões) abaixo: 

 
 

Referência Legal Sanção 
Art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 
(Indicar cláusula do edital, contrato, 
Ata de Registro de Preços, etc.) 

Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de  . 

 

Atenciosamente, 
 

(Servidor responsável) 

(Cargo/função) (Lotação 

administrativa) 
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5.4 Decisão administrativa pela autoridade competente 
 
 

 
Serviço Público Federal 
Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
 

DECISÃO ADMINISTRATIVA 

1. RELATÓRIO 
 
 

Trata-se de decisão administrativa em sede do seguinte Processo Administrativo Sancionador: 
 

Pregão Processo Empresa CNPJ Conduta 
    Empresa contratada deixou de 

entregar as Notas de Empenho 
     e    

ENDEREÇO: 
 

Em     /    /    , o despacho SEI nº     , assinado pelo pregoeiro/fiscal do contrato, informou     acerca da empresa 
contratada no referido pregão eletrônico/contrato/Ata de Registro de Preços; 

Devidamente notificada para apresentar defesa prévia, conforme Aviso de Recebimento datado de     /    /      
em SEI nº  , a empresa apresentou a defesa prévia tempestivamente em /  /  ,  alegando  que...; 

Em     /    /    , o  relatório assinado por  ,  disponível em SEI nº  , analisou a 
defesa prévia e constatou que...; 

É, em síntese, o relatório. 
Decido. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 
 

A Lei nº 10.520, de 2002 dispõe que: 
“Art 7º. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 

entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado no SICAF, 
ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contratos e nas demais cominações legais”. 

 
O referido artigo, repercutido no art. 28 do Decreto nº 5.450, de 2005, prevê as condutas ilícitas praticadas 

pelo licitante na execução dos contratos e entrega de Notas de Empenho decorrentes de pregões eletrônicos e Atas de Registro 
de Preços, bem como as sanções que se aplicam em tais casos. Relativo às sanções, saliente-se que o caráter preventivo, 
educativo e repressivo tem por escopo, em última análise, a proteção do erário e do interesse público. Além disso, é dever dos 
gestores públicos sancionar infrações administrativas, expresso nos Acórdãos nº 3.738/2007, 1.632/2009, 1.793/2011, 
754/2015 e 2.487/2016 do Tribunal de Contas da União, observados os direitos fundamentais ao contraditório e à ampla defesa. 

 
No caso em tela, a empresa contratada não cumpriu com a entrega das Notas de Empenho 

  e  , contrariando o item     da Cláusula  da Ata de Registro de Preços  . 
 

Deste modo, considerando a conduta da licitante e a legislação pertinente ao pregão e à execução de seus 
contratos, resta evidenciada as condutas de falha na execução do contrato, infração prevista no art. 7º da Lei 10.520, de 2002 
e no art. 28 do Decreto nº 5.450, de 2005, o que sujeita a empresa às sanções previstas nos referidos dispositivos legais. 

 

3. DISPOSITIVO 

Anexo 143 (1457820)         SEI 23104.000159/2019-80 / pg. 15

30/08/2019

N° 7115
Pg. 15



Serviço Público Federal 
Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

 

 

 

Ante o exposto, condeno a empresa contratada à penalidade de impedimento de licitar e 
contratar com a União pelo prazo de  . 

 
Notifique-se a empresa acerca da presente decisão para que, caso queira, possa apresentar 

recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento desta notificação, nos termos do inciso I, 
§ 4º, do art. 109 da Lei 8.666/93 e do item do Edital. 

 
Por oportuno, informe-se à empresa contratada que, com a implantação dos processos eletrônicos 

do âmbito da UFMS, em atendimento ao Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e à Portaria nº 1.042, Ministério 
da Educação, de 4 de novembro de 2015, a empresa pode consultar o andamento processual e visualizar os 
documentos do processo administrativo  por meio do portal http://digital.ufms.br, clicando em Acesso Rápido 
– Pesquisa Processual SEI – e informando o número do processo acima. 

 
 

(Servidor responsável) 

(Cargo/função) 

(Lotação administrativa) 
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Serviço Público Federal 
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5.5 Notificação da decisão administrativa 
 
 
 
 

Serviço Público Federal 
Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
 
 
 

 
NOTIFICAÇÃO Nº  - GAB/PROADI 

 
A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, por meio do Pró-reitor de Administração e 

Infraestrutura, NOTIFICA a Empresa: 
 

Pregão Processo Empresa CNPJ Conduta 
    Empresa contratada deixou de 

entregar as Notas de Empenho 
     e    

ENDEREÇO: 
 

Acerca da decisão administrativa (em anexo) em sede do Processo Administrativo Sancionador  nº  , 
em virtude da prática de infrações do (informar artigo de lei violado) nos autos do Pregão Eletrônico 
  / / Contrato nº    / / Ata de Registro de Preços nº    / (autos nº  ): 

 
 

Referência legal Sanção 
aplicada 

- art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 
- art. 28 do Decreto nº 5.450,d e 
2005. 

Advertência  e  Multa de R$  , correspondente a 1% do valor total 
vencido pelo licitante. 

 
A empresa fica ciente de que, caso queira, poderá apresentar recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 

contar da data do recebimento desta Notificação, nos termos do inciso I, § 4º, do art. 109 da Lei nº 8.666/93, do item do Edital. 
O recurso deve ser apresentado por escrito, dirigido ao Gabinete  da  Pró-Reitoria  de  Administração e Infraestrutura, assinado 
por seu representante legal, instruído com os documentos que julgar pertinentes, e entregue pessoalmente, ou por via 
eletrônica para o e-mail  @ufms.br, ou ainda por via postal,  desde que, durante o prazo para apresentação, envie o código de 
rastreamento, endereçado para o Gabinete da Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura, sito à  . 

 
 

(Servidor responsável) 

(Cargo/função) (Lotação 

administrativa) 
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República Federativa do Brasil 
Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

  

 
 

 
 
 
 

5.6 Análise de recurso de decisão administrativa 
 
 
 
 

Serviço Público Federal 
Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
 
 
 

 
De: XXX 
Para: Gabinete da Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura – GAB/Proadi 
Via: 

 

ASSUNTO: Análise do recurso 
 
 

Senhor Pró-reitor de Administração e Infraestrutura, 
 

Acerca da análise do recurso apresentado pela empresa contratada abaixo: 
 
 

Pregão Processo Empresa CNPJ Conduta 
    Empresa contratada deixou de 

entregar as Notas de Empenho 
     e    

ENDEREÇO: 

 
 

Referência Legal Sanção 

Art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 
(Indicar cláusula do edital, contrato, 
Ata de Registro de Preços, etc.) 

Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de  . 

 
A empresa contratada apresentou recurso tempestivamente em / / , apresentando como 

razões de recurso que ... (apresentar as razões da empresa). 
 

Contudo, as suas razões não merecem prosperar porque ... 
 

Ante o exposto, considerando as razões do recurso e a legislação em vigor, e com fundamento 
nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade sugiro, salvo melhor juízo, MANTER a aplicação da sanção 
prevista no art. 7º da Lei 10.520/02, a fim de que a empresa contratada  , CNPJ  , seja 
impedida de licitar e contratar com a União pelo prazo de  . 

 

Atenciosamente, 
 

(Servidor responsável) 

(Cargo/função) 

(Lotação administrativa) 
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5.7 Decisão de recurso – juízo de retratação (se houver) 
 
 
 
 

Serviço Público Federal 
Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
 
 
 

 
DECISÃO DE RECURSO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO 

 
 

Trata-se de decisão administrativa em sede de recurso interposto em face da decisão que condenou a 
empresa contratada abaixo: 

 
Pregão Processo Empresa CNPJ Conduta 

    Empresa contratada deixou de 
entregar as Notas de Empenho 
     e    

ENDEREÇO: 

 
 

Referência Legal Sanção 
Art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002 
(Indicar cláusula do edital, contrato, 
Ata de Registro de Preços, etc.) 

Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de  . 

 
Devidamente notificada acerca da aplicação das sanções e para apresentar recurso, conforme Aviso de 

Recebimento datado de  /   /   , a empresa apresentou recurso tempestivamente em   /   /   , alegando em suas razões 
que ...; 

 
Em / / , o relatório apresentado pelo responsável do processo analisou o recurso e constatou 

que ...; 
 

Considerando a conduta da licitante, a legislação pertinente ao caso, a decisão administrativa tomada, 
as razões do recurso e a respectiva análise, exerço o juízo de retratação para alterar / revogar a decisão...; 

 
(em caso de alteração, informar nova sanção e notificar. Em caso de revogação, notificar sobre o 

arquivamento). 
 

Notifique-se acerca da decisão ... 
 

Arquive-se 
 
 
 
 

(Servidor responsável) 

(Cargo/função) (Lotação 

administrativa) 
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5.8 Decisão recursal 
 
 
 
 

 
Serviço Público Federal 

Ministério da Educação 
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

 
 
 

 
DECISÃO DE RECURSO 

 
 

Trata-se de decisão administrativa em sede de recurso interposto em face da decisão que condenou a 
empresa contratada abaixo: 

 
Pregão Processo Empresa CNPJ Conduta 

    Empresa contratada deixou de 
entregar as Notas de Empenho 
     e    

ENDEREÇO: 

 
 

Referência Legal Sanção 
Art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002 
(Indicar cláusula do edital, contrato, 
Ata de Registro de Preços, etc.) 

Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de  . 

 
Devidamente notificada acerca da aplicação das sanções e para apresentar recurso, conforme Aviso de 

Recebimento datado de   /   /   , a empresa apresentou recurso tempestivamente em   /    /    , alegando, em suas razões, 
que...; 

 
Em  /  /   , o relatório apresentado pelo responsável do processo analisou o recurso em relatório SEI 

 ; acato/acato em partes/não acato. 
 

Considerando a conduta da licitante, a legislação pertinente ao pregão, as razões do recurso e sua análise, 
permanece evidenciada a infração cometida pela empresa contratada prevista no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002, razão 
pela qual MANTENHO a decisão. 

 
Registre-se as sanções no Sicaf e no Ceis. 

 
Notifique-se a empresa acerca do esgotamento da via administrativa. 

Arquive-se. 

 
 
 

(Servidor responsável) 

(Cargo/função) (Lotação 

administrativa) 
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5.9  Modelo de publicação de notificação no DOU. 
 

 
EXTRATO DE NOTIFICAÇÃO 

 
A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, por meio da Pró-Reitoria 

de Administração e Infraestrutura, com fulcro nos arts.  86 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993, 
no art. 7º da Lei 10.520/2002, na Cláusula     - Das Penalidades da Ata de Registro de    
Preços  nº             -UFMS,  o  que  consta  nos  autos  dos processos nº  e  
demais legislações pertinentes em razão do descumprimento da Cláusula  - das 
Obrigações da Ata de Registro de Preços nº    -
UFMS, NOTIFICA a empresa    , inscrita no CNPJ  a apresentar defesa 
prévia, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação desta 
Notificação, em razão do inadimplemento da Ata de Registro de  Preços nº    
 -UFMS pela não entrega dos materiais referente à Nota 
de Empenho   no  valor de R$  , sob pena de aplicação 
de penalidade Advertência, Multa, Suspensão Temporária, Impedimento de Licitar e 
Contratar com a Administração Pública e/ou Declaração de Inidoneidade. A tentativa de 
envio postal resultou em certidão dos Correios de “mudou-se” e não há outros endereços 
no sistema de cadastro de fornecedores SICAF. Cumpre informar que a empresa pode 
visualizar e acompanhar os documentos e atividade processual do processo 
administrativo                          por meio do portal 
http://digital.ufms.br, clicando em Acesso Rápido - Pesquisa Processual SEI - e informando 
o número do processo acima. Demais informações dirigir-se ao prédio  das Pró-reitorias, 
na cidade Universitária em Campo Grande (MS) na Avenida Costa e Silva, s/nº, Cidade 
Universitária ou por meio do endereço eletrônico @ufms.br. 

 
Augusto Cesar Portella Malheiros 
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6. Tabelas de Dimensionamento das Penalidades 
 
 

6.1 Lei 8.666, de 1993 – Aplicação de Sanções Administrativas nas modalidades CONCORRÊNCIA, TOMADA 
DE PREÇOS, CONVITE, CONCURSO E LEILÃO E NA DISPENSA DE LICITAÇÃO E INEXIGIBILIDADE: 

 
 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS NO ÂMBITO DA UFMS – Situações definidas pela Lei 
8.666, de 1993 

APLICAÇÃO: CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇOS, CONVITE, CONCURSO, LEILÃO, DISPENSA 
DE LICITAÇÃO E INEXIGIBILIDADE 

FASE: LICITAÇÃO 
Fases Condutas Detalhamento da Conduta 

(rol exemplificativo) 
Sanções 
Aplicáveis 

Advertência Multa Suspensão de 
Licitar e 
Contratar com 
a UFMS 

       
1.Licitação 1.1.Praticar atos 

ilícitos visando 
frustrar os 
objetivos da 
licitação – art. 88 

a) deixar de entregar 
documentação exigida para o 
certame, como: 

 
I - deixar de apresentar/enviar 

documentos de habilitação e 
proposta; 

- Suspensão 
temporária e 
impedimento de 
contratar; 

 
e/ou 

- - 2 (dois) meses 

  II - deixar de responder 
diligência durante a análise 
da documentação e da 
proposta; 

 

- Declaração de 
inidoneidade 

   

  IV – entregar parcialmente a 
documentação exigida para o 
certame. 
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b) apresentar documentação 
falsa exigida para o certame, 
como: 
 
I - omitir informações em 
documentos exigidos no 
certame; 
 
II - adulterar documento, 
público ou particular; 

 - -  
2 

   
(dois) anos 

 
c) não manter a proposta: 

I - não enviar amostra para 
análise, quando solicitado; 
 
II - recusar expressamente em 
responder diligência durante a 
análise da proposta; e 
 
III - desistir da proposta após a 
abertura da licitação 

 - 
 
 
 

- 
 
 
 

 
4 

 
(quatro) 
meses 

  
1.2.Demonstrar não 
possuir idoneidade 
para contratar com 
a Administração, 
tendo em vista seus 
atos ilícitos – art. 
88 

 
a) comportar-se de modo 

inidôneo, como: 

 
- Suspensão 
temporária
 e 

- -  
2 

 
(dois) anos 
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  I - realizar atos 
comprovadamente de má-fé; 
 

II - participar de empresa 
constituída com a finalidade de 
burlar penalidade aplicada 
anteriormente; e 
 
III - tumultuar sessão de 
concorrência, tomada de 
preços ou convite, visando 
frustrar os objetivos da 
licitação. 

impedimento de 
contratar; 

 
e/ou 

 
- Declaração de 
inidoneidade 

   

  
1.3.Praticar 
dolosamente fraude 
dolosamente fiscal  – 
art. 88 

  - -  
a)  fazer declaração falsa sobre 
seu enquadramento fiscal; 

 
b)  omitir informações em suas 
notas fiscais; 

- Suspensão 
temporária e 
impedimento de 
contratar; 

  2 (dois) anos 

 e/ou    
 d) falsificar ou alterar notas 
fiscais. 

    

 - Declaração de 
inidoneidade 
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APLICAÇÃO: CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇOS, CONVITE, CONCURSO, LEILÃO, DISPENSA DE LICITAÇÃO E 

INEXIGIBILIDADE 
FASE: EXECUÇÃO CONTRATUAL 

Fases Condutas Detalhamento da 
Conduta (rol 
exemplificativo) 

Sanções 
Aplicáveis 

Advertência Multa Suspensão de 
Licitar e 
Contratar com 
a UFMS 

 
2.Execução 
Contratual 

 
2.1.Recusar-se 
a assinar ou 
retirar o 
contrato, 
dentro do 
prazo – art. 81 

 
a) recusar ou 

deixar de 
enviar 
documento 
necessário 
para 
comprovar a 
capacidade de 
assinatura do 
contrato/ata 
de registro de 
preços 

 
 

Advertência; 
Multa; 
Suspensão 
temporário e 
impedimento 
de 
licitar/contratar; 
e/ou 
- Declaração de 
inidoneidade 

 
Aplicação 
de 
advertência, 
com 
registro no 
SICAF 

 
Multa de 1% do 
valor total do 
contrato/Ata de 
Registro de 
Preços, por dia 
de        
descumprimento, 
no limite máximo 
de 10 % 

 
 
 4 
(quatro) 
meses 

b) recusar ou 
deixar de 
assinar 
contrato/Ata 
de Registro de 
Preços dentro 
do prazo de 
validade da 
proposta 

Aplicação 
de 
advertência, 
com 
registro no 
Sicaf 

Multa de 1% do 
valor total do 
contrato/Ata de 
Registro de 
Preços, por dia 
de        
descumprimento, 
no limite máximo 
de 10 % 

4 (quatro) 
meses 

c) recusar ou 
deixar de receber 
Nota de Empenho 

Aplicação de 
advertência, 

Multa de 1% do 
valor total do 
contrato/Ata de 

1 (um) ano 
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  referente ao 
contrato/Ata de 
Registro de Preços 

 Com 
registro 
no SICAF 

Registro de 
Preços, por dia 
de        
descumprimento, 
no limite máximo 
de 15 % 

 

  
2.2.Inexecutar 
total ou 
parcialmente o 
contrato – art. 87 

 
a) falhar na 

execução do 
contrato, como: 

 
I - entregar materiais 
com características 
diversas daquelas 
constantes na 
proposta, no contrato 
ou na ata de registro 
de preços; 
 
 II - deixar de 
substituir materiais 
com características 
diversas daquelas 
constantes na 
proposta, no contrato 
ou na Ata de Registro 
de Preços, no prazo 
estipulado pela 
Administração; 

 
Advertência; 
Multa; 
Suspensão 
temporário e 
impedimento 
de 
licitar/contratar; 
e/ou 
- Declaração de 
inidoneidade 

 
Aplicação 
de 
advertência, 
com 
registro no 
Sicaf 

 
Multa de 1% do 
valor total do 
contrato/Ata de 
Registro de 
Preços, por dia 
de        
descumprimento, 
no limite máximo 
de 10 % 

 
01 (um) ano 

  
III - atrasar a entrega 
de quaisquer dos itens 
solicitados por prazo 
superior a 30 (trinta) 
dias; 

    

  
IV - recusar-se ou 
deixar de 
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  fornecer quaisquer dos 

itens 
contratados/registrados; 

 
V - deixar de entregar 
documentação 
fundamental para    
execução  contratual; 
 
VI - deixar de prestar     
esclarecimentos à 
contratante      quando 
for necessário à 
execução do contrato. 

    

   
b) fraudar na execução 
do contrato, como: 

 
I - elevar 
arbitrariamente os 
preços; 
 

 
Advertência; 
Multa; 
Suspensão 
temporário e 
impedimento 
de 
licitar/contratar; 
e/ou 
- Declaração de 
inidoneidade 

 
Aplicação 

de 
advertência, 

com 
registro no 

Sicaf. 

 
Multa de 
20% do 
valor total 
do evento 
não 
cumprido 

 
2 (dois) anos 

II - fornecer, como 
verdadeiro ou perfeito, 
material falsificado ou 
deteriorado; 
 

   

IIII - entregar um 
material por outro; 

   

IV - alterar substância, 
qualidade ou 
quantidade do material 
fornecido; 
 

   

V - tornar, por qualquer 
modo, injustamente, 
mais onerosa a proposta 
ou a execução do 
contrato. 
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2.3.Atrasar na 
execução do 
contrato – art. 86 

 
a) ensejar o 
retardamento da 
execução do objeto 
contratual; 

 
b) praticar qualquer 
ação ou omissão que 
prejudique o bom 
andamento da 
execução do contrato; 

 
Advertência; 
Multa; 
Suspensão 
temporário e 
impedimento 
de 
licitar/contratar; 
e/ou 
- Declaração de 
inidoneidade 

 
Aplicação 

de 
advertência, 

com 
registro no 

Sicaf. 

 
Multa de 1% do 

valor total do 
contrato/Ata de 

Registro de 
Preços, por dia 

de        
descumprimento, 
no limite máximo 

de 15 % 

 
1 (um) ano 

 deixar de prestar 
garantia 
quando exigido. 

   

    -   

2.4.Demonstrar 
não possuir 
idoneidade para 
contratar com a 
Administração, 
tendo em vista 
seus atos ilícitos – 
art. 88 

a) realizar atos 
comprovadamente 
de má-fé ou com 
dolo; 

 
b) participar de 
empresa constituída 
com a finalidade de 
burlar penalidade 
aplicada 
anteriormente; 

 

Multa; 
Suspensão 
temporário e 
impedimento 
de 
licitar/contratar; 
e/ou 
- Declaração de 
inidoneidade 

 Multa de 20% do 
valor total do 
evento não 
cumprido 

2 (dois) 
anos 

 c) atraso 
injustificado no 
início da obra, serviço 
ou fornecimento; 
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  d) paralisação da 
obra, do serviço ou do 
fornecimento, sem 
justa causa e prévia 
comunicação à 
Administração 

    

  
2.5.Praticar 
dolosamente fraude 
fiscal – art. 88 

 
a)  fazer declaração 
falsa sobre seu 
enquadramento fiscal; 

 
b) omitir informações 
em suas notas fiscais; 

 
c) falsificar ou alterar 
notas fiscais 

 
Multa; 
Suspensão 
temporário e 
impedimento 
de 
licitar/contratar; 
e/ou 
- Declaração de 
inidoneidade 

 
- 

 
Multa de 

20% do valor 
total do 

evento não 
cumprido 

 
2 (dois) anos 
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6.2. Lei nº 10.520, de 2002 – Aplicação de Sanções Administrativas na modalidade PREGÃO:  
 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS NO ÂMBITO DA UFMS – Situações definidas pela Lei 10.520/02 

APLICAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 
FASE: LICITAÇÃO 

Fases Condutas Detalhamento da Conduta 
(rol exemplificativo) 

Sanções 
Aplicáveis 

Advertência Multa Impedimento 
de Licitar e 
Contratar com 
a União 

 
1.Licitação

 
1.1.Deixar de 
entregar 
documentação 
exigida para o 
certame: 

 
a) deixar de enviar proposta 

e demais documentos via 
COMPRASNET durante o 
prazo de convocação; 

 
Impedimento de 
licitar e contratar 
com a União pelo 
prazo de até 5 
(cinco) anos; 

 
- 

 
- 

 
2 (dois) meses 

  b) deixar de enviar  
proposta e demais 
documentos originais ou 
autenticados, durante o 
prazo de convocação; 
 

 
Descredenciamento 
do Sicaf pelo Prazo 
de até 5 (cinco) 
anos; 

   

  c) deixar  de  responder 
diligência durante a 
análise da proposta; 

 
Multa 
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d) não manter as condições 

de habilitação; 

    

e) entregar parcialmente a 
documentação exigida 
para o certame 

  
1.2.Apresentar 
Documentação 
falsa exigida para o 
certame 

 
a) omitir informações 

em documentos  
exigidos no certame; 

 
- 

 
Multa de 
20% do 

valor 
total da 

proposta, 
por 

infração 

 
2 (dois) anos 

 b) adulterar documento, 
público ou particular 

  

  
1.3.Não manter a 
proposta 

 
a) recusar expressamente 

em enviar proposta e 
demais documentos via 
COMPRASNET; 
 

 
- 

 
- 

 
4 (quatro) 
meses 

 b) não enviar amostra 
para análise, quando 
solicitado; 
 

   

 c) Recusar expressamente 
em responder diligência 
durante a análise da 
proposta; 
 

   

 d) Desistir da proposta 
durante a fase da 
aceitação. 
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1.4.Comportar-se 
de modo inidôneo 

 
a) Realizar atos 

comprovadamente de 
má-fé ou com dolo; 

 
b)  participar de empresa 
constituída com a finalidade 
de burlar penalidade 
aplicada anteriormente. 

  
- 

 
Multa de 
20% do 

valor 
total da 

proposta, 
por 

infração 

 
2 (dois) anos 

  
1.5.Cometer fraude 
fiscal 

 
a) fazer declaração falsa 
sobre seu enquadramento 
fiscal; 

 
b) omitir informações em 
suas notas fiscais; 

 
c) falsificar ou alterar notas 

fiscais 

 
- 

 
Multa de 
20% do 

valor 
total da 

proposta, 
por 

infração 

 
5 (cinco) anos 
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SANÇÕES ADMINISTRATIVAS NO ÂMBITO DA UFMS – Situações definidas pela Lei 
nº 10.520, de 2002. 

APLICAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 

FASE: EXECUÇÃO CONTRATUAL 

Fases Condutas Detalhamento da 
Conduta (rol 
exemplificativo) 

Sanções 
Aplicáveis 

Advertência Multa Impedimento 
de Licitar e 
Contratar 
com a União 

 
2.Execução 
Contratual 

 
2.1.Não 
celebrar 
contrato 

 
a)  recusar ou 
deixar de enviar 
documento 
necessário para 
comprovar a 
capacidade de 
assinatura do 
contrato/ata de 
registro de 
preços; 

 
b)  recusar ou 
deixar de assinar 
contrato/ata de 
registro de 
preços dentro do 
prazo de 
convocação; 

 
c)  recusar ou 
deixar de 
confirmar o 
recebimento da 
Nota de Empenho 
referente ao 
contrato/ata de 
registro de 
preços 

 
Impedimento de 
licitar e contratar 
com a União pelo 
prazo de até 5 
(cinco) anos; 

 
Descredenciamento 
do Sicaf pelo prazo 
de até 5 (cinco) 
anos; 

 
-  

 
Multa de 1% do 

valor total do 
contrato/ata de 

registro de 
preços, por dia 

de        
descumprimento, 
no limite máximo 

de 15% 

 
Até 4 
(quatro) 
meses 

   Multa    
  

2.2.Apresentar 
documentação 
falsa 

 
a) omitir 

informações 
em 
documentos 
exigidos no 
certame; 

 
Impedimento de 
licitar e contratar 
com   a  União pelo 
prazo de até 5 
(cinco) anos; 

 
- 

 
 Multa de 20% do 
valor total do 
contrato/ata de 
registro de preços 

 
3 (três) anos 
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b) adulterar 

documento, 
público ou 
particular; 

    

  
c) encaminhar 

contrato/ata de 
registro de 
preços 
adulterada 

Descredenciamento 
do Sicaf pelo prazo 
de até 5 (cinco) 
anos; 

 

    Multa  

  
2.3.Ensejar o 
retardamento 
da execução do 
objeto 
contratual 

 
a) praticar qualquer 

ação ou omissão 
que prejudique o 
bom andamento 
da execução do 
contrato. 

 
Impedimento de 
licitar e contratar 
com a União pelo 
prazo de até 5 
(cinco) anos; 

 
- 

 
Multa de 15% do 

valor total do 
contrato/ata de 

registro de 
preços 

 
1 (um) ano 

   Descredenciamento 
do Sicaf pelo prazo 
de até 5 (cinco) 
anos; 

 
Multa 

   
b) deixar de prestar 

garantia quando 
exigido. 

- Multa de 1% do 
valor total do 

contrato/ata de 
registro de 

preços, por dia 
de        

descumprimento, 
no limite máximo 

de 15% 

1 (um) ano 

  
2.4.Falhar na 
execução do 
contrato 

 
a) entregar materiais 

com 
características 
diversas daquelas 
constantes na 

 
Impedimento de 
Licitar e contratar 
com   a   União pelo 

 
- 

 
Multa de 1% do 

valor total do 
material, por dia 

 
6 (seis) meses 
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  proposta, no contrato ou 
na ata de registro de 
preços; 

 
b) deixar de substituir 
materiais com 
características diversas 
daquelas constantes na 
proposta, no contrato ou 
na Ata de Registro de 
Preços, no prazo 
estipulado pela 
Administração; 

 
c) atrasar a entrega de 
quaisquer dos itens 
solicitados por prazo 
superior a 30 (trinta) 
dias; 

 
d) recusar-se ou deixar 
de fornecer quaisquer 
dos itens 
contratados/registrados; 

 
e) deixar de entregar 
documentação 
fundamental para 
execução contratual. 

prazo de até 5 
(cinco) anos; 

 
Descredenciamento 
do Sicaf pelo prazo 
de até 5 (cinco) 
anos; 

 
Multa 

 de        
descumprimento, 
no limite máximo 

de 10%; 
 

e/ou 
 

Multa de 10% do 
valor total do 

material 
contratado 

 

  
2.5.Fraudar na 
execução do 
contrato 

 
a) elevar 

arbitrariamente os 
preços; 

 
Impedimento de 
licitar e contratar 
com   a  União pelo 
prazo de até 5 
(cinco) anos; 
 

 
- 

 
Multa de 20% do 
valor total do 
evento não 
cumprido 

 
5 (cinco) 
anos 
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  b) fornecer, como 

verdadeiro ou 
perfeito, material 
falsificado ou 
deteriorado; 

 
c) entregar um 
material por outro; 

 
d) alterar substância, 
qualidade ou 
quantidade do 
material fornecido; 

 
e) tornar, por 
qualquer modo, 
injustamente, mais 
onerosa a proposta 
ou a 
execução do contrato; 

 
Descredenciamento 
do Sicaf pelo prazo 
de até 5 (cinco) 
anos; 

 
Multa 

   

  
2.6.Comportar-se 
de modo 
inidôneo 

 
a) realizar atos 
comprovadamente 
de má- fé ou com 
dolo; 

 
b) participar de 
empresa constituída 
com a finalidade de 
burlar penalidade 
aplicada 
anteriormente; 

 
c) não realizar o 
recolhimento do 
FGTS dos 
empregados e das 
contribuiçõessociais 
previdenciárias; 
 

 
Impedimento de 
licitar e contratar 
com a União pelo 
prazo de até 5 
(cinco) anos; 

 
Descredenciamento 
do Sicaf pelo prazo 
de até 5 (cinco) 
anos; 

 
Multa 

 
- 

 
Multa de 20% do 

valor total do 
evento não 
cumprido; 

 
e/ou 

 
Multa de 1% do 

valor total da 
obrigação, por 

dia de 
descumprimento, 

no limite 
máximo de 20% 

 
3 (três) anos 
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d) não realizar o 
pagamento do salário, 
do vale-transporte e 
do auxílio-
alimentação 

    

  
2.7.Cometer 
fraude fiscal 

 
a) fazer declaração 
falsa sobre seu 
enquadramento fiscal; 

 
b) omitir informações 
em suas notas fiscais; 

 
c) falsificar ou alterar 
notas fiscais 

 
Impedimento de 
licitar e contratar 
com a União pelo 
prazo de até 5 
(cinco) anos; 

 
- 

 
Multa de 

20% do valor 
total do 

evento não 
cumprido 

 
5 (cinco) anos 

  Descredenciamento 
do Sicaf pelo prazo 
de até 5 (cinco) 
anos; 

   

  Multa    
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6.3. PORTARIA nº 306/2001 – Aplicação de Sanções Administrativas em Dispensas de Licitação – inciso II do art. 24 
da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
 
 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS EM DISPENSAS DE LICITAÇÃO (Art. 24, II, da 
Lei 8.666/93) – 

Situações definidas pela Portaria nº 306 do Ministério do Planjemaneto, 
Orçamento e Gestão, de 13 de dezembro de 2001 

APLICAÇÃO: COTAÇÃO ELETRÔNICA 

FASE: COTAÇÃO ELETRÔNICA 
Fases  Condutas  Detalhamento da 

Conduta (rol 
exemplificativo) 

 Sanções 
Aplicáveis 

Multa  Suspensão de 
Licitar e 
Contratar com 
a UFMS 

 
1.Cotação 
Eletrônica 

 
1.1.Não 
manter a 
proposta 

 
a) recusar 
expressamente em 
enviar a proposta e 
demais documentos; 

 
b) não enviar amostra 
para análise, quando 
solicitado; 

 
Multa e 
Suspensão 
temporária 
com a UFMS 

 
Multa de 5% do valor total da 

proposta, por infração 

 
6 (seis) meses 
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  c) recusar expressamente 
em responder diligência 
durante a análise da 
proposta; 

 
d) desistir da proposta 
após a abertura da 
Cotação. 

   

 
 
 
 
 
 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS NO ÂMBITO DA UFMS – Situações definidas pela 
Portaria nº 306 do Ministério do Planjemaneto, Orçamento e Gestão, de 13 de 

dezembro de 2001 
APLICAÇÃO: COTAÇÃO ELETRÔNICA 

FASE: EXECUÇÃO CONTRATUAL 
Fases Condutas Detalhamento da 

Conduta (rol 
exemplificativo) 

Sanções 
Aplicáveis 

Multa Suspensão 
de Licitar e 
Contratar 
com a 
UFMS 

 
2.Execução 
Contratual 

 
2.1.Falhar a 
Execução do 
fornecimento 

 
a) recusar 

expressamente em 
enviar proposta e 
demais documentos; 

 
Multa e Suspensão 
temporária com a 
UFMS 

 
Multa de 5% 
do valor total 
da proposta, 
por infração 

 
6 (seis) 
meses 

  
2.2.Fraudar a 
Execução do 
fornecimento 

 
a) elevar 

arbitrariamente os 
preços 
 

 
Multa e Suspensão 
temporária com a 
UFMS 

 
Multa de 10% 
do valor total do 
material 

 
1 (um) ano 

  b) fornecer, como 
verdadeiro e perfeito, 
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  material falsificado ou 
deteriorado; 

 
c) entregar um 
material por outro; 

 
d) alterar substância, 
qualidade ou 
quantidade do 
material fornecido; 

 
e) tornar, por qualquer 
modo, injustamente, 
mais onerosa a 
proposta ou a 
execução do contrato 

   

  
2.3.Atrasar 
injustificadamente 
a execução do 
contrato 

 
a) arasar a entrega 

do material em 
relação ao prazo 
estipulado 

 
Multa e 
Suspensão 
temporária com 
a UFMS 

 
Multa de 1% (um por 
cento) do valor do 
material não entregue, 
por dia decorrido, até o 
limite de 10% (dez por 
cento) do valor do 
material 

 
01 (um) mês 
por dia 
decorrido, 
até o limite 
de 2 (dois) 
anos 

  
2.4.Inexecutar 
total ou 
parcialmente o 
contrato 

 
a) recusar em 

efetuar o 
fornecimento e/ou 
não entregar o 
material, 
caracterizada em dez 
dias após o 
vencimento do prazo 
de entrega estipulado; 

 
Multa e 
Suspensão 
Temporária com 
a UFMS 

 
10% (dez por cento) do 
valor do material 

 
1 (um) ano 
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b) demorar em 

substituir o 
material rejeitado, 
a contar do 
segundo dia da 
data da 
notificação da 
rejeição 

  
Multa de 2% (dois por 

cento) do valor do 
material recusado, por dia 

decorrido 

 
02 (dois) 
meses 
por 
dia 
decorrido, 
até o limite 
de 02 (dois) 
anos 

 
c) recusar em 

substituir o 
material rejeitado, 
entendendo-se  
como recusa a 
substituição não 
efetivada nos 
cinco dias que se 
seguirem à data 
da rejeição 

 
10% (dez por cento) do 

valor do material 
rejeitado 

 
1 (um) ano 

 
d) não cumprir com 

qualquer condição 
fixada nas 
Condições Gerais 
de Contratação 
(Anexo II da 
Portaria nº 306 do 
Ministério do 
Planjemaneto, 
Orçamento e 
Gestão, de 13 de 
dezembro de 
2001) ou no 
Pedido de Cotação 
Eletrônica de 
Preços e não 
abrangida nas 
hipóteses 
anteriores 

 
Multa de 1% (um por 
cento) do valor 
contratado, para cada 
condição descumprida 

 
01 (um) mês 
por condição 
descumprida, 
até o limite 
de 02 (dois) 
anos. 
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6.4 Aplicação de Sanções Administrativas no Regime Diferenciado de Contratações 

 
 
 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (RDC) - incisos I, 
II, III, IV, V, VI e VII do art. 47 da Lei nº 12.462, de 2011. 

Fases Condutas Sanções Aplicáveis Multa Impedimento 
de Licitar e 

Contratar com 
a União 

  

 
1.Licitação 
e 
Execução 
Contratual 

 
1.1. não celebrar o contrato 

quando convocado 
dentro do prazo de 
validade da sua 
proposta – inclusive nas 
hipóteses previstas no 
parágrafo único do arts. 
40 e 41 da Lei nº 12.462, 
de 2011. 
 

 
Multa; 

 
Impedimento de 
Licitar e Contratar 
com a União; 

 
 Multa 
prevista no 
instrumento 
convocatório 
e no contrato 

 
Até 5 (cinco) 
anos 

  

 1.2. deixar de entregar a 
documentação exigida para 
o certame ou apresentar 
documento falso 

 
1.3. ensejar o 
retardamento da execução 
ou da entrega do objeto da 
licitação sem motivo 
justificado 

 

Descredenciament
o do licitante dos 
sistemas de 
cadastramento dos 
entes federativos 

    

 1.4. não mantiver a 
proposta, salvo se em 
decorrência de fato 
superveniente, 
devidamente justificado 
 

     

 1.5. fraudar a licitação ou 
praticar atos fraudulentos 
na execução do contrato 

     

Anexo 143 (1457820)         SEI 23104.000159/2019-80 / pg. 42

30/08/2019

N° 7115
Pg. 42



Serviço Público Federal 
Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

 

 
 
 
 
 
 
 1.6. comportar-se de 

modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal 

 
1.7. der causa à 
inexecução total ou parcial 
do contrato 

   

 
Observação: Nos termos dos itens – Condições Gerais de Contratação – da Portaria nº 306 do 
Ministério do Planjemaneto, Orçamento e Gestão, de 13 de dezembro de 2001, saliente-se que 
as multas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, até o limite de 10% (dez por 
cento) do valor contratado, sem prejuízo das perdas e danos cabíveis. 
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