
INSTRUÇÃO NORMATIVANº 05/2017-GS/SEDUC, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2017

Institui o rito processual administrativo de apuração de responsabilidade de eventuais infrações
praticadas pelos Contratados desta Secretaria de Estado de Educação - SEDUC e regulamenta as
competências para aplicação das sanções administrativas previstas em Lei.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o
disposto nas Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e nº 10.520, de 17 de julho de 2002,

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação e uniformização do procedimento referente à aplicação de
sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93 e art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

CONSIDERANDO que a aplicação de sanções administrativas deve obedecer a um rito definido, a fim de
possibilitar o respeito aos Princípios da Ampla Defesa, do Contraditório, do Devido Processo Legal, bem como da
Razoabilidade e da Economicidade, consagrados na Constituição da República;

CONSIDERANDO, ainda, que o estabelecimento de rito específico para aplicação de sanção no âmbito desta
Secretaria racionalizará a tramitação dos processos administrativos e otimizará a gestão dos contratos em vigor;

R E S O LV E:

Art. 1º. Instituir o rito processual administrativo de apuração de responsabilidade referente a eventuais infrações
praticadas por contratados da SEDUC, bem como regulamentar a competência para aplicação das sanções
administrativas previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93 e art. 7º da Lei nº 10.520/2002, conforme previsto
na legislação, contratos e instrumentos convocatórios.

Parágrafo único. Os atos previstos como infrações administrativas à Lei n.º 8.666/1993 ou a outras normas de
licitações e contratos da administração pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846,
de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conforme disposto no art. 12 do Decreto nº 8.420, de 18 de
março de 2015.

Art. 2º São hipóteses, entre outras, de infrações praticadas por Contratados:

I. Deixar de apresentar documentação exigida no Edital.

II. Fazer declaração falsa.

III. Apresentar documentação falsa.

IV. Comportar-se de modo inidôneo.

V. Subcontratar, total ou parcialmente o objeto do contrato, quando vedado legal ou contratualmente;

VI. Não mantiver a proposta ou desistir do lance.

VII. Não assinar a ata de registro de preços, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

VIII. Não assinar o contrato ou não retirar a nota de empenho, quando convocado dentro do prazo de validade de
sua proposta.

IX. Entregar o objeto fora do prazo estabelecido ou atrasar a execução de obra ou serviço.

X. Não efetuar a troca do objeto, quando notificado.

XI. Substituir o objeto fora do prazo estabelecido.

XII. Deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em Lei e no Edital da Licitação, em que não se



comine outra penalidade.

XIII. Inexecução parcial do contrato.

XIV. Inexecução total.

Parágrafo único. Os fatos incursos nas hipóteses de práticas irregulares previstas nos itens II, III e V serão
obrigatoriamente comunicados ao Ministério Público competente.

Seção I
Das Sanções Administrativas

Art. 3º As sanções de que trata esta Instrução Normativa são:

I – advertência;

II - multa moratória;

III – multa simples;

IV – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo não superior a 2 (dois) anos;

V – impedimento de licitar e contratar com o Estado do Pará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

VI – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

§ 1º As sanções de advertência, suspensão, impedimento e inidoneidade poderão ser aplicadas cumulativamente
com a multa.

§ 2º Na aplicação das sanções administrativas, serão consideradas a gravidade da conduta praticada, a
culpabilidade do infrator, a intensidade do dano provocado e o caráter educativo da pena, segundo os critérios de
razoabilidade e proporcionalidade.

Seção II
Da Multa de Mora e Multa Simples

Art. 4º Nos termos do art. 86 da Lei n.º 8.666/1993, a multa de mora será aplicada no caso de atraso injustificado
na execução total ou parcial do contrato, correspondendo ao percentual de 0,3% (três décimos por cento) ao dia
sobre o valor previsto no parágrafo único, por dia e por ocorrência, limitado a 30 (trinta) dias.

§ 1º. A base de cálculo será o valor total contratado, em se tratando de entrega única ou o valor da nota fiscal em
mora, no caso de entrega ou execução parcelada.

§ 2º. Na hipótese do parágrafo anterior, decorrido o lapso de 30 (trinta) dias, o setor competente deverá
manifestar-se sobre o interesse na continuidade da execução do contrato.

Art. 5º Em razão do descumprimento, por parte da CONTRATADA, de qualquer das condições avençadas, poderá
ser aplicada multa simples, estipulada de 0,5% a 10% do valor do contrato, nos termos do inciso II, do artigo 87,
da Lei n.º 8.666, de 1993.

§ 1º. O valor de multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado dos pagamentos
eventualmente devidos à CONTRATADA.

§ 2º. Se o valor da multa for superior ao valor devido à CONTRATADA, a diferença será cobrada
administrativamente, ou judicialmente, se necessário.

Seção III
Das Competências para Aplicação das Sanções



Art. 6º A aplicação das sanções previstas nos incisos I, II e III do art. 3º é de competência do Secretário Adjunto
de Planejamento e Gestão.

Art. 7º Compete exclusivamente ao Secretário de Estado de Educação a aplicação das sanções indicadas nos
incisos IV e V do art. 3º.

Parágrafo único. As competências previstas no artigo 6º poderão ser objeto de avocação por parte do Secretário
de Estado de Educação.

Seção IV
Do Rito Procedimental

Art. 8º O procedimento de apuração de responsabilidade será realizado observando-se as seguintes etapas:

I – fase interna;

II – instrução processual e aplicação da sanção;

III – notificação e apresentação de defesa;

IV – intimação da decisão e apresentação de recurso;

V – análise do recurso e decisão final.

Art. 9º A Fase Interna obedecerá aos seguintes estágios:

I – identificação da suposta infração: a detecção de suposta infração poderá ocorrer no procedimento licitatório
pelo pregoeiro, durante a execução contratual pelos fiscais, por recebimento de denúncia ou reclamação dos
usuários dos serviços.

a) a suposta infração deverá ser caracterizada com elementos mínimos que descrevam os fatos e comprovada pelo
pregoeiro ou fiscal e encaminhada ao Núcleo de Contratos e Convênios, devendo ainda apresentar a
documentação probatória necessária para demonstrar os fatos alegados;

b) no caso da comunicação ser feita pelo fiscal do contrato, deverão constar também informações quanto às
medidas saneadoras já realizadas pela equipe de gestão/fiscalização do contrato e que não foram bem-sucedidas.

II – autuação de processo administrativo específico: após recebimento e análise do documento com a suposta
infração, o Núcleo de Contratos e Convênios instruirá processo específico, incluindo cópias dos seguintes
documentos: edital de licitação, contrato, empenho, portaria de designação da equipe de fiscalização, etc.

Parágrafo único. Aquele que, no exercício de suas competências, tiver conhecimento de qualquer irregularidade
que possa ensejar a aplicação de sanções previstas nesta portaria e não tomar as medidas cabíveis, retardando ou
omitindo-se no seu dever, estará sujeito à apuração de responsabilidade.

Art. 10 A fase de Instrução Processual e Aplicação da Sanção terá início com o envio dos autos à Assessoria
Jurídica para análise e manifestação, que conterá a descrição do fato da possível infração, e a sugestão das sanções
a serem aplicadas.

Parágrafo único. Caso haja necessidade, poderão ser realizadas diligências para complementação de informações
ou produção de provas adicionais necessárias à instrução processual.

Art. 11. A Fase de Notificação e Defesa obedecerá as seguintes etapas:

I – comunicação ao fornecedor realizada via ofício da Assessoria Jurídica, com aviso de recebimento, ou qualquer
outro meio, inclusive eletrônico, que cumpra sua finalidade, com cópia da manifestação da Assessoria Jurídica e a
concessão de prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentação das justificativas;

II - não sendo possível a notificação via ofício, o fornecedor será citado por edital publicado no Diário Oficial do
Estado;



Parágrafo único. Havendo, no prazo legal, defesa, solicitar-se-á ao fiscal do contrato respectivo que se manifeste
acerca das alegações da empresa.

Art. 12. Retornando os autos à Assessoria Jurídica com ou sem manifestação do fiscal, será emitido relatório
conclusivo, com posterior encaminhamento à autoridade competente:

a) no caso de serem aceitos os argumentos de defesa, deverá ser produzida manifestação com justificativa da não
aplicação da penalidade e sugestão de arquivamento dos autos;

b) se, após a análise da defesa, for constatado que o comportamento do fornecedor corresponde a uma infração ou
que os argumentos trazidos não são capazes de afastar a sanção prevista, será produzida manifestação sugerindo
aplicação da sanção.

c) Para tanto, as razões e provas eventualmente apresentadas serão analisadas em conformidade com as cláusulas
legais, editalícias e contratuais, bem como manifestação quanto à eventual incidência da Lei nº 12.846/2013;

Art. 13. AAutoridade Competente poderá:

I – no caso da alínea “a” do artigo anterior, decidir pelo arquivamento dos autos, por meio de despacho
fundamentado, de forma a contemplar as razões que a levaram a entender pela inexistência da violação das regras
da licitação ou contrato ou a acatar a defesa apresentada;

II - no caso da alínea “b” do artigo anterior, decidir pela aplicação da sanção, por meio de despacho fundamentado,
de forma a demonstrar as razões que a levaram a entender pela existência da violação das regras da licitação ou
contrato e rejeitar a defesa apresentada;

III - no caso de entender pela aplicação de sanção diversa para a qual não seja competente, emitirá despacho
encaminhando para a autoridade competente;

IV - quando a autoridade competente for a Secretária de Educação e houver desclassificação para sanção menos
grave, a própria Secretária poderá julgar e aplicar a sanção.

Art. 14. Proferida a decisão da autoridade competente, o fornecedor será intimado via ofício do Núcleo de
Contratos e Convênios, com aviso de recebimento, acerca da aplicação ou não da penalidade, sendo garantido
prazo para recorrer de 5 (cinco) dias úteis.

Parágrafo único: o recurso hierárquico será dirigido à autoridade superior à que decidiu pela aplicação da sanção.

Art. 15. A fase de Análise do Recurso observará os seguintes estágios:

I – após a admissibilidade do recurso, a autoridade superior poderá solicitar manifestação da área correspondente,
bem como da assessoria jurídica, caso entenda pertinente.

II – exarada a decisão da autoridade superior, o fornecedor será notificado da decisão por meio de ofício do
Núcleo de Contratos e Convênios.

§ 1º. Após o exaurimento da fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada pelo Núcleo de Contratos e
Convênios, a qual providenciará a publicação no Diário Oficial do Estado e o registro no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e demais sistemas, assim como informará à Secretaria de
Estado de Administração – SEAD e efetivará os encaminhamentos contidos na decisão.

§ 2º. O ofício de comunicação à Secretaria de Estado de Administração – SEAD será acompanhado de cópia do
processo administrativo punitivo e da(s) cópia(s) da(s) publicação(s) da decisão punitiva no(s) Diário(s) Oficial(s)
pertinente(s).

Art. 16. Da sanção de Declaração de Inidoneidade não cabe recurso, apenas pedido de reconsideração que será
sempre dirigido ao Secretário de Educação.

Art. 17. No caso de aplicação de multa, o processo será remetido à Diretoria Administrativa e Financeira para



compensação com pagamentos devidos à contratada ou garantia contratual em dinheiro, se for o caso ou cobradas
amigavelmente.

§ 1º Na impossibilidade, o processo será remetido a Procuradoria Geral do Estado para providências quanto a
cobrança dos créditos financeiros.

§ 2º. Todas as ocorrências de penalidades, inclusive as dispensadas, devem obrigatoriamente ser inseridas no
Cadastro de Fornecedores e todos os fatos deverão ser registrados no processo.

Art. 18. A empresa declarada inidônea poderá requerer sua reabilitação, após decorridos 02 (dois) anos da
aplicação da sanção mediante comprovação do ressarcimento dos prejuízos causados (Art. 87, § 3º da Lei n.º
8.666/93).

Seção V
Disposições Finais

Art. 19. Esta Instrução Normativa deverá ser parte integrante dos editais e termos de contrato emitidos pela
SEDUC, em complementação às demais leis e atos normativos aplicáveis, inclusive nas hipóteses de dispensa e
inexigibilidade de licitação.

§ 1º. Toda e qualquer contratação realizada por esta Secretaria deverá prever no instrumento convocatório,
contrato ou nota de empenho a aplicação da penalidade de multa administrativa nos casos de atraso e inexecução
parcial ou total do objeto contratado.

§ 2º. A previsão de que trata este artigo engloba a forma de aplicação da penalidade, inclusive com fórmula
própria e/ou percentual, de maneira a propiciar sua exequibilidade.

Art. 20. A aplicação de penalidade não prejudica o direito de a Administração recorrer às garantias contratuais
com o objetivo de ser ressarcida dos prejuízos que o contratado lhe tenha causado.

Art. 21. O Núcleo de Contratos e Convênios manterá cadastro atualizado das empresas que contratam com a
SEDUC contendo informações históricas sobre fornecimento ou serviços realizados e penalidades aplicadas,
inclusive quando relevadas as aplicações de penalidades, do qual juntará nos autos certidão relativa à empresa
faltosa.

Art. 22. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário, em especial a Instrução Normativa n.º 004/2013 – GAB/SEDUC.

Belém, 19 de dezembro de 2017.

ANACLAUDIA SERRUYAHAGE
SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO


