ANEXO X
SANÇÕES E PENALIDADES

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

SANÇÕES E PENALIDADES
A SABESP estará sujeita à aplicação das penalidades previstas nos artigos 86
a 88 da Lei Federal nº 8.666/93 e o procedimento sancionatório constante da
Lei Estadual nº 10.177/98, nos termos das cláusulas abaixo.
Capítulo 1 - Das Sanções Administrativas
Cláusula 1ª. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o
contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou
no contrato.
Cláusula 2ª. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - 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 perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
da sanção aplicada com base no inciso anterior.
§ 1o As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser
aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
§ 2o A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência
exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme
o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de
10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2
(dois) anos de sua aplicação.
Cláusula 3ª. As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo anterior
poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em
razão dos contratos regidos por esta Lei:
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
III - demonstrem não possuir idoneidade para
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
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Capítulo 2 - Do Procedimento Sancionatório
Cláusula 4ª. Nenhuma sanção administrativa será aplicada a pessoa física ou
jurídica, sem que lhe seja assegurada ampla defesa, em procedimento
sancionatório.
Parágrafo único - No curso do procedimento ou, em caso de extrema urgência,
antes dele, a SABESP poderá adotar as medidas cautelares estritamente
indispensáveis à eficácia do ato final.
Cláusula 5ª. O procedimento sancionatório observará, salvo legislação
específica, as seguintes regras:
I - verificada a ocorrência de infração administrativa, será instaurado o
respectivo procedimento para sua apuração;
II - o ato de instauração, expedido pela autoridade competente, indicará os
fatos em que se baseia e as normas pertinentes à infração e à sanção
aplicável;
III - o acusado será citado ou intimado, com cópia do ato de instauração, para,
em 15 (quinze) dias, oferecer sua defesa e indicar as provas que pretende
produzir;
IV - caso haja requerimento para produção de provas, a autoridade apreciará
sua pertinência, em despacho motivado;
V - o acusado será intimado para:
a) manifestar - se, em 7 (sete) dias, sobre os documentos juntados aos autos
pela autoridade, se maior prazo não lhe for assinado em face da complexidade
da prova;
b) acompanhar a produção das provas orais, com antecedência mínima de 2
(dois) dias;
c) formular quesitos e indicar assistente técnico, quando necessária prova
pericial, em 7 (sete) dias;
d) concluída a instrução, apresentar, em 7 (sete) dias, suas alegações finais;
VI - antes da decisão, será ouvido o órgão de consultoria jurídica;
VII - a decisão, devidamente motivada, será proferida no prazo máximo de 20
(vinte) dias, notificando - se o interessado por publicação no Diário Oficial do
Estado;
VIII - da decisão caberá recurso.
Cláusula 6ª. O procedimento sancionatório será sigiloso até decisão final, salvo
em relação ao acusado, seu procurador ou terceiro que demonstre legítimo
interesse.
Parágrafo único - Incidirá em infração disciplinar grave o funcionário que, por
qualquer forma, divulgar irregularmente informações relativas à acusação, ao
acusado ou ao procedimento.
Cláusula 6ª. Aplicam-se no que couber as demais disposições da Lei Estadual
nº 10.177/98.
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