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PENALIDADE DE MULTA NO VALOR DE R$ 12.000,00
( DOZE MIL REAIS )

Z2 COMERCIO DE BEBIDA LTDA-ME CNPJ/CPF:
0 8 . 3 1 6 . 11 3 / 0 0 0 3 - 7 4

25745.228225/2014-18 - AIS:0312781/14-8 - GGPAF/AN-
VISA

PENALIDADE DE MULTA NO VALOR DE R$ 3.000,00 (
TRES MIL REAIS )

FERNANDO HENRIQUE CIPRIANO CNPJ/CPF:
277.468.208-83

25351.784792/2011-54 - AIS:1019100/11-3 - GGFIS/ANVI-
SA

PENALIDADE DE MULTA NO VALOR DE R$ 2.000,00 (
DOIS MIL REAIS ), ALÉM DA PROIBIÇÃO DA PROPAGANDA
IRREGULAR

RELATÓRIO IMPRESSO POR: ADELMO NOGUEIRA
VASCONCELOS EM 8/4/2016 10:39:13

RODRIGO JOSÉ VIANA OTTONI

DIRETORIA DE REGULAÇÃO SANITÁRIA

RETIFICAÇÃO

No Diário Oficial da União n° 77, de 25 de abril de 2016,
Suplemento página 114, Seção 1 página 39,

Onde se lê:
"Resolução-RE n° 1.001, de 29 de abril de 2016";
Leia-se:
"Resolução-RE n° 1.001, de 20 de abril de 2016";

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA

E ORTOPEDIA JAMIL HADDAD

PORTARIA Nº 94, DE 8 DE ABRIL DE 2016

O Diretor do Instituto Nacional de Traumatologia e Orto-
pedia Jamil Haddad, no uso das atribuições que lhe conferem a
Portaria nº. 513/GM/MS, de 02 de abril de 2014, publicada no Diário
Oficial da União - DOU nº. 64, de 03 de abril de 2014 e Por-
taria/CGRH/MS nº. 1041, de 30 de outubro de 2009, publicada no
Diário Oficial da União - DOU nº. 209, de 03 de novembro de 2009,
e Portaria nº. 809, de 02 de setembro de 2015, publicada no Diário
Oficial da União - DOU nº. 169, de 03 de setembro de 2015 e com
fulcro no art. 67 da lei nº. 8.666/93, resolve:

Publicar o presente MANUAL DE PROCEDIMENTO AD-
MINSTRATIVO PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÕES ADMINIS-
TRATIVAS COM FUNDAMENTO NA LEI Nº. 8.666/1993, LEI Nº.
9.784/1999 E LEI Nº. 10.520/2002. Na sua aplicação deverão ser
respeitados os princípios da legalidade, isonomia, moralidade, im-
pessoalidade, probidade administrativa, publicidade, eficiência, efi-
cácia, economicidade e correlatos.

DAS SANÇÕES
Art. 1º - Pela inexecução total ou parcial do contrato, da ata

de registro de preços ou pelo descumprimento das normas estabe-
lecidas em edital de licitação, esta Administração deverá aplicar aos
contratados as sanções previstas na Lei nº 8.666/1993 bem como a
estipulada na Lei nº 10.520/2002, neste último caso, para contratações
decorrentes do pregão, ou para infrações cometidas durante a rea-
lização desta modalidade de licitação.

Art. 2º - Todos os contratos deverão conter rol exempli-
ficativo associando as faltas cometidas às sanções a serem efeti-
vamente aplicadas, estabelecendo sua gradação.

Art. 3º - As infrações ao instrumento convocatório, pra-
ticadas pelos licitantes durante o procedimento do pregão, serão san-
cionadas conforme gradação abaixo prevista:

I - Deixar de entregar documentação, quando devidamente
convocada dentro do prazo de validade da proposta: impedimento de
licitar pelo período mínimo de 1 (um) mês;

a) O pregoeiro deverá especificar a documentação que não
foi entregue, bem como o item do edital que foi violado, devendo tal
informação estar consignada na ata de realização do pregão;

b) Ocorrendo caso fortuito ou força maior que impeça a
entrega da documentação no prazo estipulado em edital, o licitante
deverá comunicá-lo imediatamente ao pregoeiro, apresentando com-
provação do mesmo, que consignará a ocorrência em ata.

c) O atraso injustificado na entrega de documentação con-
figura não entrega, ensejando a aplicação da sanção prevista no inciso
I.

II - Entregar documentação falsa, quando convocado: im-
pedimento de licitar pelo período mínimo de 1 (um) ano;

III - Não manutenção da proposta: impedimento de licitar
pelo período mínimo de 1 (um) mês;

a) Configuram não manutenção de proposta a não entrega de
amostras, quando exigidas no edital, bem como a solicitação de des-
classificação da proposta, após o início da sessão, exceto quando
houver justo motivo, devidamente comprovado, decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissão de licitação;

b) Fica o licitante obrigado a comunicar imediatamente ao
pregoeiro a ocorrência de caso fortuito ou força maior que o impeça
de entregar as amostras no prazo determinado ou de manter a pro-
posta inicialmente ofertada, apresentando documentos comprobatórios
dos mesmos.

IV - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal: impedimento de licitar pelo período mínimo de 1 (um) ano;

V - Fazer declaração falsa: impedimento de licitar pelo pe-
ríodo mínimo de 1 (um) ano;

a) a declaração falsa sobre o cumprimento dos requisitos de
habilitação e de que a proposta está em conformidade com as exi-
gências do edital sujeita o licitante à sanção prevista no inciso V.

Art. 4º - Todas as ocorrências no curso do pregão que pos-
sam gerar procedimento apuratório para aplicação de sanção admi-
nistrativa devem estar devidamente registradas na ata de realização do
pregão.

Art. 5º - O licitante que, convocado para assinar ata de
registro de preços ou contrato, recusar-se a fazê-lo, ou que se recusar
a retirar nota de empenho no prazo estipulado em edital, sem motivo
justificado e comprovado, estará sujeito à aplicação de sanção de
impedimento de licitar pelo período mínimo de 1 (um) ano.

§ 1º - Nos casos descritos neste artigo acima, se o pro-
cedimento licitatório utilizado não tiver sido o pregão, a sanção apli-
cável será a suspensão temporária pelo período mínimo de 1 (um)
ano.

§ 2º - O setor responsável pela colheita das assinaturas nos
documentos supracitados fica responsável por comunicar a infração
acima descrita, tão logo se extinga o prazo previsto para a respectiva
providência.

§ 3º - O prazo para assinar contrato, ata de registro de preços
ou retirar instrumento equivalente pode ser prorrogado uma vez, por
igual período, desde que a empresa comprove motivo justificado e a
prorrogação seja solicitada durante o transcurso do primeiro prazo
concedido.

§ 4º - O não cumprimento do prazo estipulado no edital para
assinatura da ata de registro de preços ou contrato, bem como para
retirada da nota de empenho caracteriza descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando o licitante à sanção prevista neste
artigo.

Art. 6º - O fornecedor que atrasar a entrega de material
estará sujeito à multa moratória na forma prevista no contrato ou na
ata de registro de preços.

Art. 7º - O prazo pode ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado e comprovado aceito pela Administração.

Art. 8º - São motivos que autorizam a prorrogação do prazo
de entrega:

I - Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, es-
tranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as con-
dições de execução do contrato;

II - Impedimento da execução do contrato por fato ou ato de
terceiro reconhecido pela Administração em documento contempo-
râneo à sua ocorrência;

III - Omissão ou atraso de providências a cargo da Ad-
ministração, inclusive quanto aos pagamentos previstos, de que re-
sulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do con-
trato.

§ 1º - Fica o fornecedor obrigado a comunicar imediatamente
à Administração, a ocorrência de quaisquer dos fatos impeditivos
narrados acima, que ensejam a prorrogação do prazo de entrega,
juntando todos os documentos comprobatórios dos mesmos.

§ 2º - O setor solicitante receberá as justificativas e do-
cumentos comprobatórios oferecidos pelo fornecedor e os submeterá
à autoridade competente, Direção, para apreciação de sua pertinência
e autorização da prorrogação do prazo de entrega.

Art. 9º - O atraso injustificado na execução do contrato
sujeitará o contratado à aplicação de multa de mora, nos percentuais
e limites previstos no instrumento contratual.

§ 1º - Constatado o atraso na execução do contrato, o fiscal
deverá notificar a empresa através de ofício ou de seu representante
junto ao órgão, concedendo-lhe prazo para apresentar justificativa.

§ 2º - Toda prorrogação deverá ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o
contrato.

§ 3º - Ocorrendo uma das hipóteses legais autorizadoras de
prorrogação, o fiscal deverá submeter à apreciação da DIREG, para
que autorize a prorrogação do prazo de início de execução, de con-
clusão ou de entrega.

§ 4º - Os mencionados prazos apenas admitem prorrogação
nas seguintes hipóteses:

I - Alteração do projeto ou de suas especificações pela Ad-
ministração;

II - Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, es-
tranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as con-
dições do contrato;

III - Aumento das quantidades inicialmente previstas no con-
trato;

IV- Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de
terceiro reconhecido pela Administração em documento contempo-
râneo à sua ocorrência;

V - Omissão ou atraso de providências a cargo da Ad-
ministração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que re-
sulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do con-
trato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis.

§ 5º - Nas ocorrências descritas nos incisos anteriores, apli-
ca-se o previsto no parágrafo 1º do artigo 8º.

§ 6º - Aceita as justificativas apresentadas pela contratada,
com fundamento em algum dos incisos anteriores, o prazo será pror-
rogado, estando a contratada isenta de quaisquer sanções.

Art. 10 - A reiteração no cometimento de infrações ad-
ministrativas sancionadas na forma prevista neste regulamento con-
figura fator agravante a ser considerado no momento da gradação da
nova sanção a ser aplicada.

Art. 11 - O prazo prescricional para instauração do processo
administrativo para apuração das responsabilidades do contratado ou
do licitante, em decorrência da inexecução das obrigações respectivas
é de cinco anos, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

DO PROCEDIMENTO
Art. 12 - É responsabilidade do pregoeiro, dos setores so-

licitantes de materiais, dos fiscais do contrato e de qualquer outra área
responsável por gerenciar e atuar nos contratos, atas de registro de
preços e procedimentos licitatórios, informar imediatamente, através
de memorando (conforme modelo constante no Anexo I, II ou III), a
ocorrência de infrações aos instrumentos mencionados ou ao edital de
licitação, de que venha a tomar conhecimento.

Art. 13 - O memorando para autuação de procedimento apu-
ratório deve referir-se a apenas uma empresa, contendo as seguintes
informações:

I - Identificação completa da empresa (nome, CNPJ, con-
tatos);

II - Número identificador do instrumento convocatório ou
contratual violado;

III - Número do processo licitatório;
IV - Descrição detalhada da conduta da empresa sujeita à

aplicação de sanção, devendo-se informar a data da infração;
V - Extensão dos prejuízos causados à Administração pela

conduta descrita.
Art. 14 - O supracitado memorando deve ser instruído com

cópias de todos os documentos, a que o setor tenha acesso, ne-
cessários à apuração da eventual irregularidade, tais como:

I - Edital de licitação;
II - Contrato ou ata de registro de preços, se for o caso;
III - Nota de empenho assinada pela contratada;
IV - Notificações encaminhadas à empresa contratada;
V - Justificativas apresentadas pela empresa contratada;
Art. 15 - O memorando supracitado será encaminhado à

UPRAS, que após análise prévia, solicitará autorização da Direção
para autuação de procedimento apuratório.

§ 1º - Autorizada a autuação, a DIREG encaminhará o me-
morando à UPROT para providências, após os autos deverão ser
remetidos à UPRAS para prosseguimento.

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL

NO RIO GRANDE DO NORTE

PORTARIA No- 134, DE 19 DE ABRIL DE 2016

A Substituta Eventual do Superintendente Estadual da Fun-
dação Nacional de Saúde no Estado do Rio Grande do Norte, no-
meada pela Portaria no 214, de 06 de janeiro de 2013, publicada no
DOU no 08 de fevereiro de 2013, no uso das suas atribuições que lhe
confere a Portaria no 930 de 10 de julho de 2013, publicada no DOU
no134 de 15 de julho de 2013, resolve:

Art. 1º Aprovar os critérios e os procedimentos dispostos no
Anexo I desta Portaria concernente às diretrizes e critérios do Pro-
grama de Cooperação Técnica com vistas à seleção de 12 (doze)
Municípios do Estado do Rio Grande do Norte para capacitação e
elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico - PMSB,
oferecendo assessoria, apoio, suporte, orientações e supervisão téc-
nica aos municípios na elaboração de seus Planos, em atendimento às
disposições contidas na Lei no 11.445, de 05 de janeiro de 2007,
Decreto no 7.217, de 21 de junho de 2010 que define as diretrizes
nacionais e estabelece a Política Federal de Saneamento Básico e da
Lei no 12.305 de 02 de agosto de 2010 que estabelece as diretrizes da
Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Art. 2º Os municípios do Estado do Rio Grande do Norte
interessados, deverão candidatar-se com base nos critérios e pro-
cedimentos estabelecidos nesta Portaria e seus Anexos.

Parágrafo Único. A capacitação e elaboração de Planos Mu-
nicipais de Saneamento Básico serão realizadas no âmbito da Parceria
a ser celebrada entre a Funasa e a Universidade Federal do Rio
Grande do Norte - UFRN, entidade esta que tem capacidade técnica
compatível à execução do objeto necessário e guardarão conformi-
dade com o Termo de Referência para Elaboração de Plano Municipal
de Saneamento Básico 2012 que se encontra disponibilizado no sítio
eletrônico da Funasa - www.funasa.gov.br.

Art. 3º Os proponentes deverão manifestar seu interesse atra-
vés do encaminhamento dos Anexos preenchidos (II, III e IV), desta
Portaria protocolando a referida documentação, no período de 02 a 06
de maio de 2016, no horário de 08h às 17h30m na Sede da Su-
perintendência Estadual da Funasa no Rio Grande do Norte, situada
na Avenida Almirante Alexandrino de Alencar, 1402 - Tirol, CEP:
59015-350, Natal/RN.

Art. 4º A presidência da Funasa dará publicidade à lista de
municípios selecionados em até 15 (quinze) dias após o término do
prazo para candidatura dos municípios.

Art. 5º O atendimento neste chamamento público aos Mu-
nicípios interessados será limitado a 12 (doze) municípios em função
da demanda apresentada e do recurso disponibilizado na Lei Or-
çamentária Anual, em observância aos critérios e procedimentos de-
finidos nesta Portaria, seus anexos e na legislação específica sobre a
matéria.

Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

MARIA ELIZABETE SILVA MOURA

suellen.silva
Realce
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