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Anexo 12 – Multas Contratuais 

 

 
 

1. A gradação das multas observará a seguinte escala de gravidade da 
infração e os valores máximos aplicáveis em cada caso: 

 
1.1. Para as infrações de natureza leve, poderá ser aplicada multa 

até o valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 
 
1.2. Para as infrações médias, poderá ser aplicada multa até o valor 

máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais); 
 
1.3. Para as infrações graves, poderá ser aplicada multa até o valor 

máximo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); 
 
1.4. Para as infrações gravíssimas, poderá ser aplicada multa até o 

valor máximo de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). 
 
2. A SESAB poderá aplicar as seguintes multas em razão das infrações 

específicas descritas abaixo, cujas disposições prevalecem sobre as 
disposições de caráter geral do item 1 supra, deste Anexo, e da 
cláusula 26.1 do Contrato: 

 
2.1. Infrações específicas de natureza leve: São desde já 

consideradas infrações de natureza leve as seguintes condutas 
de responsabilidade da Concessionária:  
 
2.1.1. Descumprimento dos prazos previstos para 

apresentação de informações exigidas pela SESAB ou 
pelo Verificador Independente sem outra cominação 
específica: multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil 
reais);  

 
2.1.2. Descumprimento do prazo previsto para apresentação 

dos planos de obras para as Instalações: multa diária no 
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); 

 

2.1.3. Descumprimento do prazo previsto para indicação a seu 
cargo na Comissão de Mediação, nos termos da 
subcláusula 35.1.8 do Contrato: multa diária no valor de 
R$ 3.000,00 (três mil reais). 
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2.2. Infrações específicas de natureza média: São desde já 
consideradas infrações de natureza média as seguintes 
condutas de responsabilidade da Concessionária:  
 
2.2.1. Descumprimento das normas sanitárias ou de segurança 

do trabalho relativamente à operação dos equipamentos 
de imagem: multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil 
reais); 
 

2.2.2. Descumprimento da obrigação de apresentar o Plano de 
Contingências para aprovação da SESAB nos prazos e 
nas condições previstas no Anexo 3 do Contrato: multa 
diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 
 

2.2.3. Descumprimento da obrigação de contratar o Verificador 
Independente no prazo de 10 (dez) dias após escolha da 
SESAB, nos termos da subcláusula 12.3.4 do Contrato: 
multa diária de R$ 8.000,00 (oito mil reais) até a 
formalização da contratação. 

 
2.2.4. Violação ao quanto disposto na subcláusula 7.4.11.7 do 

Contrato: multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 
até o pertinente registro ou da tomada de providências, 
conforme o caso, de acordo com o que for indicado pela 
fiscalização por ocasião da respectiva constatação. 

 
2.3. Infrações específicas de natureza grave: São desde já 

consideradas infrações de natureza grave as seguintes 
condutas de responsabilidade da Concessionária: 
 
2.3.1. No caso de reprovação das Instalações por qualquer 

uma das respectivas Comissões de Recebimento: multa 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por Instalação reprovada. 
 
2.3.1.1. O Termo de Reprovação emitido pela Comissão 

de Recebimento pertinente indicará um prazo 
para os devidos ajustes, nos termos das 
subcláusulas 7.2.4.7 do Contrato. O não 
cumprimento do referido prazo acarretará em 
multa diária de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a 
contar do respectivo esgotamento;  
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2.3.2. Violação ao disposto nas subcláusulas 10.1.4 ou 10.1.5 
do Contrato: multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por 
infração;  

 
2.3.2.1. A multa estabelecida neste subitem 2.3.2 será 

acrescida de multa diária de R$ 8.000,00 (oito 
mil reais) até a respectiva regularização.  

2.3.3. Descumprimento da obrigação de realização de exames 

em caráter regular, com grau de cumprimento do 

indicador menor do que o mínimo de 99% (noventa e 

nove por cento) estabelecido no indicador 2.1.5 do 

Apêndice 4.1 do Anexo 4: multa de R$ 150.000,00 (cento 

e cinquenta mil reais) por apuração. 

 
2.3.4. A prestação de qualquer serviço, considerada e 

verificada em cada Instalação, em nível inferior àquele a 

partir do qual cessa o desconto de remuneração de 

acordo com cada um dos indicadores estabelecidos no 

Apêndice 4.1 do Anexo 4, por duas apurações 

consecutivas com referência ao mesmo indicador: multa 

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

2.3.4.1. Para apuração dos indicadores de desempenho 
referida neste subitem 2.3.4, os parâmetros 
individualizados por unidade serão os mesmos 
daqueles definidos globalmente no Apêndice 4.1 
do Anexo 4, a fim de garantir o mesmo padrão 
de serviço para todas as Unidades.  
 

2.3.4.2. A penalidade prevista neste subitem 2.3.4 
somente será aplicada para aqueles indicadores 
nos quais seja possível realizar a apuração de 
forma individualizada por Instalação. 

 
2.3.5. Descumprimento da obrigação de disponibilizar e manter 

a equipe médica mínima, por Instalação, indicada no 
Anexo 3: multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 
por Instalação.  
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2.3.6. Por ocasião do encerramento do Contrato, apurada 
eventual desconformidade dos Bens Reversíveis nos 
termos da subcláusula 28.4.1 do Contrato ou caso não 
ocorra a imediata imissão na posse do imóvel destinado 
à Central de Imagem, a Concessionária estará obrigada 
ao pagamento de multa no valor de R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais), sem prejuízo de outras medidas por 
parte da SESAB.  
 

2.3.7. Atraso injustificado no cumprimento dos prazos previstos 
no Cronograma de Implantação para o Recebimento da 
Instalação e respectivo início dos Períodos de Operação 
Transitória e Plena, observados os requisitos e 
procedimentos previstos nas subcláusulas 7.1 e 7.2 do 
Contrato: multa diária de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a 
partir da data em que a Instalação deveria ter entrado em 
operação Transitória e Plena.  

 
2.3.7.1. Se o atraso referido neste item 2.3.7 superar o 

período de 15 (quinze) dias, a multa diária será 
majorada em 100%(cem por cento) e a infração 
passará a ser considerada gravíssima, 
ensejando a possibilidade de declaração da 
caducidade da Concessão, observadas as 
condições e procedimentos previstos na cláusula 
30 do Contrato. 
 

2.3.8. Atraso superior a 3 (três) vezes o tempo máximo 
estipulado no indicador 2.1.1 do Apêndice 4.1 do Anexo 
4 do Contrato: multa de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por 
infração apurada. 
 

2.3.9. Atraso superior a 3 (três) vezes o tempo máximo 
estipulado no indicador 2.1.2 do Apêndice 4.1 do Anexo 
4 do Contrato: multa de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por 
infração apurada. 

 

2.3.10. Descumprimento do limite máximo estabelecido para o 
indicador 2.2.1 do Apêndice 4.1 do Anexo 4 do Contrato: 
multa de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por infração 
apurada. 
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2.3.11. Verificação pela fiscalização da existência de bem em 
operação em desacordo com o relatório as built ou 
caderno de aceitação homologado: multa de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais) por bem em desacordo e 
multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até a respectiva 
regularização. 

 

2.3.12. Não cumprimento do tempo de cobertura mínima dos 
serviços previsto na tabela 6 do Anexo 3 do Contrato: 
multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por hora não 
cumprida de funcionamento. 

 
2.4. Infrações específicas de natureza gravíssima: São desde já 

consideradas infrações de natureza gravíssima as seguintes 
condutas de responsabilidade da Concessionária: 

 
2.4.1. Violação aos incisos (i) ou (iii) previstos na subcláusula 

7.1.2.1. do Contrato: multa diária no valor de até R$ 
15.000,00 (quinze mil reais).  
 

2.4.2. Não atingimento da meta de serviços prevista no inciso 
(ii) da subcláusula 7.1.2.1 do Contrato: multa de R$ 
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para 
desempenho até 5% abaixo da meta e multa de R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais) para desempenho 
inferior a 95% da meta. 
 

2.4.3. Interrupção injustificada e sem prévio aviso ao acesso 
on line pela SESAB ou pelo Verificador Independente 
ao PACS/RIS, por mais de 4 (quatro) horas por mês, tal 
como previsto pela subcláusula 7.3.2. do CONTRATO: 
multa de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) por 
hora de interrupção, que ultrapassar 4 (quatro) horas 
por mês;  
 

2.4.4. No caso de não contratação ou desatualização das 
apólices de seguro, exigidas contratualmente, nos 
termos da subcláusula 20.14 do Contrato: multa diária 
no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 
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2.4.5. No caso de violação ao previsto na subcláusula 21.4 do 
Contrato: multa diária no valor de R$ 15.000,00 (quinze 
mil reais) até a respectiva regularização;  
 

2.4.6. No caso de violação ao estabelecido na subcláusula 
21.7 do Contrato: multa diária no valor de R$ 15.000,00 
(quinze mil reais), até a respectiva regularização;  
 

2.4.7. A prestação – no último trimestre do Prazo da 
Concessão – dos serviços objeto do Contrato em índice 
inferior a 80% (oitenta por cento) do Índice de 
Desempenho, apurado na forma do Apêndice 4.1. do 
Anexo 4,  constitui falha gravíssima: multa de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais). 

 
2.4.8. As infrações de natureza gravíssima aqui especificadas, 

bem como aquelas assim consideradas nos termos da 
Cláusula 26.3.4 do Contrato, poderão ensejar a 
declaração de caducidade do Contrato de Concessão, 
observada a forma e os procedimentos previstos na 
Cláusula 31 do Contrato, se esta for a opção julgada 
conveniente pelo Poder Concedente.  

 
3. Nos demais casos que não houver cominação específica, e sem 

prejuízo da indenização devida por eventuais perdas e danos, a 
SESAB poderá aplicar multa por infração cometida pela 
Concessionária, observados os limites estabelecidos no item 1 acima, 
bem como as disposições contratuais relativas à matéria. 
 

4. A repetição de uma conduta por três vezes determinará que, na 
próxima ocorrência, sua gradação na escala de gravidade seja 
elevada para a categoria seguinte, majorando-se em 100% o 
respectivo valor, com todas as consequências decorrentes de sua 
nova condição. Nova repetição da mesma conduta por outras três 
vezes provocará nova elevação na gradação e nova majoração de 
100% no respectivo valor e assim por diante, até se atingir a escala 
máxima e eventualmente gerar a caducidade, pelo seu status de 
gravíssima, conforme estabelecido no item 2.4.8 deste Anexo. 
 

4.1. No caso dos itens 2.3.8 e 2.3.9 deste Anexo não será aplicado 
o quanto disposto neste item 4. 
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4.2. Para infrações cuja penalidade seja a multa diária a reiteração 
necessariamente acontecerá pela ocorrência de um novo fato 
infrator da mesma natureza, sendo absolutamente irrelevante o 
tempo decorrido para saneamento da infração em cada um dos 
respectivos fatos ensejadores da penalidade. 

 
5. Considerando a natureza remuneratória da aplicação do Índice de 

Desempenho e a natureza sancionatória das penalidades previstas no 
Contrato e neste Anexo, a aplicação de multas e demais sanções à 
Concessionária não impedirá a redução do valor da sua 
Contraprestação Mensal Efetiva em decorrência do não atingimento 
do Índice de Desempenho estabelecido. 
 

6. A aplicação das multas observará o procedimento previsto na 
legislação própria do Estado da Bahia vigente no momento da 
infração.  

 
7. Os valores das multas consignados nos itens 1 e 2 acima, serão 

reajustados anualmente, na mesma data dos reajustes da 
Contraprestação Anual Máxima e segundo os mesmos índices 
estabelecidos no Contrato para o reajuste dessa contraprestação, nos 
termos da subcláusula 16.9 do Contrato.  
 

8. O valor da multa a ser aplicada corresponderá àquele vigente a época 
da infração cometida. 
 

9. Independentemente das atribuições do Verificador Independente ou 
de qualquer outro órgão ou entidade responsável pela fiscalização do 
Contrato, a SESAB poderá aplicar as penalidades previstas neste 
Anexo e no Contrato de Concessão a partir de sua própria 
fiscalização ou provocação de outros agentes, usuários ou Clientes, 
resguardado o direito da Concessionária à ampla defesa e ao 
contraditório na forma prevista na legislação própria.  
 

10. O valor máximo anual de penalidades aplicadas não poderá, sob 
pena da caducidade, superar a quantia de R$ 3.000.000,00 (três 
milhões de reais). Este valor será reajustado anualmente, nos 
mesmos termos do reajuste previsto para o valor das penalidades, 
conforme item 7 acima. 

 
 


