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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 
 
1- DO OBJETO: 
1.1 - Constitui objeto do presente Termo de Referência a aquisição de gêneros alimentícios, 
visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 
conforme abaixo relacionado: 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNIDADE 
QUANT. 
MÁXIMA 

01 Abóbora madura bem desenvolvidas, sem ferimentos ou defeitos, de 
colheita recente, isenta de sujidades, parasitas e larvas, sem manchas, 
boa qualidade. 

KG 300 

 
02 

Achocolatado em pó instantâneo, em pó homogêneo, cor marrom claro a 
escuro, enriquecido com vitaminas, embalagem primária, própria, fechada 
a vácuo, constando identificação do produto, inclusive classificação e a 
marca, nome e endereço do fabricante, modo de preparo, data de 
fabricação, validade e lote visíveis, pacote com 700 gr, boa qualidade. 

UN 300 

03 Alho tipo nacional in natura, tamanho grande, sem réstia, bulbo inteiriço, 
sem parasitas e larva, boa qualidade. 

KG 200 

04 Ameixa de tamanho médio, firme, com grau médio de amadurecimento e 
sem ferimentos, boa qualidade. 

KG 50 

05 Arroz branco polido, tipo agulha, classe longo e fino, tipo 1, ausência de 
sujidades, parasitas e sinais de apodrecimento, embalagem de 5kg, em 
saco de polietileno resistente e transparente, boa qualidade. 

PCT 800 

06 Açúcar cristal 5 kg, safra anual, sacarose obtida a partir de caldo de cana-
de-açúcar, por processos industriais adequados, na cor branca, aspecto, 
cor e cheiro próprios e sabor doce, ausente de sujidades, parasitos, 
larvas e materiais estranhos, acondicionado em embalagem de polietileno 
transparente termossoldado, boa qualidade. 

PCT 400 

07 Banana da terra tamanho médio, firme, com grau médio de 
amadurecimento e sem ferimentos, boa qualidade. 

KG 300 

08 Batata inglesa lisa tamanho médio a grande, livre de sujidades, 
apodrecimento, mofos e amassados, sem brotos, boa qualidade. 

KG 400 

09 Biscoito água e sal, pacote com 500 gr, boa qualidade. PCT 100 

10 Café em pó tipo 1, tradicional torrado e moído, com certificado de selo de 
pureza ABIC, acondicionado em embalagem de polietileno resistente, 
atóxica, tipo almofada, contendo 500g, certificado com selo de pureza 
ABIC, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor 
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, isento de 
sujidades, parasitas, larvas e material estranho, validade mínima de 04 
(quatro) meses a contar da entrega, boa qualidade. 

PCT 1.000 
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11 Carne bovina (acém), em cubos, congelada, proveniente de animais 
sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração 
vermelho vivo, odor característico e aspecto próprio não amolecido e nem 
pegajosa, isento de: excesso de gordura, cartilagem e aponervose, 
coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada, vestígios de 
descongelamento, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas 
e qualquer substância contaminante, acondicionado em embalagem de 
polietileno atóxica, transparente e resistente, à vácuo, peso líquido de 1 
ou 2 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca 
do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do 
órgão competente e data de embalagem, validade de 10 meses a partir 
da entrega, boa qualidade 

KG 800 

12 Carne bovina (músculo) em cubos, congelada, livre de aponevrose, isento 
de aditivos ou substancias estranhas que sejam impróprias ao consumo, 
embalagem em PVC, transparente, com data de empacotamento e 
validade e registro em órgão competente, o produto deverá ter validade 
superior a 6 meses, boa qualidade. 

KG 800 

13 Carne de galinha (coxa e sobrecoxa), congelado, sem tempero, validade 
superior a 6 meses, boa qualidade. 

KG 800 

14 Carne de porco (pá desossada), congelada, com prazo de validade 
superior a 6 meses, boa qualidade. 

KG 800 

15 Cebola de cabeça (branca), tamanho uniforme, firme e de colheita 
recente, isenta de sujidades, parasitas e larvas, boa qualidade. 

KG 200 

16 Cenoura amarela, crua, nova, firmes e de colheita recente, isenta de 
sujidades, parasitas e larvas, boa qualidade. 

KG 300 

17 Chuchu firme, liso, casca limpa e brilhante, colheita recente, tamanho 
médio e sem manchas e sem brotação, isento de sujidades, parasitas e 
larvas, sem resíduos de fertilizantes e agrotóxicos, boa qualidade. 

KG 300 

18 Colorífico em pó (colorau), fino homogêneo, obtido de frutos maduros de 
urucum, com coloração forte aspecto, cheiro e sabor próprio, 
acondicionado em sacos plásticos transparentes e atóxico, pacote com 
500 gr e validade superior a 6 meses, boa qualidade. 

PCT 50 

19 Creme de alho pote 500 g, acondicionado em potes resistentes, contendo 
identificação do fabricante, data de fabricação e validade não inferior a 4 
meses, boa qualidade. 

PTE 100 

20 Farinha de mandioca 1 kg, produto obtido de partes comestíveis da 
mandioca por moagem ou outros processos tecnológicos considerados 
seguros para a produção de alimentos, tipo 1, fina, seca, branca ou 
amarela, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitos e livre de umidade 
e fragmentos estranhos, não conter glúten, embalada em saco de 
polietileno não violado, transparente, atóxico, limpo, resistente e  com 
peso líquido de 1kg e acondicionados em fardos lacrados, a embalagem 
deve conter externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, validade de 6 meses a partir da entrega, boa 
qualidade. 

KG 200 
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21 Feijão preto tipo 1 novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de 
matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitos e livre 
de umidade, o produto não poderá apresentar mistura de grãos novos e 
velhos, nem apresentar odor forte, não conter glúten, embalado em saco 
de polietileno não violado, transparente, atóxico, limpo, resistente e, com 
peso líquido de 1kg e acondicionados em fardos, a embalagem deve 
conter externamente os dados de identificação e procedência, informação 
nutricional, data de fabricação, data de validade e número do lote, 
validade mínima de 6 meses da entrega, boa qualidade. 

KG 600 

22 Folha de louro 30 g, desidratado, boa qualidade PCT 50 

23 Fubá de milho amarelo, fino, enriquecido com ferro e ácido fólico, 
embalagem plástica de 1 kg, isento de qualquer substancia nociva, 
validade mínima de 04 meses, boa qualidade. 

KG 200 

24 Inhame chinês, dedo extra, raiz mediana, sem sujidades, de colheita 
recente, boa qualidade. 

KG 400 

25 Leite integral, longa vida UHT, boa qualidade embalagem TETRA PAK 
com 1 litro cada, data de validade mínima de 4 meses a partir da data de 
entrega 

UN 800 

26 Linguiça frescal, tipo toscana, preparada com carne não mista, toucinho e 
condimentos, com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa, 
isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura e 
refrigeração adequada, acondicionada em saco de polietileno, boa 
qualidade. 

KG 800 

27 Macarrão tipo espaguete, massa sêmola, vitaminado, composto de 
matéria prima de ótima qualidade, sãs e limpas, isentas de material 
terroso ou parasitas, embalagem contendo 01 (um) kg, com vencimento 
superior a 4 meses, boa qualidade. 

PCT 500 

28 Mamão papaia, colheita recente, grau médio de amadurecimento e firmes 
livres de sujidades, boa qualidade. 

KG 50 

29 Mandioca tipo branca ou amarela, de primeira, raízes grandes com grau 
normal de evolução no tamanho, uniformes, frescas e com casca inteira, 
sem ferimentos ou defeitos, não fibrosa. Isenta de substâncias terrosas, 
sujidades, parasitas, larvas, folhas, resíduos de defensivos agrícolas, odor 
e sabor estranho, boa qualidade. 

KG 200 

30 Manteiga com sal 500 g, boa qualidade. UN 500 

31 Margarina com sal 500 g, com 80% de teor de gordura, refrigerado, não 
rançoso, acondicionado em embalagem resistente de polietileno, 
contendo 500g. Contendo na embalagem a identificação do produto, 
marca do fabricante, validade, data de embalagem, peso líquido e selo de 
inspeção do órgão competente, Validade mínima de 06 (seis) meses a 
contar da data da entrega, boa qualidade. 

UN 100 

32 Margarina com sal, balde com 20 kg, com 80% de teor de gordura, 
refrigerado, não rançoso, acondicionado em embalagem resistente de 
polietileno. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do 
fabricante, validade, data de embalagem, peso líquido e selo de inspeção 

UN 20 
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do órgão competente, validade mínima de 06 (seis) meses a contar da 
data da entrega, boa qualidade. 

33 Maçã vermelha nacional, tamanho médio, firme, com grau médio de 
amadurecimento e sem ferimentos, boa qualidade. 

KG 50 

34 Mortadela fatia, com carne suína, com cor, odor e sabor característico do 
produto, embalado adequadamente com rótulo, contendo informação do 
produto e validade, boa qualidade. 

KG 100 

35 Ovos de galinha vermelhos, tamanho médio, isento de sujidades, fungos 
e substâncias tóxicas, acondicionados em embalagem própria (dúzia), 
boa qualidade 

DZ 300 

36 Pimenta do reino moída 200 g, com cheiro e sabor próprio, acondicionada 
em sacos plásticos transparente e atóxico, Boa qualidade. 

KG 50 

37 Pão francês, com peso mínimo de 50g, fresco, formato e sabor 
característico, boa qualidade. 

KG 1.000 

38 Pêra intacta, de boa qualidade, tamanho médio, firmes acondicionada em 
embalagem própria e segura. Com grau médio de amadurecimento e sem 
ferimentos. 

KG 50 

39 Queijo tipo muçarela, fatiada, em embalagem do tipo bandeja de isopor 
com filme plástico devidamente identificado com a marca do produto, 
peso e data de validade do produto. Na embalagem deverá haver 
transcrição do registro no SIM, SIF ou IMA, Boa qualidade 

KG 150 

40 Quiabo colheita recente, firme, verde e sem manchas, boa qualidade. KG 300 

41 Repolho, hibrida verde e firme e colheita recente. KG 200 

42 Sal iodado, pacote com 01 kg cada, marinho, refinado, acondicionado em 
embalagem resistente de polietileno atóxico, contendo 1 kg, com 
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, 
peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, 
parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 12 (doze) 
meses a contar da data de entrega, boa qualidade. 

KG 100 

43 Tomate longa vida, tipo a, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, 
parasitas e larvas, firmes, colheita recente e grau médio de 
amadurecimento, boa qualidade. 

KG 200 

44 Vagem fina, cor verde característicos da variedade, colheita recente 
(fresca), firme, coloração uniforme, isento de sujidades, insentos parasitas 
e larvas, boa qualidade. 

KG 200 

45 Óleo de soja, embalagem com 900 ml, produto constituído de glicerídeos 
de ácidos graxos obtido da extração a partir de grãos de soja submetidos 
ao processo de beneficiamento e purificação adequados. O produto deve 
apresentar aspecto oleoso, transparente, isento de turvação, substância 
em suspensão ou depósito, cor própria, ausência de odor e sabor 
estranhos. Embalagem em polietileno (pet) de 900 ml. Não conter glúten. 
Devem conter externamente os dados de identificação e procedência, 
informações nutricionais, boa qualidade. 

UN 500 
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2 - DA JUSTIFICATIVA: 
2.1 - A aquisição se justifica pelo fato de que os alimentos serão destinados para o preparo 
de marmitas que são fornecidas aos funcionários que exercem as suas atividades no interior 
do município longe de suas casas para retornarem para fazer as suas refeições, sendo assim 
a confecção de marmitas facilitara, pois cada funcionário levará sua marmita e dessa maneira 
não prejudicara o andamento das atividades e contribuindo assim para a economicidade do 
município. 
 
3 - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO: 
3.1 - Para a aquisição do objeto pretendido neste Termo, deverá ser empregada a modalidade 
de licitação denominada Pregão Eletrônico, a qual observará os preceitos de direito público 
e, em especial as disposições da Lei Federal Nº 10.520/2002, subsidiariamente, da Lei 
Federal Nº 8.666/1993 e suas alterações, da Lei Complementar Nº 123/2006 e outras normas 
aplicáveis à matéria, adotando-se, contudo, o Sistema de Registro de Preços, regulamentado 
pelo Decreto Municipal Nº 173/2009. 
  
4 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
O critério de julgamento será o de menor valor unitário por item. 
 
5 - DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO: 
3.1 - Após a homologação do certame licitatório pela Autoridade competente, o Adjudicatário 
será convocado para assinar o contrato ou o instrumento equivalente (Ordem de Compra) no 
prazo máximo de até 05 (cinco) dias à contar do recebimento da respectiva convocação. 
3.1.1 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, 
nos termos do art. 64, § 1º, da Lei8.666/1993, quando solicitado pelo adjudicatário, durante o 
seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame. 
3.2 - O contrato/instrumento equivalente terá início na data do efetivo recebimento da ordem 
de compra, sendo finalizado com a entrega, recebimento e pagamento, não podendo 
ultrapassar a vigência dos créditos orçamentários. 
 
 
6 - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO: 
6.1 - O objeto deverá ser entregue no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a 
emissão da Autorização de Fornecimento pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos tendo em vista que esta secretaria não tem condições para estocar os produtos 
solicitados.  
6.1.1 - O local de entrega será no pátio da Secretaria, à Rua Anália Vieira de Souza (ao lado 
do Cartório Eleitoral), Bairro São Vicente, Afonso Claudio/ES, no horário de 07:00 às 13:00 
horas. 
6.2 - A Administração designará servidor (ou comissão de, no mínimo, três membros, na 
hipótese de compras de valor superior a R$ 80.000,00, conforme o art. 15, § 8º, da Lei 
8.666/1993) para recebimento do objeto contratual da seguinte forma: 
Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do 
material com a especificação demandada e com a proposta apresentada, atestado por escrito.  
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Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente 
aceitação, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento provisório, mediante 
Termo de Recebimento Definitivo. 
6.3 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro 
do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia 
do esgotamento do prazo. 
6.4 - No caso de os objetos serem entregues em desconformidade, a Contratada será 
notificada da recusa, parcial ou total, para realizar a correção de falhas ou a substituição por 
outros, em até 05 (cinco) dias úteis, ou no prazo remanescente para a entrega, se for superior 
e ainda estiver em curso, renovando-se, a partir da nova entrega, o prazo para recebimento 
definitivo. 
6.5 - A Contratada poderá solicitar a prorrogação dos prazos previstos nos itens 4.1 e 4.4, até 
o terceiro dia útil anterior ao término dos referidos prazos, desde que justifique, comprove 
suas alegações e apresente nova data para o cumprimento do objeto contratado, 
suspendendo-se o decurso do prazo até a data do recebimento da comunicação oficial à 
Contratada acerca da decisão da Contratante. 
6.6 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 
7 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
7.1 - DA CONTRATADA:  
7.1.1- Entregar o objeto conforme especificações, prazo e condições estabelecidas neste 
instrumento. 
7.1.2 - Garantir a qualidade e as perfeitas condições do objeto entregue, inclusive quanto ao 
prazo de garantia, se houver. 
7.1.3 - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente da 
Contratante. 
7.1.4 - Responsabilizar-se por todo e qualquer ônus referente à entrega do objeto no(s) 
local(is) indicado(s) pela Contratante. 
7.1.5 - Manter, durante toda a vigência contratual, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por lei e no Edital. 
7.1.6 - Responsabilizar-se pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, impostos, seguros, fretes e quaisquer outros resultantes das obrigações assumidas 
7.1.7 - Responsabilizar-se, exclusivamente, por eventuais danos ou prejuízos que venha a 
sofrer seu quadro funcional ou coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, em decorrência do 
transporte e entrega do material, objeto deste contrato, correndo às suas expensas, sem 
responsabilidades ou ônus ao Município, os ressarcimentos ou indenizações que tais danos 
ou prejuízos possam motivar. 
7.1.8 - Acatar com as exigências dos poderes públicos e pagar, às suas expensas, as multas 
que lhe sejam impostas pelas autoridades. 
7.1.9 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar diretamente à 
Administração Municipal ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua 
ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que 
estiver sujeita. 
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7.1.10 - A Administração não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 
responsabilidade da Contratada para terceiros, sejam fabricantes, representantes ou 
quaisquer outros.  
 
7.2 - DA CONTRATANTE 
7.2.1 - A Administração, após a retirada da nota de empenho ou assinatura do contrato, 
compromete-se a:  
7.2.1.1 - Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 
contratuais. 
7.2.1.2 - Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado.  
7.2.1.3 - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas 
as obrigações contratuais.  
 
8 - DO PAGAMENTO: 
8.1 - O pagamento será realizado até o 10º (décimo) dias útil ao mês subsequente à entrega 
efetiva do objeto, mediante apresentação de documento fiscal e após informação da 
Secretaria solicitante.  
8.1.1 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes 
termos: 
 

VM = VF x 
12 

100
 x 

ND

360
 

Onde: 
VM = Valor da Multa Financeira. 
VF = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso. 
ND = Número de dias em atraso. 
8.2 - A efetuação do pagamento fica condicionada a apresentação dos Certificados de 
Regularidade Fiscal e Trabalhista, por parte da Contratada. 
8.3 - O pagamento poderá ser suspenso no caso de não cumprimento de quaisquer das 
obrigações que possam de qualquer forma, prejudicar o interesse do Município. 
8.4 - A Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio não se responsabilizará por quaisquer 
autuações fiscais ou gravames futuros, decorrentes de interpretações errôneas, por parte da 
vencedora do certame, nas aplicações de impostos, suas alíquotas, suspensões, base de 
cálculo, isenções etc. 
 
9 - DA FISCALIZAÇÃO: 
9.1 - A fiscalização contratual será realizada por servidor formalmente designado pela 
Administração Municipal - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, ao qual 
compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução e o fornecimento, bem como 
dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que 
for necessário à regularização das falhas, problemas ou defeitos observados.  
9.2 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de 
seus agentes e prepostos.  
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9.3 - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 
a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 
9.4 - Cabe à Contratante a seu critério exercer, ampla, irrestrita e permanente fiscalização de 
todas as fases de execução do objeto contratado. 
 
10 - DAS PENALIDADES: 
10.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à 
aplicação de multa de mora, nas seguintes condições: 
10.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir 
sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o 
contrato encontre-se parcialmente executado; 
10.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de 
execução dos serviços; 
10.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no edital de licitação e na Lei 
8.666/93. 
10.2 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções 
ao licitante contratado: 

(a) Advertência; 
(b) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) 
sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular; 
(c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Pública Municipal, direta ou Indireta, por prazo não superior a 
02 (dois) anos; 
(d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, Direta 
ou Indireta, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em 
edital e no contrato e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses 
em que o licitante, 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; 
(e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
em toda a Federação, 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 
na alínea "c". 

10.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c"; "d" e "e" deste item, não são cumulativas 
entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e 
danos (alínea "b"). 
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10.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo 
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes 
regras: 

(a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, a Administração deverá 
notificar o contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia. 
(b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 
recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do contratado reputada como 
infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende 
aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa. 
(c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar 
da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo 
será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a 
regra do art. 110 da Lei 8.666/1993; 
(d) O Contratado comunicará a Administração as mudanças de endereço ocorridas 
no curso da vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas 
ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação. 
(e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, 
o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas 
legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido 
nos termos da Lei 8.666/1993. 
(f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise 
da Procuradoria Municipal. 

10.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela 
Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao 
licitante contratado, relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato. 
10.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem 
também a rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser 
descontados da garantia prestada pela contratada. 
10.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor 
residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença. 
10.7 - Sem prejuízo da aplicação das sanções acima descritas, a prática de quaisquer atos 
lesivos à administração pública na licitação ou na execução do contrato, nos termos da Lei 
12.846/2013, será objeto de imediata apuração observando-se o devido processo legal. 
 

Afonso Cláudio/ES, em 09 de março de 2022. 
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