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NOTIFICAÇÃO 
 

H.B. DA SILVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS 
 
O MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, considerando tudo o que consta nos autos do Proc. Administrativo 
Nº 019590/2020 e em razão da inexecução total do contrato - Autorização de Fornecimento (Publicada no 
DOM/ES em 05/02/2021 - Edição Nº 1700 - Página 22) - oriunda da Ata de Registro de Preços 007/2020 - 
Pregão Presencial Nº 007/2020, por parte do fornecedor - H.B. DA SILVA COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ sob o nº 15.112.495/0001-18, pretendendo a aplicação das 
penalidades listadas abaixo, previstas nas leis que regem a matéria, bem como, nos instrumentos em 
epígrafe, NOTIFICA a mesma,  nos termos do que estabelecem os arts. 87, § 2º e 109, inc. I e § 1º da Lei 
8.666/93, para o contraditório e ampla defesa, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
publicação deste instrumento na Imprensa Oficial (Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo 
- DOM/ES - Link - https://diariomunicipal.es.gov.br/ - Edição Nº 1719 - Página 10- Data 04/03/2021). 
 
Penalidades: 
- Suspensão Temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Pública Municipal, Direta ou Indireta, pelo prazo de 02 (dois) anos -  item 10.2 do Edital de Pregão Presencial 
Nº 007/2020 e Multa no valor de R$ 1.044,75 (um mil e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos, 
correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor do objeto em atraso, até o 
limite de 30% (trinta por cento) do respectivo valor total. Os autos do processo administrativo ficam desde 
já, com vista franqueada ao interessado. 
 

Afonso Cláudio/ES, 04 de março de 2021. 
 

Keyla Monteiro Zanetti 
Setor de Licitação 

P. M. de Afonso Cláudio/ES 
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