
ANEXO I – EXEMPLO DE NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR 

 

 
OFÍCIO Nº 001/2019 

Cidade, XX de XXXX de 2019. 

À 
EMRESA INFRATORA LTDA.  

CNPJ: 00.000.000/0001-00 
RUA XXXXXXX, Nº XXXX 

BAIRRO XXXXXXX 
CIDADE / ESTADO / CEP 

A/C: Sr. Representante Legal da Empresa Infratora Ltda. 

Assunto: Solicitação de providências quanto a execução do Contrato XX/2019 
– Processo Administrativo XXXXXX/2019-XX. 

 
NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR 

Prezado Senhor, 

Com fulcro no art. 67, caput e § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, solicito 
justificativas ou esclarecimentos, bem como adoção de eventuais providências, 

sobre os fatos abaixo relacionados: 

A contratada EMPRESA INFRATORA LTDA, até a presente data, não comprovou 

a garantia prevista na Cláusula Décima Segunda do Contrato XX/2019, in 
verbis, mesmo sendo cobrada através de e-mail pela Contratante UNIFESP. 
 

12.1. Será exigida a prestação de garantia pela Contratada, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do   valor total do contrato, a ser 

comprovada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por 

igual período, a critério do órgão contratante, contados da assinatura do 

contrato. 

O Contrato n.º XX/2016 foi celebrado em 15/02/2019 e a comprovação da 
garantia supracitada deveria ter sido apresentada à Contratante até 
01/03/2019. 

Alertamos que a Contratada está sujeita as penalidades previstas na Cláusula 
Décima Segunda do Contrato XX/2019, também contida na IN SEGES 05/2017: 
 

12.4.A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia 

acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do 

valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois 

por cento); 
 

12.5.O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração 

a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento 

irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 

da Lei nº 8.666, de 1993; 

 



12..6.O garantidor não é parte interessada para figurar em processo 

administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar 

prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada; 

Tendo em vista os fatos acima elencados, requer-se a imediata regularização 

da comprovação da garantia contratual, a qual já enseja o atraso de 07 (sete) 
dias em relação à obrigação prevista na Cláusula Décima Segunda do Contrato 

XX/2019. 

 

Por oportuno, informo que o não atendimento da providência ou o seu 
atendimento fora das condições contratuais ensejará instauração de 
procedimento administrativo específico para o exame dos fatos e eventual 

aplicação das sanções previstas no Contrato XX/2019, que terá por base a Lei 

nº 8.666, de 1993, a Lei nº 9.784, de 1999, bem como a legislação correlata, 
e será processado de acordo com as seguintes fases: (a) instauração do 

processo para aplicação de sanções administrativas: análise de documentos e 
relatório de apuração elaborado pela fiscalização do contrato; (b) fase da 

defesa prévia: será aberto prazo para apresentação de defesa prévia da 
Contratada (art. 87, § 2º da Lei nº 8.666, de 1993); (c) fase de aplicação da 

sanção: se os argumentos presentes na defesa não forem suficientes para 
afastar a sanção prevista e/ou não forem apresentadas as provas do alegado, 

a sanção será aplicada pela autoridade competente com abertura de prazo para 
recurso administrativo; (d) fase recursal: protocolado o recurso, se não 

reconsiderar a decisão, a autoridade que aplicou a sanção remeterá o recurso 
à autoridade imediatamente superior para análise e decisão sobre o recurso(art. 

109, § 4º da Lei nº 8.666, de 1993); (e) fase executória: caso haja a 
manutenção da decisão de aplicar a penalidade, esta será registrada no SICAF 

e a multa será cobrada da Contratada. 
 

Estamos à disposição para esclarecimentos. 
 

Atenciosamente, 

 

 
Servidor XXXXXXXXXXXX 

Fiscal Administrativo do Contrato XX/2019 
 

 

Servidor XXXXXXXXXXX 

Gestor do Contrato XX/2019  

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II – EXEMPLO DE RELATÓRIO DOS ATORES QUE DETECTARAM A 
SUPOSTA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 
NOTA TÉCNICA Nº 001/2019  

Cidade, XX de XXXXXX de 2019. 
 

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO 
 

Ref.: Processo para Aplicação de Sanções n.º XXXXXX.XXXXXX/2019-XX 

A contratada EMPRESA INFRATORA LTDA recebeu em 11/03/2019 a Notificação 
Preliminar através do OFÍCIO Nº 001/2019 referente a ausência de 

comprovação da garantia prevista na Cláusula Décima Segunda do Contrato 
XX/2019, mesmo sendo cobrada anteriormente por e-mail pela Contratante 

UNIFESP. 

Em 15/03/2019 a referida contratada enviou através de e-mail a apólice de 
Seguro-Garantia referente ao Contrato XX/2019, sendo que a apólice foi 

emitida pela seguradora nesta mesma data. 

Ao encaminhar o comprovante de garantia acima referenciado, a Contratada 

não apresentou nenhuma justificativa em resposta a Notificação Preliminar 
através do OFÍCIO Nº 001/2019, mesmo incorrendo em 14 (quatorze) dias de 

atraso no envio do documento. Vale lembrar que o Contrato n.º XX/2016 foi 
celebrado em 15/02/2019 e o comprovante de garantia supracitado deveria ter 

sido apresentado à Contratante até 01/03/2019, conforme previsto na Cláusula 
Décima Segunda do Contrato XX/2019: 
 

12.1. Será exigida a prestação de garantia pela Contratada, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do   valor total do contrato, a ser 

comprovada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por 

igual período, a critério do órgão contratante, contados da assinatura do 

contrato. 

Considerando as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do 
Contrato XX/2019, também contida na IN SEGES 05/2017: 
 

12.4.  A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia 

acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do 

valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois 

por cento); 
 

12.5. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração 

a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento 

irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 

da Lei nº 8.666, de 1993; 

12..6. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo 

administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar 

prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada; 

Considerando ainda o que dispõe a Lei 8.666/1.993: 

Art. 86.  O atraso injustificado na execução do 

contrato sujeitará o contratado à multa de mora, 



na forma prevista no instrumento convocatório 

ou no contrato. 

Sem mais, 

 

Servidor XXXXXXXXXXXXX 
Fiscal Administrativo do Contrato XX/2019 

 
Servidor XXXXXXXXXXXX 

Gestor do Contrato XX/2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III – EXEMPLO DE NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA PRÉVIA 

 
 

OFÍCIO Nº 003/2019 

Cidade, XX de XXXXX de 2019. 

À 

EMRESA INFRATORA LTDA.  
CNPJ: 00.000.000/0001-00 

RUA XXXXXXX, Nº XXXX 
BAIRRO XXXXXXX 

CIDADE / ESTADO / CEP 

A/C: Sr. Representante Legal da Empresa Infratora Ltda. 

Assunto: Abertura do Processo Administrativo para Aplicação de Sanções nº 
XXXXXX/2019-XX. 

 

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA 

 

Prezado Senhor, 

Tendo em vista o processo em referência e o Contrato XXX/2019, informamos 

que a contratada EMPRESA INFRATORA LTDA recebeu em 11/03/2019 a 
Notificação Preliminar através do OFÍCIO Nº 001/2019 referente a ausência de 

comprovação da garantia prevista na Cláusula Décima Segunda do Contrato 
XX/2019, mesmo sendo cobrada anteriormente por e-mail pela Contratante 

UNIFESP.  

Em 15/03/2019 a referida contratada enviou através de e-mail a apólice de 

Seguro-Garantia referente ao Contrato XX/2019, sendo a apólice emitida pela 
seguradora nesta mesma data. Ao encaminhar o comprovante de garantia 

acima referenciado, a Contratada não apresentou nenhuma justificativa em 
resposta a Notificação Preliminar através do OFÍCIO Nº 001/2019, onde estaria 

incorrendo num atraso de 14 (quatorze) dias no envio do documento. Vale 
lembrar que o Contrato n.º XX/2016 foi celebrado em 15/02/2019 e o 

comprovante de garantia supracitado deveria ter sido apresentado à 
Contratante até 01/03/2019, conforme previsto na Cláusula Décima Segunda 

do Contrato XX/2019:  
12.1. Será exigida a prestação de garantia pela 

Contratada, no percentual de 5% (cinco por cento) 
do   valor total do contrato, a ser comprovada no 

prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis 
por igual período, a critério do órgão contratante, 

contados da assinatura do contrato.  

Considerando as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do 
Contrato XX/2019, também contida na IN SEGES 05/2017:  

12.4.  A inobservância do prazo fixado para 

apresentação da garantia acarretará a aplicação 



de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) 

do valor do contrato por dia de atraso, observado 

o máximo de 2% (dois por cento);  
 

12.5. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias 
autoriza a Administração a promover a rescisão do 

contrato por descumprimento ou cumprimento 
irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os 

incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993;  
 

12.6. O garantidor não é parte interessada para 
figurar em processo administrativo instaurado 

pelo contratante com o objetivo de apurar 
prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada; 

Considerando ainda o que dispõe a Lei 8.666/1.993: 

Art. 86.  O atraso injustificado na execução do 

contrato sujeitará o contratado à multa de mora, 
na forma prevista no instrumento convocatório 

ou no contrato. 
 

Caso não haja manifestação de DEFESA PRÉVIA da contratada EMPRESA 
INFRATORA LTDA no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do 

recebimento desta notificação, poderá ser aplicada pela pró-Reitora de 
Administração a penalidade administrativa de MULTA MORATÓRIA, conforme 

estabelece o item conforme previsto na Cláusula Décima Segunda do Contrato 
XX/2019, nos termos do item 3 do Anexo VII-F da IN SEGES 05/2017 e Artigo 

86 da Lei 8.666/93. 
 

Havendo aplicação da penalidade ao final do devido processo legal, será 
providenciado o seu registro no SICAF. 

 

O Processo Administrativo para Aplicação de Sanções n.º 
XXXXXX.XXXXXX/2019-XX                  encontra-se a disposição para consulta 

na UNIFESP - Campus São José dos Campos, situado à Rua XXXXXX, n.º XXXX, 
Vila XXXX, na cidade de São José dos Campos, estado de São Paulo, CEP 

XX.XXX-XXX, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Maiores informações 
também poderão ser obtidas através do telefone (12) XXXX XXXX e do e-mail 
contratos@unifesp.br 

 

Estamos à disposição para esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 
Servidor XXXXXXXXXXXXXX 

mailto:contratos@unifesp.br


Setor Competente (Divisão de Gestão de Contratos ou Coordenadoria de 

Contratos ou Divisão de Gestão de Materiais ou Coordenadoria de Gestão de 

Materiais) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



ANEXO IV – EXEMPLO DO OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA DEFESA 
PRÉVIA À AUTORIDADE COMPETENTE PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES 

 

 
 
OFÍCIO Nº 007/2019 

São José dos Campos, XX de XXXXX de 
2019. 

À 
Sra. XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Pró-Reitora de Administração 

 

Assunto: Análise e julgamento de Defesa referente aplicação de penalidade 
administrativa referente ao Contrato XXX/2019 -Processo Administrativo para 

Aplicação de Sanções nº XXXXXX/2019-XX. 
 

 

Prezada Senhora, 

 
Trata-se da análise administrativa acerca do documento de manifestação de 
DEFESA PRÉVIA apresentada tempestivamente pela contratada EMPRESA 

INFRATORA LTDA (fls. XX a XXX) em resposta a notificação através do OFÍCIO 
Nº 003/2019 (fls. XXX a XXX), cujo teor seria sobre um atraso de 14 (quatorze) 

dias na comprovação de garantia contratual, sendo o Contrato n.º XX/2016 
celebrado em 15/02/2019, a garantia deveria ter sido comprovada à Contratante 

UNIFESP até 01/03/2019, conforme previsto na Cláusula Décima Segunda do 
Contrato XX/2019 (XXX a XXX):  

 

12.1. Será exigida a prestação de garantia pela 
Contratada, no percentual de 5% (cinco por cento) 

do   valor total do contrato, a ser comprovada no 
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis 

por igual período, a critério do órgão contratante, 
contados da assinatura do contrato.  

 
A EMPRESA INFRATORA LTDA foi cobrada sobre a comprovação da garantia 

através de                     e-mail em 01/03/2019 (fls. XXX a XXX) e também 
através Notificação Preliminar através do OFÍCIO Nº 001/2019 recebida em 

11/03/2019 (fls. XXX a XXX).  
 

Em 15/03/2019 a referida contratada enviou através de e-mail a apólice de 
Seguro-Garantia referente ao Contrato XX/2019, sendo a apólice emitida pela 

seguradora nesta mesma data (fls. XXX a XXX). Ao encaminhar o comprovante 

de garantia, a Contratada não apresentou nenhuma justificativa em resposta a 
Notificação Preliminar através do OFÍCIO Nº 001/2019. 

 
Diante disso, foi instaurado um processo para apuração e aplicação de 

penalidades, onde a  fiscalização do Contrato XXX/2019 elaborou um relatório 



através da  Nota Técnica  N 001/2019 (fls. XXX a XXX) contendo as informações 

sobre a ocorrência e a penalidade que a contratada estará sujeita (fls. XXX a 

XXX). 
 

No documento de DEFESA (fls. XXX a XXX) a EMPRESA INFRATORA LTDA alega 
“lapso quanto a comprovação da garantia do Contrato nº XXX/2019”. 

 
 

Considerando que “lapso” se trata de um frágil argumento para justificar o 
descumprimento de cláusulas contratuais, propomos a vossa senhoria a 

aplicação da penalidade administrativa de MULTA no valor de R$ 9.800,00 
(nove mil e oitocentos reais), conforme estabelece o item conforme previsto 

na Cláusula Décima Segunda do Contrato XX/2019, nos termos do item 3 do 
Anexo VII-F da IN SEGES 05/2017 e Artigo 87 da Lei 8.666/93:  

12.4.  A inobservância do prazo fixado para 
apresentação da garantia acarretará a aplicação 

de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) 
do valor do contrato por dia de atraso, observado 

o máximo de 2% (dois por cento);  

  

12.5. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias 
autoriza a Administração a promover a rescisão do 

contrato por descumprimento ou cumprimento 
irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os 

incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993;  
 

12..6. O garantidor não é parte interessada para 
figurar em processo administrativo instaurado 

pelo contratante com o objetivo de apurar 
prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada; 

 

Lei 8.666/1.993: 
 

Art. 86.  O atraso injustificado na execução do 
contrato sujeitará o contratado à multa de mora, 

na forma prevista no instrumento convocatório ou 
no contrato. 

 

Segue memória de cálculo da supracitada MULTA MORATÓRIA: 

Valor Total do Contrato XXX/2019: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) 

Quantidade de Dias em Atraso: 14 

Percentual da Multa: 0,07% do valor do contrato por dia de atraso, observado 

o máximo de 2% 

0,07 X 14 (dias em atraso) = 0,98 % 



1.000.000,00 X 0,98% = 9.800,00. 

Valor da Multa = R$ 9.800,00. 

 

Informamos que será concedido um prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento da notificação, para interposição de recurso administrativo, 

conforme estabelece o artigo 109, inciso I da Lei 8.666/93 e suas alterações.  
 

 
Caso não concorde com a aplicação da penalidade proposta, solicitamos que 

vossa senhoria não assine este documento e justifique vossa decisão no 
processo. 

Atenciosamente, 
 

 
Servidor XXXXXXXXXXXXXX 

Setor Competente (Divisão de Gestão de Contratos ou Coordenadoria de 
Contratos ou Divisão de Gestão de Materiais ou Coordenadoria de Gestão de 

Materiais) 
 

 
De acordo, aplique-se a penalidade supracitada, registre-a no SICAF, gere e 

envie a GRU – Guia de Recolhimento da União de MULTA à Contratada após o 

término da fase recursal, atribuindo efeito suspensivo ao recurso a ser 
interposto, conforme prevê o parágrafo segundo do artigo 109 da Lei nº 

8.666/93.  
 

 
O efeito suspensivo ao recurso evitará que, caso a decisão seja reconsiderada 

ou o recurso seja deferido, a Administração tenha que providenciar a retificação 
das publicações e dos registros, além de ainda sujeitar-se a sofrer algum tipo 

de ação judicial pela contratada, pois a utilidade da suspensão dos efeitos é que 
esta resguarda a Administração por não haver lesão a ser tutelada. 

 
 

Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Pró-Reitora de Administração 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



ANEXO V – EXEMPLO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECURSO 
ADMINISTRATIVO (IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE) 

 
 

OFÍCIO Nº 003/2019  

São José dos Campos, XX de XXXXXX de 
2019. 

À 
EMRESA INFRATORA LTDA.  

CNPJ: 00.000.000/0001-00 
RUA XXXXXXX, Nº XXXX 

BAIRRO XXXXXXX 
CIDADE / ESTADO / CEP 

A/C: Sr. Representante Legal da Empresa Infratora Ltda. 

Assunto: Processo Administrativo para Aplicação de Sanções nº XXXXXX/2019-
XX. 

 

NOTIFICAÇÃO PARA IMPOSIÇÃO DE MULTA 

 

Prezado Senhor,  

 
Trata-se da análise e decisão administrativa quanto ao documento de 
manifestação de DEFESA PRÉVIA apresentada tempestivamente pela contratada 

EMPRESA INFRATORA LTDA em resposta a notificação através do OFÍCIO Nº 
003/2019, cujo teor seria sobre um atraso de 14 (quatorze) dias na 

comprovação de garantia contratual, sendo o Contrato n.º XX/2019 celebrado 
em 15/02/2019, a garantia deveria ter sido comprovada à Contratante UNIFESP 

até 01/03/2019, conforme previsto na Cláusula Décima Segunda do Contrato 
XX/2019:  

 

12.1. Será exigida a prestação de garantia pela 
Contratada, no percentual de 5% (cinco por cento) 

do   valor total do contrato, a ser comprovada no 
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis 

por igual período, a critério do órgão contratante, 
contados da assinatura do contrato.  

Considerando que a EMPRESA INFRATORA LTDA manteve-se silente após 
contatos realizados pela fiscalização do Contrato n.º XX/2019 para alertar sobre 

a ausência da comprovação da garantia contratual; 

Considerando que “lapso” trata-se de um frágil argumento para justificar o 
descumprimento de cláusulas contratuais. 

 
Esta Administração RESOLVE: 

 



Aplicar a penalidade administrativa de MULTA no valor de R$ 9.800,00 (nove 

mil e oitocentos reais) pelo atraso de 14 (quatorze) dias na comprovação da 

garantia contratual, conforme previsto na Cláusula Décima Segunda do Contrato 
XX/2019, nos termos do item 3 do Anexo VII-F da IN SEGES 05/2017 e Artigo 

87 da Lei 8.666/93, transcrito: 
 

Cláusula Décima Segunda do Contrato XX/2019, 
também contida na IN SEGES 05/2017:  

 
 12.4.  A inobservância do prazo fixado para 

apresentação da garantia acarretará a aplicação 
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) 

do valor do contrato por dia de atraso, observado 
o máximo de 2% (dois por cento);   

 
12.5. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias 

autoriza a Administração a promover a rescisão do 

contrato por descumprimento ou cumprimento 
irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os 

incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993;  
 

12..6. O garantidor não é parte interessada para 
figurar em processo administrativo instaurado 

pelo contratante com o objetivo de apurar 
prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada; 

 
Lei 8.666/1.993: 

 
Art. 86.  O atraso injustificado na execução do 

contrato sujeitará o contratado à multa de mora, 
na forma prevista no instrumento convocatório ou 

no contrato. 

Segue memória de cálculo da supracitada MULTA MORATÓRIA: 

Valor Total do Contrato XXX/2019: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) 
Quantidade de Dias em Atraso: 14 

Percentual da Multa: 0,07% do valor do contrato por dia de atraso, observado 
o máximo de 2% 

0,07 X 14 (dias em atraso) = 0,98 % 
1.000.000,00 X 0,98% = 9.800,00. 

Valor da Multa = R$ 9.800,00. 
 

O prazo para apresentação de RECURSO, conforme estabelece o artigo 109, 
inciso  I da Lei n.º 8.666/93, será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do 

recebimento desta notificação pela EMPRESA INFRATORA LTDA. 
 

O Processo Administrativo para Aplicação de Sanções n.º 

XXXXXX.XXXXXX/2019-XX                  encontra-se a disposição para consulta 
na UNIFESP - Campus São José dos Campos, situado à Rua XXXXXX, n.º XXXX, 



Vila XXXX, na cidade de São José dos Campos, estado de São Paulo, CEP 

XX.XXX-XXX, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Maiores informações 

também poderão ser obtidas através do telefone (12) XXXX XXXX e do e-mail 
contratos@unifesp.br  
 

Estamos à disposição para esclarecimentos. 
 

Sr. XXXXXXXXXXXXXXXX 

Pró-Reitora de Administração 
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ANEXO VI – EXEMPLO DO OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DO RECURSO 
ADMINISTRATIVO À AUTORIDADE COMPETENTE PARA APLICAÇÃO DE 

SANÇÕES  

 
 

OFÍCIO Nº 010/2019 
 

Cidade, XX de XXXXX de 2019. 

À 
Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Pró-Reitora de Administração 

 

Assunto: Análise e Julgamento de Recurso referente aplicação de penalidade 
administrativa referente ao Contrato XXX/2019 - Processo Administrativo para 

Aplicação de Sanções nº XXXXXX/2019-XX. 
 

 

Prezado Senhora, 

 
Trata-se da análise administrativa acerca do documento de interposição de 

RECURO apresentado tempestivamente pela contratada EMPRESA INFRATORA 
LTDA. (fls. XX a XXX) em resposta a notificação através do OFÍCIO Nº 003/2019 

(fls. XXX a XXX), cujo teor versa sobre o atraso de 14 (quatorze) dias na 

comprovação de garantia contratual, sendo o Contrato n.º XX/2016 celebrado 
em 15/02/2019, a garantia deveria ter sido comprovada à Contratante UNIFESP 

até 01/03/2019, conforme previsto na Cláusula Décima Segunda do Contrato 
XX/2019 (XXX a XXX):   

 
12.1. Será exigida a prestação de garantia pela 

Contratada, no percentual de 5% (cinco por cento) 
do   valor total do contrato, a ser comprovada no 

prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis 
por igual período, a critério do órgão contratante, 

contados da assinatura do contrato.  
 

Vale ressaltar que no dia 23/04/2019, a contratada EMPRESA INFRATORA LTDA 
recebeu a cópia integral do processo administrativo para aplicação de sanção (fl. 

XX). 

 
Em relação ao documento de RECURSO apresentado tempestivamente pela 

EMPRESA INFRATORA LTDA (fls. XXX a XXX), segue abaixo o teor do referido 
documento com as linhas numeradas seguidas de considerações da 

ADMINISTRAÇÃO: 
 

1. “A Universidade Federal de São Paulo, com intuito de apurar o equivoco 
cometido pela empresa EMPRESA INFRATORA LTDA, instaurou em 20 de 

Março de 2019. Processo Administrativo para aplicação de penalidade sob 
n° XXXXXX.XXXXXX/2019-XX”. 



 

2.  “Conforme consta no processo administrativo, nao há confirmaçao de 

recebimento de e-mail pela EMPRESA INFRATORA LTDA, conforme informa a 
fiscalização do contrato, como não houve o recebimento do e-mail a referida 

empresa por um lapso apresentou a comprovação da garantia para além do 
prazo estipulado, mas sem nenhum prejuízo quanto a execução dos serviços 

contratados. ” 
 

 
 ADMINISTRAÇÃO: Independemente da confirmaçao do 

recebimento de             e-mail de cobrança da apresentaçao da 
garantia, a contratada deveria ter cumprido o prazo estabelecido 

na Cláusula Décima Segunda do Contrato XXX2019. O atraso na 
entrega da garantia nao interferiu na execuçao dos serviços 

prestados pela contratada. (fls. XXX a XXX).  
 

3. “Conforme Cáusula Décima Segunda do Contrato XXX2019, o prazo 

para comprovaçao da garantia poderia ser prorrogado por igual período 
a critério da Administraçao,”.... 

 
 ADMINISTRAÇÃO: A contratada recebeu em 11/03/2019 a Notificação 

Preliminar através do OFÍCIO Nº 001/2019 recebida em 11/03/2019 (fls. 
XXX a XXX), mas não apresentou nenhuma justificativa para prorrogação 

do prazo de entrega, conforme preconiza a Cláusula Décima Segunda do 
Contrato XXX2019.     

 
Nestes termos, caso não haja, por parte de vossa senhoria, anulação do 

presente processo ou reconsideração da aplicação da penalidade do Ofício 
CONTR. Nº 003/2019 (fls. XXX a XX), solicitamos que o Recurso 

Administrativo (fls. XXX a XXX) seja encaminhado para Julgamento pela 
autoridade superior, conforme preconiza o artigo 109, § 4º da Lei 

8666/1993. 

 
Após a decisão de vossa senhoria ou da autoridade superior, comunicaremos 

à recorrente e tomaremos as providências quanto a formalização do ato, tais 
como registros nos sistemas de Governo e emissão da GRU de MULTA, caso 

seja mantida a aplicaçao da penalidade. 
 

Atenciosamente, 

 
Servidor XXXXXXXXXXXXXX 

Setor Competente (Divisão de Gestão de Contratos ou Coordenadoria de 
Contratos ou Divisão de Gestão de Materiais ou Coordenadoria de Gestão de 

Materiais) 

 

 

 

 



ANEXO VII – EXEMPLO DE NOTIFICAÇÃO PARA CIÊNCIA DA DECISÃO 

 

 
OFÍCIO Nº 012/2019 

Cidade, XX de XXXXX de 2019. 

À 
EMRESA INFRATORA LTDA.  

CNPJ: 00.000.000/0001-00 

RUA XXXXXXX, Nº XXXX 
BAIRRO XXXXXXX 

CIDADE / ESTADO / CEP 

A/C: Sr. Representante Legal da Empresa Infratora Ltda. 

 
Assunto: Comunicação sobre o resultado da análise dos documentos 

apresentados como RECURSO ADMINISTRATIVO em resposta ao OFÍCIO Nº 
003/2019 - Processo Administrativo para Aplicação de Sanções n.º 

XXXXXX.XXXXXX/2019-XX 

 
Prezado Senhor,  

 
Tendo em vista o processo em referência, informamos a decisão administrativa 

final de                     não acolhimento pela autoridade competente quanto ao 
RECURSO ADMINISTRATIVO apresentado pela EMPRESA INFRATORA LTDA em 

resposta ao Ofício CONTR. Nº 003/2019, conforme despacho às folhas XXX a 
XXX do Processo Administrativo para Aplicação de Sanções n.º XXX.XXX/2019-

XX. 
 

Segue anexas cópias do encaminhamento e despachos conclusivos das 

autoridades competentes, registro da penalidade no SICAF e GRU da MULTA que 
deverá ser paga até 04/10/2019.  

 
Ressaltamos que caso não ocorra o pagamento da supracitada multa até a data 

de seu vencimento, a importância será deduzida dos valores a serem pagos à 
Contratada ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão 

inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente, nos termos da 
Cláusula Décima Segunda do Contrato XX/2019. 

 
Estamos à disposição para esclarecimentos. 

 
 

Atenciosamente, 
 

 

Servidor XXXXXXXXXXXXXX 
Setor Competente (Divisão de Gestão de Contratos ou Coordenadoria de 

Contratos ou Divisão de Gestão de Materiais ou Coordenadoria de Gestão de 
Materiais) 

   


