
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

DECISÃO

Trata-se de aplicação de penalidade à empresa REALIZA ENGENHARIA EIRELI-ME, em
razão de atraso na entrega dos materiais contratados por intermédio das  Ordens de Serviço n. 46 (3249368) e n. 48
(3249368) do Contrato n. 17/2016 (1718813), nos termos das informações prestadas pela Seseg, 3249376.

A  empresa  foi  notificada  da  intenção  da  Administração  em  aplicar  a  multa,  3275238,  e
apresentou tempestivamente sua manifestação, 3342645 e 3342662, por meio da qual solicitou afastamento da
penalidade multa de mora, pelos motivos expostos na peça de defesa.

A defesa foi analisada pela Seaju, 3384703, que se manifestou pelo não provimento, uma vez
que os argumentos da defesa foram insuficientes, com base no exposto nos itens 5 a 9 do Parecer 3384703.

Nesse contexto,  com base no Parecer Seaju, 3384703, e mediante a delegação de competência
prevista na Portaria Diref n. 722, de 11.9.2009:

1. CONHEÇO da defesa prévia apresentada pela empresa, em razão de sua tempestividade e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, com base no disposto nos itens 5 a 9 do Parecer 3384703;

2. APLICO à empresa REALIZA ENGENHARIA EIRELI-ME a multa por mora no valor de R$
559,49 (quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos), em razão do atraso na entrega do
objeto das Ordens de Serviço n. 46 e n. 48, nos termos da Cláusula Décima Segunda, Parágrafo Primeiro, do
Contrato n. 17/2016, 1718813.

NOTIFIQUE-SE a empresa da presente decisão, concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis
para  fins  de  interposição  do  recurso  previsto  no  art.  109,  inciso  I,  alínea  “f”  e  §  5º,  da  Lei  n.  8.666/93,
franqueando-lhe a vista dos autos. Transcorrido o prazo recursal, sem manifestação, promovam-se o recolhimento
da importância retida a título de multa à conta do Tesouro Nacional, com a devida anotação da penalidade no
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF. 

Publique-se.

Ao Nucaf para providências.

ERICO DE SOUZA SANTOS
Diretor da Secretaria Administrativa

Documento assinado eletronicamente por Erico de Souza Santos, Diretor(a) de Secretaria Administrativa,
em 06/01/2017, às 14:55 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-
processo.htm informando o código verificador 3390641 e o código CRC CA24D282.
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