
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

DESPACHO SJ SECAD 101

Trata-se de procedimento de aplicação de penalidade à empresa MPIRES SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA-ME em decorrência do pagamento, pela empresa, em
discordância com a convenção trabalhista da categoria, além do atraso no pagamento do 13º e não
pagamento do salário referente aos meses de dezembro/2016 e janeiro/2017 do funcionário ROBSON
DA SILVA COSTA.

Após tentativas frustadas de notificar a empresa (3457446, 3502198 e 3510656), a
notificação para apresentar defesa prévia foi efetuada através de edital, conforme certidão da Secos
(3529706). Entretanto a empresa não apresentou defesa prévia no decorrer do prazo legal.

Em  seu  parecer,  a  Asjur  (3568540)  recomenda  a  aplicação  das  penalidades  de
suspensão e impedimento de a empresa contratrar com o Poder Público pelo prazo de 02 (dois) anos e
multa de 10% sobre o valor do contrato.

Posto isso, APLICO à empresa a penalidade de multa no valor de R$5.394,04 (cinco
mil trezentos e noventa e quatro reais e quatro centavos) e o impedimento de a empresa contratar
com  a  Administração  Pública  pelo  prazo  de  2  anos,  em  virtude  da  inexecução  parcial  do
compromisso firmado com esta Seção Judiciária, devendo a empresa ser notificada ao teor do art. 109,
I, “f”, da Lei nº 8.666/93, para apresentar recurso, se for de sua conveniência, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis.

À SECOS para publicação no boletim eletrônico, bem como o extrato desta decisão
no D.O.U.

JOSÉ LUIZ MIRANDA RODRIGUES
Diretor da Secretaria Administrativa

Documento assinado eletronicamente por Jose Luiz Miranda Rodrigues, Diretor(a) de
Secretaria Administrativa, em 18/04/2017, às 18:27 (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 3574305 e o código CRC 9E2EF724.

Rua Domingos Marreiros, 598 - Bairro Umarizal - CEP 66055-210 - Belém - PA - http://portal.trf1.jus.br/sjpa/
0000428-47.2017.4.01.8010 3574305v6

SEI/TRF1 - 3574305 - Despacho SJ Secad https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

1 de 1 19/04/2017 13:16


