
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

DESPACHO SJ SECAD 893

Trata-se de procedimento de aplicação de penalidade à empresa J. L. ALVES EIRELI
- ME em decorrência de não apresentação da documentação exigida no Edital do Pregão Eletrônico
SRP nº 30/2017.

A empresa foi notificada, através do Ofício SECAD 173 (4729124), da possibilidade
de  aplicação  das  penalidades  de  advertência  e  multa  no  valor  total  de  R$12.900,00  (doze  mil  e
novecentos  reais),  bem  como  do  impedimento  de  licitar  e  contratar com  a  União,  além  de  seu
descredenciamento no Sicaf, pelo prazo de 1 (um) ano, tendo apresentado defesa prévia no decorrer do
prazo legal (4778679).

Em sua defesa prévia,  a  contratada alega problemas com a conexão de internet,
causando lentidão no sistema no momento de entrega dos documentos. A empresa justifica que no
Estado do Amapá os serviços de internet são via rádio e, por isso, se tornam lentos. Por fim, a empresa
alega interesse em atender o objeto do Edital.

O  parecer  da  ASJUR  (4807470)  observa  que  os  argumentos  apresentados  pela
contratada  não  são  comprovados  por  qualquer  documentação,  prejudicando  as  razões  da  defesa.
Portanto, esclarece que houve abandono imotivado do certame em análise e que as falhas da empresa se
enquadram nas disposições dos itens 7.7 e 13.4 do edital. Por fim, recomenda a aplicação da penalidade
de multa e a redução no período de impedimento para o prazo de três meses.

Posto isso, recebo a defesa prévia, por ser tempestiva e em respeito ao princípio da
ampla defesa porém, no mérito, indefiro-a, tendo em vista que as razões expendidas pela empresa em
sua peça de defesa não são suficientes para afastar  a sua responsabilidade. Assim, em atenção ao
parecer  da  ASJUR e  diante  das  circunstâncias  de  que  se  revestem o  caso,  aplico  à  empresa  as
penalidades de multa no valor de R$12.900,00 (doze mil e novecentos reais) e impedimento de licitar
e contratar com a União, bem como seu consequente descredenciamento no Sicaf, pelo prazo de
três meses, em virtude de não apresentar a documentação exigida no edital, 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.

Publique-se.

À SESUD/SECAD para notificar a contratada acerca desta decisão, incluindo cópia
deste ato e do parecer da ASJUR.

 

JOSÉ LUIZ MIRANDA RODRIGUES
Diretor da Secretaria Administrativa

Documento assinado eletronicamente por Jose Luiz Miranda Rodrigues, Diretor(a) de
Secretaria Administrativa, em 22/09/2017, às 16:07 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 4812517 e o código CRC 82399510.
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