
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
DESPACHO

Trata-se de aplicação de penalidade à empresa SANTA LUCIA INDÚSTRIA DE MÓVEIS
EIRELI  EPP,  em  virtude  do  atraso  na  entrega  do  material  objeto  da  nota  de  empenho  n.  2017NE000602
(4572174), de acordo com a Informação da Semat, 4844778.

A empresa foi notificada da intenção da Administração em aplicar a penalidade por meio dos
e-mails, 5025144 e 5041511, e apresentou tempestivamente sua manifestação, 5050459, por meio da qual solicitou
afastamento da penalidade, pelos motivos ali expostos.

A defesa foi analisada pela Seaju, 5129235.
Nesse contexto,  com base no Parecer Seaju, 5129235, e mediante a delegação de competência

prevista na Portaria Diref n. 722, de 11.9.2009:
1. CONHEÇO da defesa prévia apresentada pela empresa, 5050459, por ser tempestiva, e, no

mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, diante da insuficiência de argumentos alegados em sua defesa;
2. APLICO à empresa Santa Lucia Indústria de Móveis Eireli EPP, a penalidade de multa no

valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por atraso na entrega do material objeto da nota de empenho
2017NE000602, com fulcro no subitem  9.1 do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº  24/2017, 4237022.

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, AUTORIZO  o recolhimento da importância
retida a título de multa, 4851185, à conta do Tesouro Nacional, com a devida anotação da penalidade no Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF.

Publique-se.

Ao Nulic,
1) Para notificar a empresa, aguardar o prazo recursal e demais providências;
2) Para encaminhamento dos autos ao Nucaf, para recolhimento da multa, se for o caso.

CLEBER GUIMARÃES BELLUCO
Diretor da Secretaria Administrativa, em exercício

Documento assinado eletronicamente por Cleber Guimaraes Belluco, Diretor(a) de Secretaria
Administrativa em exercício, em 23/11/2017, às 15:05 (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 5131709 e o código CRC 42954E16.
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