
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

INTIMAÇÃO

Intimo, no termos do art. 26, § 4º, da Lei 9.784/1999, a empresa VLS COMÉRCIO DE MATERIAL
ELÉTRICO EIRELI, CNPJ 24.629.336/0001-865, que se encontra em lugar incerto e não sabido, da
instauração do PAe 0006028-11.2019.4.01.8000 com vistas à aplicação das penalidades de multa no
valor total de R$ 20,10 (vinte reais e dez centavos) e impedimento de licitar e contratar com a União
pelo prazo de 3 (três) meses, com fundamento nos subitens 5.5, 12.1, “b” e “c”, e 12.5 do Edital de
Pregão Eletrônico SRP 45/2018, por descumprimento do subitem 5.2 do mesmo Edital, facultada a
apresentação de defesa prévia, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados do primeiro dia útil seguinte
ao da disponibilização deste ato no e-DJF1, dirigida à Diretora da Secretaria de Administração, no
endereço SAU/SUL – quadra 1, bloco C, 2º andar – sala 221, Praça dos Tribunais Superiores , ou
pelo e-mail diaco@trf1.jus.br, observado que o processo se encontra com vista franqueada,  podendo a
disponibilização dos autos ser solicitada por e-mail ou na Seção de Aplicação de Penalidades Contratuais
(SEPEC), pessoalmente ou por representação, de 9h às 18h, e que, transcorrido o prazo estabelecido, o
processo terá continuação independentemente do comparecimento do interessado.

 
José Galébio de Aguiar Rocha

Diretor Substituto da Secretaria de Administração - SECAD

Documento assinado eletronicamente por José Galébio de Aguiar Rocha, Diretor(a) de
Secretaria em exercício, em 05/04/2019, às 15:51 (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 7930106 e o código CRC E703D056.
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