
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

INTIMAÇÃO

O diretor substituto da Secretaria de Gestão Administrativa - SECGA, o Senhor JOSÉ GALÉBIO DE
AGUIAR ROCHA, conforme atribuições delegadas pela Portaria DIGES/SECAD 156, de 11/04/2012,
resolve intimar a empresa PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI , CNPJ
16.911.267/0001-70, que se encontra em lugar incerto e não sabido (11595640 e 11790584), da decisão
desta Administração, que, em 11/12/2020, nos autos do PAe 0021334-83.2020.4.01.8000, aplicou-lhe as
penalidades de multa no valor de R$97,14 e de impedimento de licitar e contratar com a União por 6
meses, por inexecução parcial do objeto da Nota de Empenho 2018NE800760, com fundamento nos
subitens 12.1, “b” e “c”, e 12.8 do Edital de Pregão Eletrônico SRP 35/2018, e determinou
o ressarcimento referente a entrega de refletores defeituosos, estes no valor de R$647,64, sendo-lhe
facultado, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados do primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização
deste ato no e-DJF1, o recolhimento integral do montante de R$744,78, relativo a soma da multa aplicada
e do ressarcimento por bens entregues com defeito, por meio de GRU, ou a apresentação
de recurso dirigido ao Diretor-Geral do TRF 1ª Região para o e-mail diaco@trf1.jus.br, observado que a
vista dos autos está franqueada, e que, transcorrido o prazo estabelecido, o processo terá
continuação independentemente do seu comparecimento.

 
JOSÉ GALÉBIO DE AGUIAR ROCHA

Diretor Substituto da Secretaria de Gestão Administrativa - SECGA

Documento assinado eletronicamente por José Galébio de Aguiar Rocha, Diretor(a) de
Secretaria em exercício, em 03/02/2021, às 12:03 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, 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
12028554 e o código CRC 4A5AC85E.
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