
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO

Trata-se de defesa prévia apresentada pela empresa NS ALVES INFORMÁTICA -
ME, contra a possibilidade  aplicação de multa no valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), em
razão do atraso na entrega do objeto contratado por intermédio da Nota de Empenho n. 2014000878,
bem como do cancelamento da ARP 15/2014-/IV, derivada do Pregão Eletrônico n. 22/2014, conforme
documento 0509425.

O cálculo da multa consta no documento 0323256, e a retenção do valor da multa em
conta provisória, encontra-se no documento 0384761.

A peça de defesa foi submetida à análise da Seaju, conforme parecer 0532493.

Dessa forma, com base no parecer da Seaju, 0532493, e mediante a delegação de
competência prevista na Portaria Diref n. 722, de 11.9.2009, DECIDO :

a)  CONHECER  da  defesa  prévia,  0509425,  por  ser  tempestiva,  e,  no  mérito,
NEGAR-LHE provimento, diante da inconsistência dos argumentos de defesa;

b) APLICAR  à empresa NS ALVES INFORMÁTICA - ME,  penalidade de multa,
no valor R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), em razão do atraso na entrega do objeto da Nota de
Empenho n. 2014000878, nos termos do subitem 21.2 do Pregão Eletrônico SRP 22/2014.

c) CANCELAR a ARP 15/2014-/IV, derivada do Pregão Eletrônico n. 22/2014, em
razão  de  restrição  imposta  à  referida  empresa  pelo  Ministério  da  Fazenda  e  constante  no  Sicaf
(impedimento de licitar e contratar com a União por dois anos, contados de 25/02/2015, nos termos do
art. 7º da Lei 10.520/2002), tendo em vista que o período de suspensão supera o período restante de
vigência da ARP 15/2014-/IV, com fundamento no Decreto 7.892/2013, art. 20, IV e parágrafo único.

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  da  contratada,  AUTORIZO  o
recolhimento da importância retida a título de multa, 0460995, à conta do Tesouro Nacional, com as
devidas anotações das penalidades no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – Sicaf

PUBLIQUE-SE a presente decisão.

Ao Nucaf para providências.

 
 

ERICO DE SOUZA SANTOS
        Diretor da Secretaria Administrativa       

Documento assinado eletronicamente por Erico de Souza Santos, Diretor(a) de Secretaria
Administrativa , em 17/04/2015, às 18:53 (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 0534708 e o código CRC 92B7C9B0.
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