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Ato sancionatório

da Âdminx

O Município de Posse, Estado de Goiás, neste ato representada pelo Sr. Helder Silva
Bonfim, Prefeito Municipal, por meio deste ato vem COMUNICAR a empresa FORTLOG
COMERCIO E SERVIçOS LTDA, CNPJ no 37.563.858/0001-74, quatificada na Ata de
Registro de Preço do Pregão Presencial00412022, da aplicacão da oenalidade de multa
de R$ 184,43 (Cento e Oitenta e Quatro reais e Quarenta e Três centavos), bem com a
penalidade de Susoensão temporária do direito de licitar com a Administraçáo,
considerando:

1) O processo no 1876112022, que aponta irregularidades cometidas pela
referida empresa, têndo em vista a inexecução de Ordem de FoÍnecimento no
4809912022, oriunda da Ata de Registro de preços do pregão OO4\2O22,
correspondendo à 0,3o/o (zero vírgula três por cento) do total da parcela inadimplida,
conforme subitem 3.1 .b.2 da ARP.

2) A empresa foi notificada por meio de notificação para fins de Deíesa prévia
em 13 de Maio de 2022, sendo tal notificação enviada via correspondência eletrônica,
com prazo de 5 (Cinco) dias para defesa previa, que não foi apresentada, com nova
notificaÇão para cumprimento da Ordem de Fornecimento em até 24 (Vinte e euatro)
horas, tendo em vista que o fornecimênto visava atender a rede educacional do
município, que já êstava com a demanda em estado de emergência, não atendida. No
dia 20 de Maio de 2022 Íoi expedida decisão sancionatória por parte da CpL,
concedendo o prazo de 5 (Cinco) dias para aprêsentar recurso, para qual náo fot
apresentado recurso administrativo.

Resolve:

Aplicar e penalidade de multa de R$ 184,43 (Cento e Oitenta e euatro reais e
Quarenta e Três centavos), por inexecução total da ARp do pregão OO4\2O22,
correspondendo à 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia do total da parcela
inadimplida, por descumprir a Ordêm de Fornecimento no 4BOgg/2022, conforme
subitem 3.1.b.2 da ARP e inc. ll, art. 87, da Lei n. 8.666/93, sendo providenciada, por
esta administraÇão, a devida emissão de boleto de pagamento. Ressaltamos que o não
pagamento do presente crédito poderá gerar a inscriçáo do crédito devido em dívida
ativa e a inscrição do devedor nos cadastros restritivos do CADIN e nos serviços de
proteção ao crédito, como o SCPC, Serasa e aíins.

Aplicar a penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar
com o município de Posse - GO, pelo prazo de 2 (Dois) anos, conforme subitem 3.1.f
da ARP e inc. lll, art. 87 da Lei 8.666/93, sendo enviada ao TCM/Go para cadastros na
lista de impedidos de licitar e contratar.

Por oportuno, informamos que os autos do processo n" 1976112022 encontram-
se à disposição para vista do inleressado na preíeitura Municipal de posse-GO.
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