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Processo no 405/2022lFMAS Secretár
da Ad r-'

O Município de Posse. Estado de Goiás, neste ato representada pe J
Silva Bonfim, Prefe ito Municipal, por meio deste ato vem COMUNICAR a empresa C&B
Comercial e Serviços ElRELl, CNPJ: 24.755.87310001-72, quatificâda na Ata de
Registro de Preço do Pregão 04812021, da aplicação da penalidade de multa de Rg
184,43 (Cento e Oitenta e Quatro reais e Quarenta e Três centavos), bem com a
penalidade de Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração,
considerando:

1) O processo no 405l2022lFMAS, que âponta irregularidades cometidas pela
referida empresa, tendo em vista a inexecução de Ordem de Fornecimento no
4802212022, oriunda da Ata dê Registro de Preços do pregáo O49t2021,
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 notiíicada por meio de notificação para fins de Defesa prévia
em 05 de Maio de 2022, sendo tal notificação enviada via correspondência eletrônica,
com prazo de 5 (Cinco) dias para defesa previa, que não foi apresentada. No dia í9 de
Mdo de 2022 Íoi expedida decisão sancionâtória por parte da CpL, concedendo o prazo
de 5 (Cinco) dias para apresentar recurso, o qual foi apresentado dentro do prazo e
julgado pelo prefeito, com emissão de parecer jurídico, por parte da assessória jurídica,
onde manteve a decisão inicial da Presidente da CPL.

resolve

Aplicar a penalidade de multa de R$ 184,43 (Cento e Oitenta e euatro reais e
Quarenta e Três centavos), por inexecuÇão total da ARp do pregáo O4gt2O21,
correspondendo à 0,3o/o (zero vírgula três por cento) ao dia do totâl da parcela
inadimplida, por descumprir a Ordem de Fornecimenlo no 48O22t2022, 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 inscrição do crédito devido em dívida
ativa e a inscriçáo do devedor nos cadastros restritivos do CADIN e nos serviços de
proteção ao crédito, como o SCPC, Serasa e afins.

Aplicar a penalidade de suspensâo temporária do direito de licitar e contratar
com o município de Posse - GO, pelo prazo de 2 (Dois) anos, coníorme 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 quê os autos do 4O5I2O22IFMAS encontram-se à
disposição para vista do interessado na Prefeitura Municipal de posse-GO.

Posse - GO. 01 de Junho de 2022.
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