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Atas

AVISO NOTIFICAÇÃO nº 02/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2022

Teofilândia, 21 de Julho de 2022
À Empresa E N MORENO ME, estabelecida na Rua Alfredo Gondim n° 30 – B,
Bastiana – Iguatu – Ceará, inscrita no CNPJ n° 03.932.483/0001-50.

REPRESENTANTE LEGAL: Sra. ELIODETE NEVES MORENO ALVES, portador da
carteira de identidade RG n° 20075732801 SSP/CE, inscrito no CPF sob o n°
806.058.183/04 – proprietário.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE
TEOFILANDIA, pessoa jurídica de direito público, com sede na PRAÇA JOSÉ LUIS
RAMOS, nº 84 - Centro, na Cidade de Teofilândia, Estado Bahia, inscrita no CNPJ
sob o nº 13.845.466/0001-30 vem NOTIFICAR a empresa E N MORENO– ME,
detentora do processo nº 008/2022 oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO PARA
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2022SRP, acerca dos seguintes fatos:

FATO 01: No dia 22/03/2022 a empresa acima identificada assinou a ATA de
Registro de Preços nº 008/2022 oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2022SRP, tendo está empresa apresentado
declaração de que concordava e atendia a todos as exigências contidas no edital,
incluindo o prazo para entrega dos pedidos;

FATO

02:

No

dia

13/07/2022

foi

enviado

para

o

e-mail

valmir@vppropaganda.com.br a Ordem de Fornecimento (em anexo), solicitando o
fornecimento dos itens Envelope, timbrado, com aba no fecho, tamanho 20x28cm,
impressão 1/0, papel branco, AP 90g/m² e Impressão 1/0 - 16X22cm, 50x02 vias - AP56 .contratados DE SERVIÇOS GRÁFICOS para atender a secretaria municipal de
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Administração e Finanças . Conforme consta na ORDEM DE FORNECIMENTO e da
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, o prazo de entrega dos produtos era de 05 dias
corrido a contar do recebimento da citada ordem, tendo está empresa apresentado
declaração de que concordava e atendia a todos as exigências contidas no mesmo;

FATO 03: considerando que os produtos visam atender a unidade de
administração e todos os setores como, Compras, Procuradoria, Tributos, Gabinete,
Contabilidade e a Controladoria Geral, e que o atraso injustificado vem trazendo
grandes transtornos para a gestão e para o munícipio.

Fica aberto o prazo de 24h para a entrega de todo o material solicitado em
13/07/2022, a contar da data de publicação desta notificação e caso não seja entregue
a empresa sofrerá as sanções prevista em lei, diante dos transtornos e prejuízos que
vem causando a municipalidade e em especial a secretaria municipal de saúde,
conforme clausula 7ª da Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES
7.1. Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas serão
aplicadas as seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração,
sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio processo administrativo,
garantida a ampla defesa e o contraditório:
7.1.1 Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.
7.1.2 Multa por atraso imotivado da execução do serviço, nos prazos abaixo definidos:
a) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo
contratual, ou nos prazos parciais das Ordens de Serviços, limitadas a 20% do valor da
fatura;
b) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo
estabelecido e notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de
determinações, na primeira vez, limitadas a 20% do valor da fatura;
c) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso no
prazo estabelecido e notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de
determinações, nas reincidências, limitadas a 20% do valor da fatura.
7.1.2.1 A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30%
do valor atualizado do contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que
venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual;
7.1.3 Suspensão com prazo máximo de 02 (dois) anos, conforme definidos abaixo:
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a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15
(quinze) dias;
b) de até 02(dois) anos quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do
contrato, no âmbito da Administração Pública Municipal.
7.1.4 Suspensão de até 02 (dois) anos e multa sobre o valor do contrato, a depender
do prejuízo causado à Administração Pública Municipal, quando:
a) não atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos no contrato:
multa de 10% a 20%;
b) Deixar de fornecer, sem justa causa e prévia comunicação à Administração: multa de
10% a 20%;
c) prestar serviço ou fornecer em desacordo com os projetos básicos, executivos e
termos de referência, que apresente insegurança no desenvolvimento das atividades
ou que comprometa a segurança das pessoas: multa de 10% a 20%;
d) descumprir obrigações relativas à relação de trabalho com seus empregados e
prepostos, quanto a verbas previstas e orçadas nas planilhas que compõem a proposta
contratada, especialmente o atraso de pagamento de salário, 13º salário, férias
acrescidas de 1/3, atraso ou não fornecimento de vale transporte, vales-refeição ou
auxílio alimentação, constantes das respectivas planilhas de preços: multa de até 10%.
7.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública
quando o licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas no subitem 7.1.3
e 7.1.4.
7.2 A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública
esteja em vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no
âmbito do Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta.
7.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da penalidade aplicada.
7.4. As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05
(cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor da execução, após
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda,
cobradas judicialmente, a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA.
7.5 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a
depender do grau da infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à
Administração Pública Municipal, não impedindo que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato.
7.6 As sanções previstas na Cláusula Décima deste Contrato são de competência
exclusiva do titular da PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA, permitida a
delegação para a sanção prevista no sub-ítem 7.1.1, facultada a defesa do interessado
no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias da abertura de vistas.
7.7 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa
e o contraditório, contado da notificação administrativa à Contratada, sob pena de multa.
De acordo com o artigo 87 nº 8.666 de 21 de Junho de 1993:
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Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida
a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
I - Advertência;
II - Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
§ 1o Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.
§ 2o As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas
juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
§ 3o A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do
Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de
vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. (Vide
art 109 inciso III)

Certo de sermos atendidos e visando garantir a ampla defesa, solicitamos
celeridade na resposta.

Atenciosamente,

______________________________________
VANEIDE OLIVEIRA SANTOS MOURA
Secretária Municipal de Administração e Finanças
Órgão Gestor das Atas de Registro de Preços deste município.
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