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PREFEITURA MUNICIPAL OE BELTERRA

Setor de Licitação e Contrato
ENOEREÇO VILA AMERICANA, BAIRRO CENTRO - CEP: 68'143-000

Ofício no 00512021.. Belterra - PA, 25 de junho de 2021 .

A
Empresa FENIX MANUTENçÕES, inscrita no CNPJ: 15.375.259/000í-94

Assunto: Notificaçáo - lnstauraÇáo de procedimento administrativo para apuraçáo de
responsabilidade
ReÍerência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o PREGÃO
ELETRONICO No 02412021.

Prezado (a) Senhor (a),

Vimos comunicá-lo da instauraçáo de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA
APU RAÇÁO DE RESPONSABILIDADE, processo de Pregáo eletrônic o no 02412021 , de
acordo com o art. 70 da Lei no 10.520/2002 e art. 87 da Lei no 8.666/93, tendo em vista
o contido nos autos do Processo Administrativo no 03712021 , pelo descumprimento das
obrigaçóes legais editalícias, conÍorme descrito abaixo:

. O Íornecedor mesmo convocado para assinar o Termo de Contrato mediante
meio eletrônico no prazo descrito no edital, qual seja 13.3. náo assinou
contrato nem justificou de forma escrita para possível prorrogaçâo de prazo.

Diante do exposto, nos termos da Lei no 8.666/1993 e em atendimento as
disposiçóes do edital, para que a sua empresa possa exercer os direitos constitucionais
de contraditório e ampla defesa, NOTIFICAMOS V. Sa para âpresentar DEFESA
PREVIA ESCRITA relativa aos fatos acima narrados em até 05 (cinco) dias úteis do
recebimento desta, através de e-mail, visto que devida a atual situaçáo pandêmica e
medidas de restriçoes há temor pelo contato Íísico, sob pena de aplicaçáo das sanções
previstas nos dispositivos acima citados, podendo resultar na aplicaçáo de impedimento
de licitar e contratar com o Município de Belterra além de multa.

A defesa escrita poderá ser encaminhada pelo endeÍeço eletrônico
licitacao@belterra. oa. qov. br para garantia da sua tempestividade

O processo será impulsionado de oÍício independentemente de apresentaçáo de
DeÍesa, obedecendo sempre os princípios da legalidade, Íinalidade, motivaQáo,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, conÍaditório, segurança
jurídica, interesse público e eÍiciência.

Atenciosamente,

Sa ra Lira Rodrigues
Setor d LicitaçÕes e Contrato
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Olicio no OO5/2021. &ltêrÉ - PA, 25 dejunho de 2021
\

A.suôto: Notificação - lnstàuràção de procêdiúênto adminislràtivo para apúràção de respôôsabitidàde

Referên.iar Caso respondà este Oficio, indicàr €xpressàmente o PREGÃO ELETRôNICO No O24l2021

Emp.era rÉNIX iIANUTENçôESr ins.rita óo CNPJ: 15,375.259/OOO1-94

Prezado (à) senhor {ã),

vlmos comuôiaá-lo dã instàurâção de PRocEDIMENTO AOMINISTRÂÍIVO PÀRÂ APUÂAçÀO DE RESPONSÀôIUDADE, procêsso dê Prêgào êletrôni.o no 024/2021, de acordo com o art. 7ó

. joríiê des..ito ãbâixo:

VÉ/, O forne.edo. mesmo convoêdo pà6 àsjnar o Temo de Contràto mediaôte mêio elêrôíi.o no prâzo descritô no êditã|, quâl sêJa 13,3. náo assinou contrato nêm ju§ti6co! de foma
es.ritá paÉ pos5ilel prorrogàção de pêzo.

ãplicção de impêdime.!o dê lidtar e contrataÍ com o Munlcipio de B€lterà õlém de multa-

A dêfêsê êscrità poderá ser eôcaminhàdà pêlo endereço elêtrônicÕ li.nâcêo.ôbelrêíê.p-a.q!gb! para garantia da sua temoestividad€.

propo.cionalldade, moràlldâde, ampla dêíesã, contraditório, sêquran§a Juridi.a, interessc público e eficiêncrà.

Samàra Lira Rodhgues

sêtor dê ticitàçôes e Conkato


