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PREFEITURA

MUNICIPAL DÉ BETÍERRA

Setor de Licitações e Contratos
ENDEREÇO VltA AMERICANA, N" 45, BAIRRO CENTRO - CEP: 68143'000

Belterra - PA, 12 de julho de 2021

Ofício no 00712021.

.

A

Empresa FENIX MANUTENçOES, inscrita no CNPJ: 15.375.259/0001-94

Assunto: Decisão da Apuraçáo de Responsabilidade/Processo Adminislrativo

n0

04812021, Edital do PE no 02412021

Referência: Decisáo Administrativa em íace da possibilidade de interposição de
Recurso Administrativo pelâ empresa.

Senhor Representante Legal,
O Setor de licitações e contratos, neste ato representado pelo membro da CPL
vem NOTIFICAR FENIX MANUTENÇOES, inscrita no CNPJ:15.375.259/0001-94, já
qualificado nos autos do processo em epígrafe, na pessoa de sua representante legal,
Breno Ferraz Martins de Silveira, portadora do RG sob no 02607086201, e do CPF sob
691

n'

no

.872.312-M da decrsáo da apuração de responsabilidade do processo administrativo

04812021 , que aplicou

a penalidade de ADVERTÊNCIA, de acordo com item 16 do

Edital, vindo do Pregáo eletrônico no 02412021 e com base nos art. 64 e art. 87, inciso

I

ambos da lei 8.666/93 e art,70 da Lei 10.520/02 conforme decisão fundamentada da
autoridade superior, .iuntada em anexo. Não obstante a presente informação, destacase que o processo se encontra à disposição do interessado para eventuais consullas.
Respeitosamente,
Oigitally signed by SAMARA BOOSIGU E5 11R494891478268

DNrc=BR,o=lCP-Brâsil,ou=SecrelaÍiadaRe€eitaFêdêràldo
8íâsil'RFB. ou=RFB e{PF A3.o'r=(EM BRANco).
ou=2391 79620001 05, cn=SÀrúARA BODRIGUE5
LIRA:948914782ó8

Samara Rodrigues Lira
Membro da CPL

decisão
De

<licilacâo@belterÍa.pa.qov.bÍ>
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<fenix.pgm10@gmail.com>
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O Setor dê licitôções e contratos. neste ôto representado pelo membro da CPL vêm NOTIFICAR FEt{IX ANUTENçOES, inscrità no CNPI:
15.375.259lOOO1-94, lá qualificado nos autos do processo em epígrâfe, na pessoa de sua reprêsentânte legà1, Brero Ferrêz Martins de Silveira,
portôdora do RG sob no 02607086201. e do CPF sob no 691-872.312-04 da decisão da apuração de responsabilidãde do processo adlflanistrâtivo no

o48/202]-.
Seque em anexo documentos comprobatórios

Setor de Licitação e aontrêtos
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