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Relatório

[onÍorme vê-se, é 0 presente processo administrativo visando apurar aplicacão de penalidade

a

empresa Takt Etn lndústria e Iomércio de Produtos EIetrônicos [tda, por inadimplemento parcial na entreoa de

materiais eletricos utilizados no serviÇo de iluminação pública de nosso Município, através do empenho

nq

ll0/2021. Esses serviQos eram de competÊncia da Aoência de fomento Econômico (AFEP0N) atc o exercício
passado, porém com sua lransformaQão e/ou extinCão através da Iei Municipal n.l4ll712l, seu artiqo 13, passam
os serviQos de iluminação pública para a Serretaria Municipal de Serviços Públicos. dessa maneira vindo toda a

matÉria pertinente ao MunicÍpio de Ponta Erossa. Apresentru delesa
reequilíbrio Iinanceiro reÍerente ao empenho ll0/2021

a intimada. aleqando que

soltcitou

mas não obteve retorn0, AlEaa ainda quE neo íoi recebido

nenhum e-mail da AFEP0N relacionado a delesa ou penalidade a não ser um e-mail recebido do Sr. líarcos. diretor
do Decom. Pede que o contrato sria revisto ou rescindido sem aplicacão de qualquer penalidade, Por sua vez os

fiscais manifestaram-se atravÉs do memorando ne

ll3/2022 em cota da Secretaria Municipal de Serviços

Públicos. refutando a deÍesa.
A

empresa foi comunicada via e-mail da decisã0. sendo tambÉm publicada no 0iário [ficial do Município

de 0E de ianeirn de

2[22.

Em

consequÊncia foi interposto pela empresa, a0ora rec0rrente, recurso administrativo

requerendo a não aplicação das penalidades cabíveis e o arquivamento do processo administrativo.

Íoi enviado pelo drretor do departamento de compras

e contratos, os autos à Procuradoria Eeral do

MunicÍpio para a competente análise iurÍdica.

I

procurador municipal analisando a intempestividade dn recurso. entendeu pelo princÍpio da ampla

defesa aceitá-lo, porÉm não verificnu nenhuma mudan[a trazida pelo recunso aos fatos.
Assim emitiu o parecer iurídico ns 208/2022. orientando pela manutenQão da decisão de la instância,
nesse estado chegaram os aulos para decisão, de acordo com o art, 2E do 0ecreto Municipaljá referido.

-4

.

Fundamentação

Na forma do Parecer Jurídtco atinente. temos que

o Processo Administrativo em

epÍqnafe foi

reuularmente instaurado, bem como assrqurad0s 0 c0ntraditóri0 e â ampla dEÍesa. nos termns da Constituição
Federal e especificamente na Iei Municipal 8.393/20ú5.

0ispositivo
Fundamenta o presente procedimento, o disposto na lei Municipal 8.393/2005 em seu artigo 4q. inciso
lV.

in verhis:

0ispositivo relerente à multa:
Art 4! - caberá nufta.
ll/ - l0% /dez por nnto) do valor renanescenle do clntratz, na hipóÍese de inzxeruçãl
parrialou qualquer outra irngularidade neo abranglda pelos inciszs altenzrEs,

E

Fundamentado nos fatos narrados no presente pr0t0c0lad0. pelos íiscais, documentaQã0 aqui iuntada
n0 parecEr jurídic0 acima citado que fazem parte inteorante dessa decisã0, c0ndeno a contratada ao paoamento

da multa de l0% (dez por cento) sobre o saldo remanescente do empenh0 c0ntratual e quB sEiã realizad0 0 cálEUl0

da multa. Designo tambÉm que sejam realizadas as devidas publicaçÕss do presente, para prosseguimento dos
atos.
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