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DESPACHO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2021-PE.
Versam os autos sobre o processo licitatório adotado na modalidade de PREGÃO
ELETRÔNICO nº 013-2021-PE, objetivando aquisição de gêneros alimentícios destinados a
composição de cestas básicas, para atender a demanda da Secretaria Municipal de
Assistência Social deste município, sagrando-se vencedora do Lote I, a empresa DENILSON
CONTABILIDADE E NEGOCIOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 11.459.018/0001-72.

Com efeito, efetuada a homologação do referido lote, deve a licitante vencedoraDENILSON CONTABILIDADE E NEGOCIOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
11.459.018/0001-72, assinar o instrumento contratual encaminhado a mais de 15 dias nos emails indicados pela mesma.

Desta forma, como acima exposto, se concede o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para
o cumprimento do quanto narrado, a contar da publicação deste despacho no Diário Oficial do
Município, entretanto, o não acatamento desta notificação, acarretará a desclassificação da
licitante, podendo ser aplicada a penalidade prevista no Art. 7º da Lei 10520/02, eis a redação:
“Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será
descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o
inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

Publica-se no Diário Oficial do Município, para ciência dos interessados.

Boquira, em 08 de julho de 2021

Luciano de Oliveira e Silva
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