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EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município de PRESIDENTE ALVES, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das
entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo
conteúdo aqui publicado.

ACERVO
As edições do Diário Oficial Eletrônico de PRESIDENTE ALVES poderão ser consultadas através da internet, por meio do
seguinte endereço eletrônico: www.presidentealves.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.diariooficialeletronico.jor.br/presidente_alves
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro .

ENTIDADES
Prefeitura Municipal de PRESIDENTE ALVES
CNPJ 44.555.688/0001-41
Rua Vereador Luiz Michelan Filho, nº 73 – Centro - Telefone: (14) 3587-1271
Site: www.presidentealves.sp.gov.br
Email: secretaria@presidentealves.sp.gov.br
Site do Diário Oficial Eletrônico: www.diariooficialeletronico.jor.br/presidente_alves
Câmara Municipal de PRESIDENTE ALVES
Rua Messias Tomaz de Paiva nº 35 – Jd. Colina do Sol
Telefone: (14) 3587-1247 – (14) 3587-1457
Site: www.cmpresidentealves.sp.gov.br
Email: camara@cmpresidentealves.sp.gov.br
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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LICITAÇÃO

EXTRATO DE NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E PENALIDADE
À EMPRESA
I.F.S DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.
CNPJ. 07.902675/0002-56
ENDEREÇO:
Ref.:
PREGÃO Nº 09/2021
PROCESSO N.17/2021
Fica essa empresa devidamente NOTIFICADA para apresentação de Defesa Prévia, no prazo de
05 (cinco) dias a contar do recebimento do e-mail enviado pela Prefeitura Municipal de Presidente Alves, com relação às
penalidades administrativas que será aplicada por esta Administração, em decorrência da inadimplência contratual de
que trata esta notificação:
1. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município
de Presidente Alves, pelo prazo de 05 (cinco) anos, na forma do artigo 7º, “caput”, da lei federal 10.520, de 17 de julho
de 2.002 e alterações posteriores, a qual com a devida vênia transcrevemos abaixo:
“Art. 7º 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.”
2. Nos termos da lei e em homenagem ao princípio da ampla defesa, fica assegurado o direito de
prévia defesa à mencionada contratada, no prazo acima descrito, contados de sua intimação, permanecendo os autos
do respectivo processo com vistas franqueadas, para fins de direito.
4. Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, ou se apresentada, esta não for capaz de
justificar os fatos em apreço; este expediente prosseguirá com vistas punição da empresa.
Presidente Alves, 16 de junho de 2021.
a.a
CRISTIANO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
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