Notificação para Fornecedor Nº SEI 0011959/2016

Em 26/07/2016

À
FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
CNPJ:10.797.219/000117
A/C Sra. Aline / Departamento Administrativo

Ref.: Processo SEI nº 00624/2016 / SGPR nº 0029/2016 / Pregão Eletrônico nº 005/2016.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ  CIJUN, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 67.237.644/000179, com sede na Av. da Liberdade, s/nº,
Jundiaí  São Paulo, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, doravante denominada NOTIFICANTE, vem, pela presente, com o objetivo de
prevenir direitos e resguardar responsabilidades, NOTIFICAR V. Sa. do que segue:

Considerando as informações constantes do Processo SEI nº 00624/2016, através do documento SEI nº 0011577 que dá conta de que esta empresa declinou da
proposta apresentada para o Pregão Eletrônico nº 005/2016, descumprindo os subitens 3.7 e 5.3 do edital, que garantem que a participação no certame licitatório
implica no conhecimento e aceitação de todas as condições estabelecidas, ficando demonstrado que, a partir do preenchimento da proposta no formulário
eletrônico e com a manifestação no campo próprio do sistema "Compra Aberta", que a licitante tem pleno conhecimento das exigências e confirma sua
concordância com as regras impostas para a participação.

NOTIFICAMOS da intenção de aplicação da pena de impedimento de licitar e contratar com a CIJUN, nos termos do art. 7º, da Lei nº 10.520/2002 e item 14 do
Edital, pelo prazo de 6 (seis) meses.

Para tanto, concedemos o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa prévia, contados a partir do recebimento desta notificação.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Gilberto Marcus Paulielo de Novaes, Diretor Presidente, em 26/07/2016, às 16:28, conforme art. 1º, § 7º, da
Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I do Decreto Municipal 26.136/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portalsei.cijun.sp.gov.br/autentica informando o código verificador 0011959 e o código CRC
95874B7C.
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