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Prefeitura Municipal de America Dourada
Outros

 

ESTADO DA BAHIA 

MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA 

Av. Romão Gramacho, 77 – Centro – Cep. 44.910-000 

 

 

Tel.: (74) 3692-2000 – CNPJ. 13.891.536/0001-96 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

 

Processo Administrativo Nº 134/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021/SRP 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para disponibilização de links 

de acesso à internet, para atender as demandas das Secretarias Municipais do 

município de América Dourada/BA  

LICITANTE: HOLISTICA PROVEDOR INTERNET LTDA 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA, no uso de 

suas atribuições legais, vem, através da presente, considerando que a 

empresa notificada não cumpriu os prazos acordados na ata do pregão 

presencial nº 015/2021, de não apresentou planilha de custo ou outro 

documento similar que comprovasse que a mesma teria condições de cumprir 

o contrato com a proposta apresentada, tendo sido a mesma informada no dia 

da sessão das sanções previstas no art. 87 da lei federal nº 8.666/93. 

Em consequência de tudo referido, determina-se a abertura de processo 

visando a responsabilização administrativa da Notificada com a conseguente 

suspensão do direito de contratar com essa Administração, com fulcro no art. 

7º da Lei nº. 10.520/02 e art. 87, inciso III da Lei n° 8.666/93. 

Defere-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para o exercício da ampla 

defesa e do contraditório, garantindo-se o direito recursal previsto no art. 109, 

alínea “d” combinado com o Parágrafo Único do art. 78 da Lei nº 8.666/93. 

 

América Dourada – BA, 09 de julho de 2021 

 

Joelson Cardoso do Rosário 

Prefeito 

Avenida Romão Gramacho | 15 | Centro | América Dourada-Ba

www.pmamericadourada.ba.ipmbrasil.org.br
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