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Juiz de Fora, 05 de fevereiro de 2014. 
 
À empresa 

ICATUBOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA 

CNPJ 81.481.657/0001-10 

 

Assunto: INTENÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE 

   Impedimento de licitar e contratar com a CESAMA 

 

A Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA – inscrita no CNPJ 

21.572.243/0001-74, torna pública a intenção de aplicação da sanção de suspensão 

temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração pelo período de 2 (dois) anos à empresa ICATUBOS INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ 81.481.657/0001-10, sob a 

orientação do disposto na Lei 8.666/93 em seu artigo 87, inciso III e item 15.3 letra c 

do edital do Pregão Eletrônico SRP 034/12. 

A referida empresa não cumpriu o exigido na Ordem de Compra nº. 101731, 

deixando de entregar os materiais na data de 21/09/2013. Conforme informações 

registradas no processo licitatório pelo Departamento Gestor da Ata e dos Contratos 

dela advindos (folha 274), foi encaminhada advertência no dia 23/09/2013 (folha 269 

do processo) com confirmação de recebimento da advertência pelo destinatário no 

mesmo dia. Como a empresa não apresentou sua defesa – dentro do prazo legal – o 

Departamento Gestor decidiu pela aplicação de multa, conforme folhas 271 e 273 do 

processo. Ressaltamos que em nenhum momento a ICATUBOS INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA apresentou à CESAMA razões para o 

descumprimento da Ordem de Compra. 

Esgotadas as possibilidades, a CESAMA decidiu pela aplicação da sanção nos 

termos do edital e Lei Federal de Licitações. Será, então, concedido o prazo legal de 

05 (cinco) dias úteis para manifestação da defesa a partir desta data. Não o fazendo, 

a penalidade será efetivamente aplicada à empresa, através de comunicação 

expressa e divulgação no quadro de avisos e no site da CESAMA, no Diário Oficial 

Eletrônico do Município de Juiz de Fora e no Sistema de Cadastramento Unificado 
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de Fornecedores – SICAF. 

Este comunicado será enviado à empresa através dos Correios e encaminhado 

para os e-mails compras@icatubos.com.br e comercial@icatubos.com.br.  

 

 

Edwiges Clemente de Oliveira 
Pregoeira  
CESAMA – Companhia de Saneamento Municipal 
Juiz de Fora / Minas Gerais 
UASG 925894 
(32) 3239-1231 / 1229 


