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PORTARIA Nº 15/2022 

De 27 de julho de 2022. 
 

 

Determina a instauração de Processo 

Administrativo, nomeia membros para a 

composição da Comissão Processante para 

apuração de possíveis irregularidades e 

eventuais responsabilidades 

administrativas no Processo Licitatório nº 

7/2022-COMPRAS.GOV-JUCESE-Pregão 

eletrônico, referente aquisição de 

equipamentos de ar-condicionado, em face 

da empresa UNIVERSO TÉCNICO 

EIRELI . 

 

 

O PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE – JUCESE, no 

uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 23, inciso I, da Lei Federal nº 8.934 de 18 de 

novembro de 1994; 

 

CONSIDERANDO os termos do art. 87, da Lei 8.666 de 21 junho de 1993, o qual dispõe sobre 

as sanções administrativas impostas aos licitantes, especificamente quanto à  inexecução total do 

objeto licitado; 

  

CONSIDERANDO o Decreto 24.912 de 20 de dezembro de 2007, que dispõe normas 

regulamentares sobre o procedimento administrativo de apuração de infrações administrativas 

cometidas por licitantes e contratados da Administração Pública Estadual; sobre a aplicação de 

penalidades e institui o Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a 

Administração Pública Estadual; 

 

CONSIDERANDO o art. 7º do Decreto suso que estabelece que “O processo administrativo 

será instaurado por ato administrativo de autoridade competente, (...)”; 

 

CONSIDERANDO os termos do Despacho nº 1903/2022-PGE, proferido nos autos do processo 

nº 7/2022-COMPRAS.GOV-JUCESE que recomenda “Em tal cenário, caracterizado o 

descumprimento injustificado dos termos contratados, deverá a JUCESE dar cabo da orientação 

lançada pela Superintendência-Geral de Compras Centralizadas da SEAD e promover a 

instauração de procedimento próprio para a apuração do descumprimento contratual e 
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aplicação de eventual sanção (fls.294)”; 

 

CONSIDERANDO os termos do item 24.0 do Edital referente ao Pregão nº 085/2022 que prevê 

“24.1 Ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar 

o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, não 

mantiver a proposta, ensejar o retardamento da execução do objeto, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderão ser 

aplicadas as seguintes sanções, garantidos o contraditório e a prévia defesa, de acordo com as 

disposições do Decreto Estadual nº 24.912/07(...)”. 

 

 

RESOLVE 

 

 

Art. 1º - Determinar a instauração de Processo administrativo para apuração de possíveis 

irregularidades e eventuais responsabilidades administrativas no processo licitatório nº 7/2022- 

COMPRAS.GOV-JUCESE, Pregão Eletrônico 085/2022, referente à aquisição de equipamentos 

de ar-condicionado, para atender às necessidades da Junta Comercial do Estado de Sergipe – 

JUCESE, em face da empresa UNIVERSO TÉCNICO EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 

32.301.203/0001-04, uma vez que esta não manteve a proposta apresentada no certame, 

deixando de entregar os objetos licitados, retardamento da execução do objteo, incorrendo, 

assim, em tese, nas sanções administrativas previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, art. 24, 

§ 6º do Decreto Estadual nº 24.912/07, bem como no item 24.0 do Edital referente Pregão 

Eletrônico nº 085/2022. 

 

Art. 2º - Ficam designados os seguintes servidores para compor a Comissão, que conduzirá o 

Processo Administrativo de que trata o art. 1º desta Portaria: 

 

I – Aline Menezes de Souza – CPF nº 028.xxx.xxx-14; 

II – Paulo Costa Andrade – CPF nº 366.xxx.xxx-04; 

III – Lorrany Lima Vilanova  - CPF nº 031.xxx.xxx-60; e 

IV - Júlio César Pedrosa Nascimento – CPF 074.xxx.xxx-00. 

 

§ 1º A servidora designada nos termos do inciso I do caput será a Presidente da Comissão. 

 

§2º Os servidores designados para compor a Comissão de que trata o caput não poderão se 

recursar ao chamamento, dado que a aceitação constitui dever funcional. 
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Art. 3º - O processo será decidido no prazo de até 30 (trinta) dias contados da sua instauração, 

salvo por imposição de circunstâncias excepcionais, razão pela qual o prazo para conclusão 

poderá ser prorrogado, conforme previsto no art. 13 do Decreto 24.912 de 20 de dezembro de 

2007. 

 

Art. 4º - Notifique-se a empresa licitante UNIVERSO TÉCNICO EIRELI, inscrita no CNPJ 

sob nº 32.301.203/0001-04, para, no prazo de 10 dias corridos, nos termos do Decreto 

24.912 de 20 de dezembro de 2007, para apresentar defesa quanto aos fatos que ensejaram 

a instauração do presente Processo administrativo. 

 

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data da sua assinatura. 

 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

 

Aracaju, 27 de julho de 2022. 

 

 

 

MARCO ANTÔNIO PINHO DE FREITAS 

Presidente da JUCESE 

giovanna.pereira
Retângulo


