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NOTIFICAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2021 
PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2021 

NOTIFICANTE: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito 

público, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.102.467/0001-70, com sede administrativa localizada na Av. 

Getúlio Vargas, 443 - Centro; CEP: 89278-000 Município de Corupá, Estado de Santa Catarina. 

NOTIFICADA: TIAGO DANIEL VEDAN - ME., inscrita no CNPJ sob o nº 28.248.986/0001-32, 

estabelecida na rua Orestes Tha, nº 1426, bairro Cidade Industrial, no município de Curitiba, Estado 

do Paraná, CEP 81.350-570. 

 

OBJETO DA NOTIFICAÇÃO: Inexecução de entrega dos produtos no prazo estabelecido na  Ata de 

Registro de Preços nº 057/2021. 

 

O Prefeito do Município de Corupá/SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

legislação em vigor, e:  

 

Considerando que a Ata de Registro de Preços nº 057/2021, oriunda do processo licitatório nº 

057/2021 – Pregão Presencial para Registro de Preços nº 027/2021, tem como objeto REGISTRO DE 

PREÇOS PARA AQUISIÇÕES PARCELADAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA 

MERENDA ESCOLAR– PROGRAMA PNAC E PROGRAMA PNAE E DEMAIS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS, conforme especificações do Termo de Referência e Anexo I. 

 

Considerando que o subitem 10.3.1 da Ata de Registro de Preços nº 057/2021 determina o 

cumprimento dos prazos pela empresa fornecedora, in verbis: “Entregar os itens nas condições 

estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período 

de duração do registro de Preços, independentemente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, 

de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, 

observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de 

Preços”. 

 

Considerando que o subitem 10.1 do Termo de Referência, do Pregão Presencial nº 027/2021, 

preconiza o prazo de entrega, nos seguintes termos: “Em até 3 (três) dias úteis”. 

 

Considerando que o subitem 3.6 da Ata de Registro de Preços nº 057/2021 estabelece o “As 

entregas dos itens fornecidos ocorrerão no endereço e horário das 08h00min às 12h e das 13h:30min 

às 16h:30min estando estes, especificados na “NOTA DE EMPENHO”, em até 03 (três) dias úteis”. 
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Considerando que o subitem 3.4, da Ata de Registro de Preços 057/2021, expõe o prazo para 

comunicação à Administração Pública quando não for possível efetuar a entrega: “Caso a 

fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado 

ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Município, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas, a contar do recebimento da Nota de Empenho”. 

  

Considerando que o item 7 da Ata de Registro de Preços nº 057/2021 prevê as multas e 

penalidades para a empresa fornecedora que não entregar os materiais no prazo do subitem 10.1 do 

Termo de Referência, do Pregão Presencial nº 027/2021, sem prejuízo das responsabilidades civil e 

criminal. 

 

Considerando que as Autorizações de Fornecimento nºs 3834/2021 emitida em 11/08/2021 e 

4380/2021 emitida em 17/09/2021 não foram cumpridas até a presente data. 

 

RESOLVE NOTIFICAR a empresa TIAGO DANIEL VEDAN - ME., inscrita no CNPJ sob o nº 

28.248.986/0001-32, estabelecida na rua Orestes Tha, nº 1426, bairro Cidade Industrial, no município 

de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 81.350-570, neste ato representada pelo Senhor MATEUS 

AUGUSTO VEDAN, inscrito no CPF sob o nº 085.739.719-24, Carteira de Identidade nº 10.059.996-1 

SSPR, para que, cumpra o objeto da Ata de Registro de Preços nº 057/2021, em especial as 

3834/2021 emitida em 11/08/2021 e 4380/2021 emitida em 17/09/2021, no prazo máximo de 24 (vinte 

e quatro) horas, à contar do recebimento desta notificação, sob pena de aplicação das sanções legais 

cabíveis ao caso, dentre elas a desclassificação da empresa e as pertinentes multas. Ou então, 

apresente justificativa devidamente fundamentada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após 

recebimento desta, para o atraso na entrega da referida mercadoria, o qual, caberá ao Município de 

Corupá/SC, por sua aceitação. Após o decurso do citado prazo, este não tendo êxito, será realizada a 

desclassificação/exclusão da empresa da ata de registro de preços em comento. 

 

 

Corupá/SC, 14 de outubro de 2021. 

 

 

Luiz Carlos Tamanini 
Prefeito Municipal 

 
 
 


