
 
 

 

DECISÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 43/2021 

 

Cuida-se de Processo Administrativo instaurado em desfavor da empresa 

LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 

já qualificada, pelos fatos a seguir expostos: 

O Notificado foi vencedor de diversos itens do Termo de Referência 

constante do Pregão Eletrônico n.º PMC 71/2020, o qual teve como objeto o 

registro de preços para aquisição parcelada de cartuchos compatíveis, cargas 

para toner e cargas para cartuchos de tinta preta e colorida, destinados às 

diversas impressoras utilizadas pelas secretarias, fundos e fundações que não 

possuem contrato para recebimento de suprimento e manutenção. 

Através da emissão da Autorização de Fornecimento n.º 2210/2021, o 

Notificante solicitou a entrega de dois kits refil tinta com 04 cores original epson 

para impressoras L4160/L4150/L6171/L6161. Entretanto, decorrido o prazo 

estipulado no edital, os produtos não foram entregues. 

Diante dos fatos, foi instaurado o presente Processo Administrativo, sendo 

expedida a Notificação Extrajudicial n.º 48/2021, a qual concedia ao Notificado 

prazo para apresentação de defesa. 

A referida notificação foi entregue no dia 11/09/2021 (fls. 26), decorrido o 

prazo sem manifestação do Notificado. 

Consta, entretanto, no despacho 22 do Memorando n.º 13.978/2021 (fls. 

27) que o produto solicitado foi entregue. 

Conforme despacho 27 do referido memorando, verifica-se que o ente 

público possui interesse e urgência no recebimento dos refis de tinta e que, 

embora a AF n.º 2210/2021 tenha sido cancelada, foi possível efetivar o 

reempenho dos valores.  



 
 

 

Desta feita, tendo em vista que o Notificado cumpriu sua obrigação, 

procedendo à entrega do produto, o presente processo perdeu seu objeto, razão 

pela qual deve ser arquivado. 

Diante do exposto, serve o presente para CIENTIFICAR Vossa Senhoria 

acerca do ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo n.º 43/2021, instaurado 

em face da empresa LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 

DE INFORMÁTICA. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Canoinhas/SC, 27 de outubro de 2021. 

 

 

DIOGO CARLOS SEIDEL 

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento 


