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Cuiabá-MT, 29 de maio de 2020. 

 

CARTA Nº 005/2020/ASJUR 

 

Ao Ilustríssimo representante legal da empresa 

TECHNOINF COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI EPP 

CNPJ Nº: 86.788.288/0001-26 

 

Prezado Senhor, 

 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma admitida em direito, 

em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o SENAR/MT diante do descumprimento 

contratual vem NOTIFICÁ-LO, de forma extrajudicial, acerca da abertura do presente Processo Administrativo 

para apuração dos graves apontamentos feitos pelo setor competente da Instituição por meio da 

Comunicação Interna n° 013/2020 a qual segue em anexo. 

Assim, pelo exposto e por disposição contratual, antes da análise do 

processo e da eventual aplicação das sanções estipuladas na Cláusula Oitava das Atas de Registro de Preço 

nº 037/2019 e 048/2019, respectivamente, com fundamento no item 7 da referida Cláusula, solicitamos a 

vossa senhoria que apresente defesa fundamentada acerca dos fatos apontados no referido documento no 

prazo máximo decadencial e preclusivo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento desta, caso tenha 

interesse, sob pena da aplicação, de forma isolada ou acumulada, das seguintes penalidades: 

a) Rescisão contratual; 

b) Advertência (Cláusula 10ª - 2.1.); 

c) Aplicação de multa (Cláusula 10ª - 2.2.); 

d) Suspensão de participar em licitações e de contratar com o SENAR/MT 

pelo prazo de 02 anos (Cláusula 10ª - 2.3.); 

e) Responsabilidade civil e reparação acerca de eventuais danos 

causados ao SENAR/MT (Cláusula 10ª - 8). 

 

Informamos que a defesa apresentada por vossa senhoria será 

devidamente apreciada pelo SENAR/MT podendo resultar no arquivamento do presente Processo 

Administrativo ou na aplicação das referidas penalidades.   

A presente NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL assinada, juntamente com o 

aviso de recebimento (AR) do seu envio, representa a salvaguarda dos legítimos direitos do notificante. 

Por fim, informamos que os autos do Processo Administrativo encontra-se 

à disposição para análise na Assessoria Jurídica da Instituição, caso julgue necessário. 

Certos de que seremos prontamente atendidos nessa solicitação, desde já 

agradecemos pela atenção.  

 

Ronaldo Coelho Damin 
Assessor Jurídico 

SENAR/MT 
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