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PORTARIA Nº 142/2021  

 

“Instaura Processo Administrativo em face da empresa 
ALESSANDRA DA CRUZ COSTA ME e dá outras 
providências”. 

 

O EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DE GURANI, no uso de suas atribuições legais,  

CONSIDERANDO ofício da Diretora de Licitações dando conta de ter a empresa ALESSANDRA 
DA CRUZ COSTA ME recebido sete notificações por atraso de produtos licitados nos autos do 
processo nº. 063/2021, restando, atualmente, pendente de entrega o item açúcar cristal 5kg, 
já solicitado por diversas vezes. 

CONSIDERANDO que o atraso na entrega dos itens registrados, têm causado transtornos ao 
Município, revelando verdadeira afronta ao interesse público; 

CONSIDERANDO que o descumprimento de cláusulas contratuais e a inexecução das 
obrigações do contratado constituem motivos para a aplicação das penalidades legais da Lei 
nº 8.666/93, além de outras sanções contratuais; 

CONSIDERANDO que os casos de aplicação de penalidade devem ser formalmente motivados 
nos autos de processo administrativo, assegurando o contraditório e ampla defesa; 

RESOLVE:  

Art. 1º – Instaurar Processo Administrativo, com fulcro no Art. 86 e seguintes da Lei 
Federal 8.666/93, a fim de apurar condutas da empresa contratada, referente ao processo 
licitatório n. 63/2021, por suposto inadimplemento contratual, previsto em cláusulas contidas 
no edital, em razão de atraso no fornecimento dos itens licitados e solicitados pela 
Municipalidade.  

Art. 2º - Fica autorizada a Comissão Permanente de Licitação convocar aos licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para manifestar se possuem interesse em fornecer o 
item açúcar cristal 5kg,  nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de publicação, revogando-se as disposições em 
contrário. 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11319966/artigo-1-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11296765/artigo-86-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
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Guarani, aos dias 16 de dezembro de 2021.  

 

 

_______________________________________________________ 
FERNANDO EDUARDO PINHEIRO BELOTTI 

PREFEITO MUNICIPAL 


