
 
 

 

 

 

PORTARIA N° 218/2020 
 
 

Determina a instauração de Processo 
Administrativo Especial. 

 
 

  O VICE-PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, no exercício do cargo de 

Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, considerando o que consta no Despacho datado 

de 04 de fevereiro de 2020 e demais documentos anexos e com base na Lei Municipal n° 2.194/2005 

e artigo 5°, incisos LIV e LV da Constituição Federal, determina: 

  Art. 1º A instauração de Processo Administrativo Especial – Processo n° 006/2020, 

em desfavor de LIANE SABBADIN, inscrita no CPF nº 012.772.280-78, residente na Linha Dr. Parobé, 

Capela Santana, Interior, na cidade de Serafina Corrêa, RS, visando apurar se houve sobrepreço no 

valor pago e, em caso positivo, proceder ao ressarcimento de eventual prejuízo, referente aos itens 

abaixo relacionados, relativos ao Contrato Administrativo nº 030/2019, oriundo da Chamada Pública nº 

001/2019, Edital nº 076/2019: 

  I – massa fresca tipo cabelo de anjo, de coloração amarela, sem corante e do tipo 

caseira com ovos. Embalagem plástica transparente com 500g, contendo data de fabricação e prazo 

de validade; 

  II – massa fresca tipo espaguete médio, de coloração amarela, sem corantes e do tipo 

caseira com ovos. Embalagem plástica transparente com 500g, contendo data de fabricação e prazo 

de validade. 

  Art. 2º Que os autos sejam remetidos à Comissão Permanente de Sindicância e 

Processo Administrativo Disciplinar e Especial, designada pelo Decreto Municipal n° 757/2019 e que a 

tramitação do processo seja efetuada em regime de urgência, respeitado o prazo máximo de 60 

(sessenta) dias para apresentação do relatório final. 

  Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 04 de fevereiro de 2020. 
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