PORTARIA N° 300/2021
Determina o pagamento e a abertura de Processo
Administrativo Especial, conforme sugerido no
relatório final da Sindicância Investigatória n°
016/2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, no uso de suas atribuições
legais, com fundamento no relatório final da Sindicância Investigatória n° 016/2020, instaurada
pela Portaria n° 985/2020, determino:
Art. 1º O pagamento do valor de R$ 7.235,80 (sete mil, duzentos e trinta e cinco
reais e oitenta centavos), à empresa SEBASTIÃO PADILHA DA SILVA, inscrita no CNPJ sob o
nº 28.428.921/0001-79, referentes à prestação de duzentos e vinte horas de serviço, conforme
valor licitado à época pelo Pregão Presencial nº 031/2019 – Registro de Preços nº 021/2019.
Art. 2º A abertura do Processo Administrativo Especial – Processo nº
011/2021, em desfavor dos senhores Giovani Piva e Pedro Roberto Gomes Padilia, Diretor de
Departamento de Controle de Serviços e Obras de Engenharia e Secretário Municipal de Obras
Públicas, Trânsito e Desenvolvimento Urbano, respectivamente, ao tempo dos fatos, visando
apurar eventuais falhas administrativas no trâmite interno para realização do pedido de empenho
e início da execução da obra e, ainda, apurar possível ressarcimento no valor de R$ 7.235,80
(sete mil, duzentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos), pago à empresa, oportunizando-lhes
o contraditório e a ampla defesa.
Art. 3º Que os autos sejam remetidos à Comissão Permanente de Sindicância e
Processo Administrativo Disciplinar e Especial, designada pelo Decreto Municipal n° 875/2020,
ficando estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias para a Comissão Processante apresentar os
relatórios finais.
Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 03 de março de 2021.
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