
 

 

PORTARIA N° 151/2022 

 

Determina pagamento a empresa e aplicação de 

penalidade de advertência 

 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA – RS, no uso de suas 

atribuições legais e com fundamento no Processo Administrativo Especial nº 022/2020, instaurado 

pela Portaria nº 899/2020, determina: 

 

  Art. 1º Que seja efetuado o pagamento do valor de R$ 2.679,60 (dois mil, seiscentos 

e setenta e nove reais e sessenta centavos) à empresa Fracma Comercial de Produtos para Higiene 

Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 09.427.563/0001-35, pela aquisição de 08 (oito) termômetros 

clínicos infravermelho, utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal 

Eletrônica nº 000.000.712, datada de 23 de julho de 2020, tendo por base o preço unitário médio 

de mercado de R$ 334,95 (trezentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos), praticado 

em junho de 2020, época da entrega do item a este Município; 

 

  Art. 2º A aplicação da penalidade de ADVERTÊNCIA à empresa Fracma Comercial 

de Produtos para Higiene Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 09.427.563/0001-35, com fundamento no 

artigo 2º, parágrafo único e artigo 87, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93, em decorrência de afronta 

ao princípio constitucional da legalidade pela entrega dos termômetros antes da conclusão do 

processo de dispensa de licitação. 

 

  Art. 3º Restituam-se os autos à Comissão Permanente de Sindicância e Processo 

Administrativo Disciplinar e Especial, designada pelo Decreto Municipal nº 875, de 30 de junho de 

2020, para ciência do(s) interessado(s). 

 

  Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

  Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 20 de janeiro de 2022. 

 

Valdir Bianchet 

Prefeito Municipal 
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