
   

 

 
 

 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS 

 

 

 

PORTARIA Nº 2084 
de 10 de setembro de 2018 

 

 
DETERMINA INSTAURAÇÃO DE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL 
 

 

 MOISÉS BATISTA PEDONE DE SOUZA, Prefeito Municipal de Mostardas, no uso de suas 
atribuições legais, atendendo ao que consta no processo nº 746/2018 e, 

 

Considerando o parecer jurídico constante no Protocolo Interno 592/2018,  

 
R E S O L V E:  

 

Art. 1º - Determinar a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL à empresa 

MATEUS DOMINGOS CARDOSO-ME, para que seja oportunizado à mesma o oferecimento do contraditório, 
assegurando ampla defesa, com utilização dos meios e recursos admitidos em direito, conforme determina a 
Constituição Federal de 1988 em seu artigo 5º, incisos LIV e LV, e adotando subsidiariamente o Regime Jurídico 
naquilo que trata do processo disciplinar, para apuração dos seguintes fatos:  

 

 

- a empresa foi contratada pelo Município de Mostardas através do Contrato de Prestação de Serviços nº 
163/2018, firmado em 14 de maio de 2018, cuja celebração foi autorizada pelo despacho no Processo Licitatório 
nº 312/2018 - Protocolo Interno nº 329/2018, da Tomada de Preços nº 21/2018, visando a aquisição de horas 
técnicas de mecânica em geral, torno, montagem e desmontagem de motor para diversas secretarias da 
Administração Pública, a partir da assinatura do contrato supracitado; 
 

 

- em 29 de maio de 2018, o veículo Sprinter, placas IVL 8999 foi encaminhado para as dependências da 
empresa, em galpão locado na cidade de Mostardas, pelo servidor responsável pela frota de veículos da 
Secretaria Municipal de Saúde, visando o conserto do amortecedor, do terminal e da caixa de direção do mesmo; 
 

 

- ao notificar a empresa em 09 de julho de 2018, o Município de Mostardas apontou as irregularidades 
constatadas no Laudo Técnico decorrente da prestação de serviços para a manutenção e conserto do veículo em 
questão, executado pela contratada, para que fosse efetuada a correta execução contratual; 
 

 

- na defesa prévia enviada pela empresa, em 11 de julho de 2018, a mesma refere-se à necessidade de realizar 
no veículo o serviço de geometria, o qual não era de sua responsabilidade, já que o Município executa tal serviço 
com outra empresa, contudo, após observar as fotos anexadas ao presente processo, foi observado que os 
serviços executados não têm nada a ver com geometria, o que está explícito no Laudo Técnico apresentado pela 
empresa Nelcar Peças e Serviços Automotivos Ltda. 
 
 

 

 Enquadramento: artigo 180, da Lei Municipal nº 1550, de 30 de outubro de 2001, que estabelece o Regime 
Jurídico. 

 

Art. 2º - Designa os servidores nomeados para comporem a Comissão Permanente de 
Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar e Especial, nomeada através da portaria nº 36775, de 
27/07/2017, e portaria nº 1752, de 06/08/2018, que designa suplente para substituir titular, a qual deverá 
encaminhar relatório conclusivo ao Prefeito Municipal, no prazo de sessenta (60) dias. 

 

 
 

GABINETE    DO   PREFEITO    MUNICIPAL    DE    MOSTARDAS,    10   de    setembro     de    2018. 
   

 

 

COMUNIQUE-SE 

 

 
 

MOISÉS BATISTA PEDONE DE SOUZA 
Prefeito Municipal 

 
 
                                                                                                                                                     

 


