
   

 

 
 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS 

 

 

 

PORTARIA Nº 2588 
de 09 de novembro 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 902/2018 e, 

 

Considerando o parecer jurídico referente ao Pregão Presencial nº 46/2018,  
 

R E S O L V E:  
 

 

 

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

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA., 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 da responsabilidade da empresa devido 
aos seguintes fatos: 
 

- a empresa em supracitada encaminhou solicitação do cancelamento do registro de preço do lote 39 (Cloreto de 
Sódio 0,9%, Solução Nasal, Frasco com 30 ml, marca Natulab), objeto da Ata de Registro de Preços nº 46/2018, 
referente à licitação modalidade Pregão Presencial nº 46/2018, em razão da cotação do produto de forma 
equivocada pela empresa contratada; 
 

- a empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda. cotou na proposta enviada em 19 de junho de 2018 o 
medicamento “cloreto de sódio 0,9%, solução nasal, frasco com 30 ml, sem benzalcônio”, ao preço unitário de R$ 
0,77700; 
 

- o Município de Mostardas não pode vir a sofrer prejuízo em decorrência da “desídia” em virtude da empresa 
contratada ter cotado o produto descrito no lote nº 39 e, somente após a assinatura da Ata de Registro de Preços 
nº 46/2018 ter admitido a existência de um erro de digitação, sendo que caberia à contratada ter verificado antes 
de enviar a proposta da cotação de preço do lote nº 39; 
 

- no caso solicitado pela empresa contratada não se vislumbra a possibilidade legal de rescisão parcial da Ata de 
Registro de Preços nº 46/2018, no que tange ao medicamento objeto do equívoco, descrito no lote nº 39, pois a 
empresa sequer comprovou não ter meios de fornecer o produto, nem mesmo demonstrou que o produto cotado 
está com a fabricação suspensa; 
 

- a empresa requerente não comprovou por meio de documentos a existência de nenhum fato superveniente que 
a impossibilitasse juridicamente de cumprir o contrato do fornecimento da entrega do medicamento descrito no 
lote nº 39 da Ata de Registro de preços nº 46/2018.  
 

 

 

 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 de 
julho de 2017, 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,    09   de    novembro     de    2018. 
   

 

COMUNIQUE-SE 

 

  
 

MOISÉS BATISTA PEDONE DE SOUZA 
Prefeito Municipal 

 
                                                                                                                                                     

 


