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DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA 

 

AUTOS DE PENALIZAÇÃO Nº – 08/2012. 

 

Protocolado Municipal – 1690454/2010. 

 

Contratado/Licitante: LEONILDO PORTELA DE SOUZA IPIRANGA. 

 

Secretaria Interessada: Secretaria Municipal de Educação. 

 

 

1. Relatório: 

 

A Seção de Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação, 

através do protocolizado acima especificado, promoveu o presente processo de penalização – 

contra a empresa requerida LEONILDO PORTELA DE SOUZA IPIRANGA, sob o 

argumento de que a contratada deixou de realizar o transporte no dia 27 de abril de 2010, 

período do meio-dia, tarde e noite, sendo objeto do Pregão Eletrônico Nº 363/2009, dando 

origem ao Contrato Nº 671/2009. 

 

Conforme se verifica do laudo que instruiu o pedido de penalização, a 

empresa se consagrou vencedora, fornecendo lance final do valor igual a R$ 58.842,16 

(cinquenta e oito mil, oitocentos e quarenta e dois reais, com dezesseis centavos). 

 

Notificada a empresa da abertura do procedimento, e do prazo para 

apresentação de defesa, não apresentou manifestação. 

 

2. Fundamentação 

 

Conforme já identificado na instrução, a empresa foi inadimplente 

com a Administração, não tendo cumprido o contrato firmado, e por consequência deve ser 

penalizada, nos termos das sansões previstas no edital, bem como, com fundamento na Lei Nº 

8.666/93, Lei Municipal 8.393/2005, Decreto Municipal Nº 1.990/2008, de forma que ratifico 

na integra a fundamentação constante do Parecer já mencionado. 

 

3. Dispositivo 

 

Em decorrência da inadimplência contratual, imponho à contratada nos termos do 

artigo 3º., parágrafo único, da Lei Nº 8.393/2005, bem como ao artigo 11º., do Decreto Nº 

1.990/2008, ADVERTÊNCIA, a contar da data da notificação desta decisão, salientando que 

a reincidência pode gerar penalidade mais gravosa. 

 

Determino ainda, ao Departamento de Compras que proceda às 

anotações e publicações necessárias, atendo o disposto no artigo 11 da Lei Nº 8.393/2005. 
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Ponta Grossa, 22 de agosto de 2012. 

 

 

 

 

Adelângela de Arruda Moura Steudel 
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