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PORTARIA Nº 064/2020 

 
 

 
“Altera a Portaria nº 061, de 11/11/2020, e dá outras 
providências.” 
 
 

 
O prefeito municipal de Caratinga, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 
44, da Lei Orgânica Municipal e,  
 
Considerando a solicitação constante do Ofício nº 105, de 20/11/2020, expedido pela 
Controladoria Geral do Município, que pretende a alteração da Portaria nº 061/2020, de forma a 
designar outra autoridade municipal processante, em substituição ao controlador interno, pelas 
razões expostas, as quais acolho para dar maior celeridade na tramitação do PSAN instaurado; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Fica alterado o artigo 1º, da Portaria nº 061/2020, passando a vigorar com a seguinte 
redação: 
 

“Art. 1º Determinar a instauração de processo administrativo sancionador (PSAN) em 
desfavor da empresa WTRADE Intermediação de Negócios LTDA.-ME, CNPJ: 
21.856.981/0001-43, com sede na rua Jacson Passos, nº 88, Loja 01, bairro Goiana, 
Belo Horizonte – MG, CEP: 31.960-400, por infração ao comando do artigo 77 e 
seguintes, da Lei Federal nº 8.666/93, estando sujeitas às sanções previstas nos artigos 
86 e seguintes do mesmo diploma legal, pelos possíveis atos contrários aos princípios 
da administração pública, decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas 
na Ata de Registro de Preço nº 214/2019, cláusula 7.6, o que levou à sua rescisão 
unilateral, ficando nomeados, como autoridade administrativa, o secretário municipal 
Pedro Pereira Lomar, o qual poderá nomear um dos servidores a ele subordinado, para 
atuar como secretário nos trabalhos de apuração e julgamento, e, como servidor 
advogado ou graduado em outra área de conhecimento, para atuar como assessor e 
auxiliar da autoridade processante o senhor Sérgio Alexandre Dias.” 

 
Art. 2º Revoga-se as disposições em contrário. 
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

 
Caratinga-MG, 25 de novembro de 2020. 

 
Welington Moreira de Oliveira 

Prefeito Municipal 
 

 
 

Travessa Cel. Ferreira Santos, 30 – Centro, Caratinga-MG 
www.caratinga.mg.gov.br 


		2020-12-10T10:35:59-0300
	Julimar Antonio Vianna




