
 

 

 

PORTARIA Nº 45/2022  

 

CLAUDIO JUNIOR WESCHENFELDER, Prefeito de Guarujá do Sul - SC e Presidente do 

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional – CONDER, no uso de suas atribuições legais e, em 

observância ao Estatuto Social, Contrato de Consórcio Públicos e suas alterações;  

CONSIDERANDO que a Portaria nº 16/2021 datada de 08 de julho de 2021 determinou a abertura 

de Processo Administrativo Disciplinar para apurar a conduta da empresa Pavimáquinas Comércio de Peças e Serviços 

Ltda no Processo Licitatório nº 018/2021, Pregão Eletrônico nº 016/2021, Ata de Registro de Preço nº 152/2021; 

CONSIDERANDO que em vista do reduzido quadro de funcionários deste Consórcio, foram 

nomeados para integrar a Comissão Processante dos Processos Administrativos Disciplinares do CONDER servidores 

públicos lotados junto a municípios consorciados, por meio da Resolução nº 09/2021 de 08.03.2021; 

CONSIDERANDO que a Comissão Processante nomeada atuou com vistas ao regular 

processamento do PAD nº 03/2021, contudo considerando o acúmulo de suas funções e tarefas junto aos municípios 

consorciados nos seus respectivos cargos e mais aquelas inerentes aos Processos Administrativos disciplinares junto 

ao CONDER, não foi possível a conclusão do referido processo administrativo disciplinar no prazo estabelecido para 

tanto; 

CONSIDERANDO que ainda em 06 de julho de 2021 houve a suspensão temporária da Ata de 

Registro de Preço nº 152/2021 formalizada entre o CONDER e a empresa Pavimáquinas Comércio de Peças e 

Serviços Ltda; 

CONSIDERANDO que o Processo Licitatório nº 018/2021, Pregão Eletrônico nº 016/2021 já se 

encontra encerrado; 

CONSIDERANDO que em que pese o encerramento do prazo previsto sem a devida conclusão 

do citado Processo Administrativo Disciplinar, face as particularidades acima relatadas, não se  vislumbra, a priori, 

desídia dos membros da comissão processante e/ou maiores prejuízos ao CONDER  

RESOLVE:  

Art. 1º - DETERMINAR o arquivamento do Processo Administrativo Disciplinar – PAD nº 

03/2021 deflagrado para apurar a conduta da empresa Pavimáquinas Comércio de Peças e Serviços Ltda no Processo 

Licitatório nº 018/2021, Pregão Eletrônico nº 16/2021, Ata de Registro de Preço nº 152/2021 no estado em que se 

encontra. 

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º- Registre-se, publique-se e comunique-se. 

 

São Miguel do Oeste/SC, 12 de dezembro de 2022 

 

 

 

Claudio Junior Weschenfelder  

Presidente do CONDER/Prefeito de Guarujá do Sul 

Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM. www.diariomunicipal.sc.gov.br e endereço eletrônico do CONDER – 
www.conder.sc.gov.br 

http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
http://www.conder.sc.gov.br/

		2022-12-12T16:18:28-0300
	CLAUDIO JUNIOR WESCHENFELDER:06126667948




