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                                                    PORTARIA Nº 412/2016.    PORTARIA Nº. 270/2. 008. 
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016.  

  

Suspende os pagamentos a serem realizados a empresa 
Astro Prestadora de Serviços Ltda. M.E, relativos ao 

Contrato nº 047/2014 e dá outras providências.   
 
MARILEDI ARAÚJO COELHO PHILIPPI, PREFEITA 

DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, Estado de Mato 
Grosso, no uso de suas atribuições legais. 

 
CONSIDERANDO o recebimento do ofício nº 
203/2016/CGM, de lavra da Controladoria Geral 

Municipal que aponta inconsistências junto ao contrato 
nº 047/2014 e seus aditivos; 

 
CONSIDERANDO que diante de tal apontamento 
realizado pela Controladoria Geral Municipal fora 

oportunizado a empresa Astro Prestadora de Serviços 
Ltda - M.E, mediante ofício nº 195/2016, da Secretaria 

Municipal de Administração, prazo para o exercício de 
sua ampla defesa e contraditório, em sede preliminar; 
 

CONSIDERANDO a oferta tempestiva de defesa pela 
empresa Astro Prestadora de Serviços Ltda - M.E, bem 

como a notória necessidade de uma análise acurada da 
mesma;  

 
CONSIDERANDO os princípios e normas que regem a 
administração pública, em especial os insculpidos no 

caput do art. 37/CF, a prudência e com o intuito de 
impedir a possível lesão ao erário, não obstante sendo 

dever do servidor em zelar pela finalidade precípua da 
Administração Pública, qual seja o interesse da 
coletividade. 

 
RESOLVE: 

 
ART. 1º - Suspender todos os pagamentos a serem 

realizados em favor da empresa Astro Prestadora de Serviços Ltda - M.E, oriundos 

do contrato 047/2014 até que seja efetuada a competente apuração preliminar 
dos fatos elencados na defesa apresentada. 

 
ART. 2º - A fim de não incidir em locupletamento sem 

causa da Administração Pública em desfavor da particular, no prazo de 10 (dez) 
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dias, após o parecer definitivo da Controladoria Geral Municipal acerca da defesa e 
documentos a ela aportados, o Executivo Municipal fica obrigado a deliberar 
sobre: a instauração de procedimento administrativo formal ou ainda a retomada 

dos pagamentos. 
 

ART. 3º - Em atenção à continuidade dos serviços 
públicos essenciais, bem como a segurança contratual é defeso a empresa 
suspender os serviços sob pena das sanções impostas pela Lei Federal nº 

8.666/93, não olvidando outras medidas judiciais cabíveis. 
                     

ART. 4º - A presente Portaria entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

 
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MATO GROSSO. 

AOS QUATORZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2016. 

 
 

MARILEDI ARAÚJO COELHO PHILIPPI 
                                                    Prefeita  
 

 
 

Registrada nesta Secretaria e  
Publicada no Diário Oficial.       


