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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
 

PORTARIA Nº 191/2019-PRA, DE 25 DE ABRIL DE 2019

  

 

O PRÓ-REITOR DE
ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PARANÁ, no uso das
atribuições, que lhe são conferidas por
delegação de competência do Magnífico
Reitor;

Considerando o que consta
no Processo Administra�vo SEI
23075.040046/2018-21;

Considerando, ainda, que a
contratada foi no�ficada na forma da Lei,
por intermédio da No�ficação nº
249/2018/UFPR/R/PRA/DELIC/GECON/SARF,

 

 RESOLVE:

I. Aplicar à empresa PEDRO HENRIQUE NEGOSEKI FLOR - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na
Rua Doutor Salvados de Maio, 55 - Jardim Botânico – CEP 80.210-136, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob
o 19.747.718/0001-74, decorrente do descumprimento da obrigação constante na Cláusula Décima Terceira, inciso I,
c/c a Cláusula Décima Quinta, Parágrafo Segundo, alínea "d", do TCU 007/2017, as penalidades nos seguintes termos:

Suspensão temporária de par�cipação da defendente em licitações e impedimento de contratar com
a Administração pelo prazo de 1 (um) ano, combinada com a aplicação da pena de Multa de 10% (dez por
cento), sobre cada valor mensal devido pela concessionária, o qual, atualmente corresponde ao valor de R$
22.342,53 (vinte e dois mil trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos); e

Quitação dos valores devidos no total de R$ 223.425,34, (duzentos e vinte e três mil quatrocentos e vinte e cinto
reais e trinta e quatro centavos), conforme planilhas constantes nos no�ficações dos movimentos
SEI 1101978 e 1328472.

  II. Esta Portaria entra em vigor a par�r da data de sua publicação.

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTONIO RIBAS CAVALIERI, PRO REITOR
ADMINISTRACAO, em 06/05/2019, às 08:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 1750977 e o código CRC
A4D9FF04.
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