
DECRETO Nº 115/2020 

De 24 de Setembro de 2020. 

 

“Dispõe sobre a aplicação de 

penalidades administrativas nos termos 

do artigo 07 da Lei nº 10.520/02 e dá 

outras providências”. 

 

VANDIL BATISTA CASEMIRO,  Prefeito 

Municipal de Nova Aliança, Estado de São Paulo, no exercício de 

suas atribuições legais, 

 

CONSIDERANDO, o regular processo administrativo, elencado junto 

ao contrato nº 41/2020 e  Pregão Presencial nº 10/2020; 

 
CONSIDERANDO, o respeito pelo princípio da ampla defesa e do 

contraditório; 

 

CONSIDERANDO, que restou incontroverso a inexecução contratual, 

prejudicando a Administração Pública; 

 

  

CONSIDERANDO, a  dosimetria da pena administrativa deve levar em 

conta a legalidade do bem protegido; 

 

CONSIDERANDO, a adequação entre meios e fins, e aplicação de 

sanções pelo princípio da proporcionalidade.   

   

 

    

DECRETA: 

 
Art. 1º. Pela inexecução total do contrato nº 41/2020 (contratação de 

empresa para fornecimento de aquisição de 01 (um) veículo furgão 

ambulância tipo C, 0 Km, combustível diesel, ano fabricação 2020, 

modelo 2021, na cor branca, conforme especificações contidas no 

Anexo I – Termo de Referência e Proposta Comercial, Fica aplicada 

com base no artigo 07 da Lei nº 10.520/02, a empresa SOCIETÉ 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº 29.987.662/0001-89, com sede na Rua 

Aureliano Garcia de Oliveira, nº 276, sala 07, Bairro Nova Ribeirânia, CEP 

14.096-750, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo: a) 

advertências; b) suspensão temporária de participação em licitação e 



impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal e Nova Aliança, 

pelo prazo de 02 (dois) anos a contar da data do presente Decreto.  

 

Art. 2º. Ficam os Departamentos Jurídico   e Licitação e Contratos, 

autorizados a tomarem as medidas cabíveis a fim de fazer cumprir 

o presente Decreto, inclusive comunicando tal fato ao Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, nos termos da legislação vigente. 

 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

 

Nova Aliança - SP, 24 de Setembro de 2020. 

 

 

VANDIL BATISTA CASEMIRO 

Prefeito Municipal 

 

 

 
Registrado e em seguida publicado por afixação em lugar de costume. 

         
    

             Vanderlei Passarini 
 Diretor de Finanças 

 

 
 


