
 

 

 

 

 

 
DECRETO Nº 65/2021 
 
“Dispõe sobre a aplicação de penalidades 
administrativas nos termos do artigo 87 da Lei 
nº 8.666/93 e artigo 7º da Lei Federal nº 
10.520/02 e dá outras providências”. 
 
JURANDIR BARBOSA DE MORAIS, Prefeito 

Municipal de Nova Aliança, Estado de São Paulo, no exercício de suas 
atribuições legais, 

 
CONSIDERANDO o regular Processo Administrativo nº 27/2021, Pregão 
Presencial 15/2021, Edital 15/2021; 
 
CONSIDERANDO o respeito pelo princípio da ampla defesa e do 
contraditório; 
 
CONSIDERANDO que restou incontroverso a recusa de assinatura do 
contrato, após sagrar-se vencedora do referido certame, prejudicando a 
Administração Pública; 

  
CONSIDERANDO que 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 recusa de assinatura de contrato oriundo do Processo 
Administrativo nº 27/2021, Pregão Presencial nº 15/2021, Edital nº 
15/2021, que tem como objeto a “Contratação de empresa especializada 
para assessoria e consultoria relacionadas ao desenvolvimento do Projeto 
Município Verde e Azul para a Prefeitura Municipal de Nova Aliança”, fica 
aplicada com base no artigo 87 da Lei nº 8.666/93 c/c artigo 7º da Lei 
Federal nº 10.520/02, à empresa ANTONIO HENRIQUE CARLESSI TERCIANI 
M.E, inscrita no CNPJ sob nº 29.655.419/0001-63, estabelecida na Rua 



 

 

 

 

 

Apucarana, nº 25, Vila Engrácia, CEP 15.802-263, na cidade de Catanduva 
– SP; a) advertências; b) suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Nova 
Aliança, pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar da data do presente 
Decreto.  

 
Art. 2º. Ficam os Departamentos Jurídico e de 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, 25 de Maio de 2021. 
 
 
 

JURANDIR BARBOSA DE MORAES 
Prefeito Municipal 

 
 

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

 

 

Vanderlei Passarini 

Diretor de Finanças 

 
 

 


