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.                                                         DECRETO Nº 5359/22 
.                                                         De 24 de novembro de 2022 
 
     INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO   
                 SANCIONATÓRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial, no uso de suas atribuições legais, 
de acordo com artigo 92, inciso VIII da Lei Orgânica do Município, Lei nº 6083/22, 
Decreto 4931/2022 e demais dispositivos legais em vigor, e 
 
CONSIDERANDO a necessidade de apuração de possíveis descumprimentos na 
execução do Contrato nº 092/2022, firmado entre o Município de Indaial – Secretaria 
de Educação e a empresa AGÊNCIA TUBAZUL EIRELI; 
 
CONSIDERANDO que é dever da Administração Pública a apuração de irregularidades 
no decorrer dos certames licitatórios, nos termos da lei de licitações; 
 
CONSIDERANDO a competência da Administração Pública Municipal para aplicação das 
sanções legais, que são advertência, multa, suspensão temporária de participação em 
licitações, impedimento de licitar, contratar e declaração de inidoneidade, nos termos 
do art. 87, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, que 
regulamentam as licitações e os contratos na Administração, 
 
 DECRETA: 
 
Art. 1º Fica instaurado Processo Administrativo Sancionatório, para apuração dos 
possíveis descumprimentos do contrato nº 092/2022 cometidas pela empresa 
AGÊNCIA TUBAZUL EIRELI, inscrita sob o CNPJ 27.971.604/0001-31. 
 
Art. 2º Designar para a condução do Processo Administrativo Sancionatório, a 
comissão permanente instituída pelo Decreto 4931/22. 
 
Art. 3º Compete a Comissão instruir e processar o processo administrativo em 
questão, para apurar o descumprimento de cláusulas do contrato nº 092/2022, e 
sugerir as sanções administrativas e contratuais pertinentes. 
 
Art. 4º Determinar à Comissão de Processo Administrativo Sancionatório que notifique 
a empresa AGÊNCIA TUBAZUL EIRELI, na pessoa do seu representante legal, para, 
querendo, apresentar defesa prévia no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
notificação, e juntar os documentos que entender pertinente. 
 



 

 

Art. 5º A Comissão apresentará relatório conclusivo no prazo de 90 (noventa) dias, a 
contar da publicação deste Decreto, encaminhando os autos à autoridade competente 
para as demais providências necessárias. 
 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Município de Indaial, em 24 de novembro de 2022. 
 
 
 
 

André Luiz Moser 
Prefeito 

Publique-se na Forma da Lei 
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