
Gove「no do Munic了pio de Bur盲tama

Paco Municipa音“N6sio Cardoso,夢

CNP] 44,435,宣2宣/000宣-雪宣

DECRETO NO. 3.075, DE O3 DE ABRIL DE 2014.

“Disp6e sobre a decreta9fo da rescisao unilateral do Contrato Administrativo nO O95/20 1 3”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITAMA, Estado de S為o Pau宣o, uSando das

atribuic6es que lhe sao conferidas pelo Contrato Administrativo nO O95/2013 e pela Lei

Federal nO 8.666/93.

- CONSIDERANDO que o Munic土pio de Buritama, atraveS da Tomada de Pre9O nO

OO4/2013’Celebrou o Contrato Administrativo nO O95/2013, COm a Empresa Noroeste

Construtora e Serv19OS de Topografia Ltda., Objetivando-Se a eXeCu9着O de pavimenta9肴O

asfaltica, gulas e Sa重jetas e sinalizapao, nO PrOIonganento da Avenida Benedito Vieira Garcia

e da Rua Buriti;

- CONSIDERANDO que o Contrato Administrativo nO O95/2013, fimando em

20/06/2013’fixou na clausula sexta’6.1, O inicio imediato das Obras ap6s a emiss各o da

Ordem de Serv190, Ordem emitida em 29/06/2013, Sendo que o Contrato deveria ter sido

COnCluido em 20/12/2013;

- CONSIDERANDO a expedi9aO de Laudo do Departamento de Obras e Serv190S

P的licos do Govemo do MunicfpIO, que COnStatOu atraVeS de visita t6cnica e da expedi9蚤O de

laudo de constata9各O COm fotos dos locais das obras, que ate 20/03/2014, naO Obstante a

Ordem de Servi9O ter Sido emitida em 28/06/2013, POrtantO, ha quase O9 meses, a emPreSa

COntratada n包o iniciou as obras;

- CONSIDERANDO que as cl各usulas 8a - 1’e letras a・ b, C, d, 11, 11.1 - Par各grafo

Pnmeiro’1’2’3’4’6, do Co血ato Administrativo nO O95/2013, detemina que:

8.1 - A contratada obriga-Se:

a) Dar inicio imediato a execu9fro do presente contrato, na data da sua assinatura;

b) Adeq皿-Se aO fome亨mento do objeto deste contrato, atendendo a todas as

especifica96es, detemmapoes e recomenda96es do contratante;

C) Cunprir integralmente todos os temos e condi亨6es expressas neste Contrato e no

Edital de Tomada de Pre9OS nO OO4/2013;

d) Cunprir integralmente todos os temos e condi95es expressas na proposta

apresentada ao Contratante ;

1 1.1 - A rescisfo contratual podera ser punitiva ou amlgavel.

Par縫ra重b Primeiro - A rescis針o punitiva ocorrera por ato unilateral e fomal do

Contratante nos casos a segulr enumerados:

Avenida Frei Ma「ceio IVlanflia, 700 - Fone / 《即。。1_諭。 _ 。E蔦。置。。。 _ Bu.i,。m。 _ S.



Gove「no do Munic了pio de Bur冒tama

Paco Municipa音“N6sio Cardoso,,

CNP] 44.435,宣2宣1000宣-31

1) O n肴o cunprimento ou cunprimento irregular de cl各usulas co血atuais,

PrQ〕etoS, eSPeCifica95es ou prazos;

2) Lentid肴o no cumprimento do Contrato, 1evando a Contratante a comprovar a

impossibilidade do fomecimento nos prazos estipulados;

3) Atraso iI可ustificado no inicio do fomecimento;

4) Paralisa9轡O n急O autorizada do fo皿ecimento;

6) Desatendimento das determina96es do Coutratante’qu Seu PrePOStO, nO

acompanhamento e fiscaliza9肴O do fomecimento, aSSlm COmO a de seus

SuPeriores.

- CONSIDERANDO que os artigos 66’I, 70, 77, 78’I, II, IⅡ, IV, VⅡ, VⅢ, 79, I, 80,

I, II, IⅡ, IV, § 1O e 40 daLei nO 8.666/93, tambem deteminam que:

Art. 65・ Os contratos regidos por esta Lei poderあser alterados, COm as devidas

JuSti丘cativas, nOS SegumteS CaSOS:

I - unilateralmente pela Administra碑O;

AIl. 70・ O contratado　6　responsivel pelos danos causados diretanente a

Administracao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou doIo na execu確O do contrato, n肴O

excluindo ou red雌indo essa responsabilidade a fiscaliza辞O Ou O aCOmpe血anento pelo 6rgao

interes sado.

Art. 77. A inexecuc着o total ou parcial do contrato ensga a sua rescISaO, COm aS

COnSequenCias contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

Art. 78. Constituem motivo para rescisfo do contrato:

I - O n肴O CunPnmentO de cl餌sulas contratuais, eSpeCificap6es, PrqIetOS Ou

praZOS;

II - O CunPnmentO irregular de clausulas contratunis, eSPeCi宜ca96es, PrOjetos e

praZOS;

III - a lentid為o do seu cumprlmentO’levando a Administra確O a COmPrOVar a

impossibilidade da conclusfo da obra, do serv19O Ou do fomecimento, nOS PraZOS

estlPulados;

IV - O atraSO l刊uSti五cado no inicio da obra, Serv19O Ou fomecimento;
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V - a Paralisa碑o da obra’do serv19O Ou do fomecimento, SemJuSta CauSa e Pr6via

COmunica9乱読Administrapao ;

VII - O desatendimento das detemina95es regulares da autoridade designada para

acompaI血ar e fiscalizar a sua execu9aO’asSim como as de seus superiores;

VⅡI - O COmetimento reiterado de faltas na sua execu9fro, anOtadas na foma do

§ 1Q do art. 67 desta Lei;

Art. 79. A rescis各o do contrato poder各ser:

I- deteminada por ato undateral e escrito da Administrapao, nOS CaSOS

enunerados nos incisos I a XII e XVⅡ do artigo anterior;

Art. 80・ A rescisao de que trata o inciso I do a垂o anterior acarreta as segu宣nteS

COnSequenCias, Sem PrQjuizo das san96es previstas nesta Lei:

I-asSun9aO imediata do objeto do contrato, nO eStado e local em que se

encontrar, POr atO PrOPrio da Administrac詠o;

II - OCuPa確O e utilizapao do Iocal言nstala96es, equlPamentOS, material e pessoal

empregados na execuc為o do contrato’neCeSSむios a sua continuidade, na foma do

inciso V do art. 58 desta Lei;

III - eXeCu9乞O da garanda contratual, Para reSSarCimento da Administra9肴O, e dos

Valores das multas e indeniza96es a ela devidos;

IV - reten9あdos creditos decorrentes do contrato atうo limite dos prQjuizos

CauSados a Administra95o.

§ lQ A aplica確O das medidas previstas nos incisos I e II deste artigo fica a

Crit6rio da Administrapao, que POdera dar continuidade a obra ou ao serv19O POr

execuc蚤o direta ou indireta.

§ 2咋pemitido a Administracao, nO CaSO de concordata do contratado, manter O

COntratO, POdendo assumir o controle de deteminadas atividades de servi9OS

eSSenClal S.

§3Q Na血p6tese do inciso II deste artigo, O atO dever各ser precedido de

autoriza碑o expressa do Ministro de Estado competente, Ou Secretdrio Estadual

Ou MunicIPal, COnfome o caso.

§4Q A rescisfo de que trata o inciso IV do artigo anterior pemite

inistrapao, a Seu Criterio’aPlicar a medida prevista no inciso I deste artlgO.
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- CONSIDERANDO que os Departanentos de Convenios, de Licita96es e Contratos

e de Obras e Serv19OS mblicos, emitiran desde a assinatura do contrato e emiss条o da Ordem

de Serv19O, Varias solicitap6es a Empresa Noroeste para inicio do contrato, realizando ainda

in血neras reuni5es’COntatOS tele総nicos e por email, COm OS rePreSentanteS legais da empresa,

mostrando total descaso com o erario p的lico em sua rela9fro contratual, nあjustificando em

hip6tese alguna que un contrato que foi assinado em 20/06/2013, e que deveria ter sido

COnCluido em 20/12/2013’COntinue ate Abril de 2014 sem qualquer solu辞O;

- CONSIDERANDO a notificap各o da Caixa Econ6mica Federal, geStOra do convenio

fimado com o Govemo Federal’datado de 22/03′2014, SOlicitando o encami血anento de

medic6es das Obras relativas ao contrato no prazo maximo de 15 dias, SOb pena de

CanCelanento do repasse, Situap肴o que se consunada’trara danos irreparまveis ao Munic王pIO;

- CONSIDERANDO os expedientes encani血ados a Prefeitura Municipal pelo

GAECO do Ministerio Pfrolico do Estado de Sao Paulo de Sao Jos6 do Rio Preto, da

requlSi9蚤O de v誼as Licita96es envoIvendo a empresa Noroeste pela Pol工cia Federal de Sao

Jose do Rio Preto e pela Policia Civil visando alnstaura9fo de inqu誼tos policiais;

- CONSIDERANDO os Recursos P。blicos que foram repassados pela Unifo tem por

Objetivo o cumpnmento de finalidade social para solucionar os problemas das vias 。rbanas d。

Municipio, traZendo a inercia contratual da empresa, PrqulZO SOCial e financeiro a Sociedade

e MunicIPalidade, Sem qualquer razao de direito, mOStrando-Se desinteresse na solu9aO dos

PrOblemas, COm reiterados absurdos pedidos com a mesma alegap各o de constantes chuvas,

nao justificando qualquer raz着o fatica ou administrativa para realizapao de aditamento para

PrOrrOgar una Si血a9aO que Se arrasta desde Ju血o de 2013’devido a situa9肴O depIorゑvel que

encontra as ruas sem pavimentap急o, traZendo in血1erOS inconvenientes aos moradores

daquelas imediap6es,

DECRHTA:

Art. 1O - Pelas raz6es administrativas extemadas anteriomente, havendo reiteradas

Viola96es por conta da Empresa Contratada do Contrato Administrativo e da Lei de

Licitac6es, nOS temOS dos artigos 78, I, 79, I, II) IⅡ) IV? VⅡうVⅢ? da Lei nO 8.666/93, fica

DECRETADO a RESCISAO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO NO O95/2013,

Originario da TOMADA DE PRECO NO OO4/2013, fimado e血e o MunicIpio de Buritama e

a Empresa Noroeste Construtora e Serv19OS de Topografia Ltda.

Art. 2O - Detemino ao Departanento de Obras e Serv190S P的licos que promova a

assm9わimediata do objeto do contrato, nO eStado e local em que se encontrar, POr atO

PrOPrlO da Administracao, elaborando-Se relat6rio circunstanciado que dever各　ser

encani血ado ao Departamento de Convenios, de Licita確o e de Contabilidade, Objetivando-Se

a realiza9蚤O, em regime de urg台ncia, de nova licitap肴o para execu9aO dos serv19OS.

Art. 3O - Em prossegulmentO,

de Contabilidade
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danos sofridos pela Administrap看o e dos valores das multas e indeniza96es por for9a da Lei nO

8.666/93, que PrOmOVa Se houver a reten9aO dos creditos decorrentes do contrato at6 o limite

dos prquizos causados a Administra9aO’e CaSO COntr紅io, que O Departanento de Licita車O

PrOmOVa OS PrOCedimentos urgentes para execu9急O de licita9aO Para COntrata9着O de empresa

Para eXeCu9fb dos servlCOS.

Art" 4O - Em continuidade’detemino a Procuradoria Geral do MunicipIO, que aguarde o

recebimento dos docunentos do Departamento de Obras e Servicos Sociais, relativos aos

levantamentos dos danos sofridos pelo M皿icipIO, Para aJulZamentO de ap各o judicial buscando

OS PrqulZOS CauSados em razゑo da ae肴o e omissfo da Empresa Noroeste, e de todos os

Prquizos causados ao MunicipIO.

Art. 50 - Este decreto entra em vlgOr na data de sua publicapao, enCaminhando-Se COPla

ao Departamento de Licita96es e Contratos para anota96es, registros e publicap6es na foma

dalei.

Art. 60 - Registre-Se, Cumpra-Se e Com

Buritama, 03 de abril de 2014, 96 anos e Funda辞o e 65 anos de H血anCIPa碑O Politica.

S SANTOS TEIXEIRA

Prefeito MunicIPal

Publicado na Divisao de Expediente do Govemo do Municipio de Buritana, na data

SuPra, POr afixa確O em local de costune.

LENILDA A IDA JAC OVASSI
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