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DECRETO NO. 3.076 DE O3 DE ABRIL DE 2014.

“Disp6e sobre a decreta確O da rescisao unilateral do Contrato Administrativo nO

121/2012,,

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITAMA, Estado de Sfo Paulo, uSando das

atribuie6es que lhe s蚤o conferidas pelo Contrato Administrativo nO 121′2012 e pela Lei

Federal nO 8.666/93.

一CONSIDERANDO que o Municipio de Buritama, atraV6s da Tomada de Preco nO

OO7/2012, Celebrou o Contrato Administrativo nO 121/2012’COm a Empresa Noroeste

Construtora e Serv19OS de Topografia Ltda., O勘etivando-Se a eXeCu9fro de pavimenta9各O na

Rotat6ria da Avenida Benedito Vieira Garcia;

- CONSIDERANDO que o Contrato Administrativo nO 121/2012, fixou m c宣ねsula

SeXta, 6.1’O inicio imediato das Obras apos a emissao da Ordem de Servi9O, O que deveria ter

Sido feito com padr肴o minimo acei協vel pelas nomas tecnicas;

- CONSIDERANDO a expedi確O de Laudo do Departanento de Obras e Servieos

P的licos do Govemo do Municipio’que COnStatOu atraV6s de visita t6cnica e da expedi9aO de

laudo de constatacfb com fotos dos Iocais das obras, que a Pavimenta9着O realizada apresenta

Ondula96es e imperfeic6es em sun execu9肴O, tOtalmente fora dos padr6es minimos aceitiveis;

- CONSIDERANDO que as clfusulas 8a - 1, e letras a, b, C, d, 11, 11・1 -Par各grafo

Prlmeiro, 1’2’3’4’6, do Contrato Administrativo nO 121/2012, detemina que:

8.1 - A contratada obriga-Se:

a) Dar inicio imediato a execu9aO do preseute contrato, na data da sua assinatura;

b) Adequar-Se aO fomeqmento do objeto deste contrato, atendendo a todas as
espec前cac5es, detemlna9OeS e reCOmenda96es do contratante;

C) Cunprir integralmente todos os temos e condi96es expressas neste Contrato e no

Edital de Tomada de Pre9OS nO OO7/2012;

d) Cunprir integralmente todos os temos e condi96es expressas na proposta

apresentada ao Contratante;

1 1.1 - A rescisao contratual poder各ser punitiva ou amigiveL

Parigrafo Primeiro - A rescis奮o punitiva ocorrera por ato unilateral e formal do

Contratante nos casos a segulr enumerados:
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1) O nao cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,

PrQjetos, eSPeCifica95es ou prazos;

2) Lentidao no cunprimento do Contrato, levando a Contratante a comprovar a

impossibilidade do fomecimento nos prazos estipulados;

3) Atraso irjustificado no inicio do fomecimento;

4) Paralisapfo nao autorizada do fomecimento;

6) Desatendimento das detemina96es do Contratante’? Seu PrePOStO, nO

acompanhamento e fiscaliza9負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 4O daLei nO 8.666/93, tamb5m deteminam que:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poder肴o ser alterados, COm aS devidas

JuStificativas, nOS SegumteS Ca§OS:

I - unilateralmente pela Administrapfb;

Art. 70・ O contratado　6　responsavel pelos danos causados diretanente a

Administra9aO Ou a terCeiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execu9肴O do contrato, n奮O

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscaliza碑O Ou O aCOmPa血anento pelo 6rgfro

interessado.

Art. 77" A inexecu9為O tOtal ou parcial do contrato ensQ〕a a Sua reSCISaO, COm aS

COnSequenClas COntratuais e as previstas em lei ou regulamento.

Art. 78. Constituem motivo para rescisao do contrato:

I - O nfb cumprlmentO de clfusulas contratuais, eSPeCificap6es, Prqjetos ou

PraZOS;

II - O CunPnmentO irregular de cl血sulas contrat脚is, eSPeCifica96es, Pr(加tos e

PraZOS;

III - a lentidao do seu cunpnmento, 1evando a Administra9aO a COmPrOVar a

impossibilidade da conclusao da obra, do servlCO Ou do fomecimento, nOS PraZOS

estipulados;

IV - O atraSO l叩uStificado no inicio da obra, ServlCO Ou fomecimento;
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V - a Paralisa9fo da obra, do serv19O Ou do fomecimento, Sem」uSta CauSa e PreVla

COmunicapao a Admini strapfb ;

ViI - O desatendimento das deteminap5es regulares da autoridade designada para

acompar血ar e fiscalizar a sun execu9aO, aSSim como as de seus superiores;

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

§ 1Q do art. 67 destaLei;

Art. 79. A rescis着o do co血ato poder各ser:

I- deteminada por ato unilateral e escrito da Administrap肴o, nOS CaSOS

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

Art. 80. A rescis為o de que trata o inciso I do a血go anterior acarreta as seguintes

COnSeq廿encias, Sem Prquizo das sanc6es previstas nesta Lei:

I-aSSun確O imediata do objeto do contrato, nO eStado e local em que se

encontrar, POr atO PrOPrio da Administra9fb;

II - OCuPa9aO e utilizapao do Iocal, instala96es, equlPanentOS, material e pessoal

empregados na execu9豹do contrato, neCeSSdrios a sua continuidade, na foma do

inciso V do art. 58 desta Lei;

IⅡ - eXeCu9aO da ganmtia contratual, Para reSSarCimento da Administra辞O, e dos

Valores das multas e indeniza9OeS a ela devidos;

IV - reten9負O dos crさditos decorrentes do contrato at6 o limite dos pr句ulZOS

CauSados a Administra9aO.

§ 1旦A aplicapfro das medidas previstas nos incisos I e II deste artigo fica a

Crit6rio da Administra9aO, que POder各dar continuidade a obra ou ao servlCO POr

execucao direta ou indireta.

§ 2Q互pemitido a Administrap肴o, nO CaSO de concordata do contratado, manter O

COntratO’POdendo assumir o controle de deteminadas atividades de serv19OS

§3Q Na hip6tese do inciso II deste arigo, O atO dever各ser precedido de

autoriza9釦o expressa do Ministro de Estado competente, Ou Secre協rio Estadual

Ou MuIlicIPal, COnforme o caso.

§4Q A rescisao de q㌢ trata O inciso IV do artigo.anterior pemite a

istra9あ, a Seu Crit6no, aplicar a medida prevista no i
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一CONSIDERANDO que os Departamentos de Convenios, de Licitac6es e Contratos

e de Obras e Serv19OS P的licos’emitiram desde a assinatura do contrato e emissfro da Ordem

de Serv19O, V壷elS SOlicitap6es a Empresa Noroeste para corre確O das obras onginarias do

COntratO, realizando ainda inlimeras reuni5es’COntatOS telefonicos e por email, COm OS

representantes legais da empresa・ mOStrando total descaso com o er鉦io p請lico em sun

rela9肴o co血at脚l, nfro justificando em hip6tese alguna que uma obra que foi realizada fora

dos padr6es tecnicos, depois de indmeros meses・ n各O Sga COrrigida por conta da empresa

COntratada;

一CONSIDERANDO a no舶ca9fb do ERPLAN, geStOra do convenio魚mado com o

Estado’SOlicitando o encami血anento de medi96es das Obras relativas ao contrato no prazo

maximo de 15 dias, SOb pena de cancelamento do repasse e devolu9為O dos valores, Situa9aO

que se consunada, trar各danos irrepariveis ao Municipio;

葛CONSIDERANDO os expedientes encani血ados a Prefeitura Municipal pelo

GAECO do Minist6rio P潰)1ico do Estado de S各o Paulo de Sfro Jos6 do Rio Preto, da

requlSi碑O de v壷as Licita95es envoIvendo a empresa Noroeste pela Policia Federal de Sfb

Jos5 do Rio Preto e pela Policia Civil visando狂nstaurapあde inqu6ritos policialS;

- CONSIDERANDO os Recursos Pfrolicos que foram repassados pelo Estado tem por

Objetivo o cumpnmento de finalidade social para solucionar os problemas das vias urbanas do

MunicipIO, traZendo a in6rcia contratlLla宣da empresa, Prejuizo social e financeiro a Sociedade

e Municipalidade, Sem qualquer razao de direito’mOStrando-Se desinteresse na solu碑O dos

PrOblemas, COm reiterados absurdos pedidos com a mesma alega辞o de constantes chuvas,

nao 」uStificando qualquer raz各o fatica ou administrativa para realiza9fro de aditamento para

PrOrrOgar una Situa9aO POr queSt6es de execu9aO mCOrreta da obra, traZendo in血neros

inconvenie血es aos moradores daquelas imedia96es,

DECRETA:

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

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

Licita96es, nOS temOS dos artigos 78, I, 79, I, II, IⅡ, IV, VII, VⅡI, da Lei nO 8.666/93, fica

DECRETADO a RESCISAO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 121/2012,

Originario da TOMADA DE PRECO NO OO7/2012, fimado entre o Municipio de Buritama e

a Empresa Noroeste Construtora e Serv190S de Topografia Ltda.

Art. 20 - Detemino ao Departanento de Obras e Servicos Pdblicos que promova a

assun9肴O imediata do o匝to do contrato, nO eStado e local em que se encontrar, POr atO

PrOPrio da Adm血strapao, devendo ainda ocorrer ocupa9aO e utilizacao do Iocal, instala96es,

equlPamentOS, material e pessoal empregados na execu9蚤O do contrato, neCeSSarios a sua

COntinuidade, devendo ocorrer o levantamento fisico-financeiro da Obra, e a quantifica9aO dos

Valores para corre9aO da Obra executada com imperfeicao, COnStando no laudo de avalia9aO

os valores dos d OS CauSados pela Empresa Noroeste pela imperfeita execu碑O da obra e os

a administra9fo para corre9肴O da obra, devendo ainda ocorrer un

arcelo Man師a, 700 - Fone/ Fax (18) 36
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levantamento pomenorizado dos danos causados pela imperfeita execug恥na execugiv da

Obra, de responsabilidade da empresa contratada.

ArlL 3O - Em prossegulmentO detemino ainda ao Departamento de Convenios, de

Licita鈎O e de Contabilidade’que Objetivando a execu印da garantia contratual para

ressarcimento dos danos sofridos pela Administracfro e dos valores das multas e indeniza96es

a ela devidos, PrOmOVa Se houver a reten9fro dos creditos decorrentes do contrato at6 o limite

dos pr。ulZOS CauSados a Administra9aO, e CaSO COntrarlO, que O Departamento de Licita尊o

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

Para t6mino dos serv19OS, reSSaltando-Se que eSSeS Valores serao exigidos judicialmente da
Empresa Noroeste, CauSadora dos danos, alem de eventuais perdas e danos causados ao

MunicipIO.

Art. 4O - Em continuidade, detemino a Procuradoria Geral do MunicipIO, que ag岬de

O reCebimento dos docune血OS do Departanento de Obras e Serv19OS P。blicos, relativos aos

levantamentos dos danos sofridos pelo Munic王p10 e dos valores que ser奮o licitados para

COrre9aO e t6mino da obra, Para ayulZamentO de a9fo judicial buscando os prQ]uizos causados

em razao da a確O e Omissあda Empresa Noroeste’e de todos os prguizos causados ao

MunicipIO.

Art. 5O - Este decreto entra em vlgOr na data de sun publica9aO, enCani血ando-Se

COPla aO Departanento de Licita96es e Contratos para anota96es, reglStrOS e Publica96es na

forma da lei.

Art. 6O - Registre-Se, Cumpra-Se e Com

Buritama, 03 de abril de 2014, 9

Po!itica.

量ZA

anos de Funda碑o e 65 anos de EmancIPa9fro

S SANTOS TEIXEIRA

Prefeito MunicIPal

Publicado na Divis釜o de Expediente do Govemo do M皿icipio de Buritama, na data

SuPra, POr afixa9aO em local de costune.

忠遭。船定
Gestora de Contra章os

Ave…da Fre’Ma細ce’o Ma…’’a’70親臨薯0 000 - Bu「’tama ‾ SP
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