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DECRETO N°. 3.514, DE 25 DE JANEIRO DE 2016.

"Dispõe sobre a decretação da rescisão unilateral do Contrato Administrativo n°
208/2014"

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITAMA, Estado de São Paulo, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo Contrato Administrativo n° 208/2015 e pela Lei
Federal n° 8.666/93.

CONSIDERANDO que o Município de Buritama, através do Processo Licitatório n°
153/2014, Edital n° 17/2014, Tomada de Preço n° 17/2014, que teve como objeto a construção
de escola 06 salas de aula conforme padrão FNDE - Fundo de Desenvolvimento da Educação,
a Empresa JCA Construtora e Engenharia Ltda. - EPP, sagrou-se vencedora do certame e
celebrou o Contrato Administrativo n° 208, de 17 de dezembro de 2014;

CONSIDERANDO que no Contrato Administrativo 208/2014, na Cláusula Nona,
rege algumas obrigações que a empresa contratada não cumpriu;

CONSIDERANDO os documentos em anexo, fornecidos pela Divisão Municipal de
Licitações e Contratos, no qual demonstra que a empresa JCA CONSTRUTORA E
ENGENHARIA LTDA foi notificada em 02/10/15 pelo engenheiro civil Marcelo Aparecido
Pampolin, Engenheiro do Setor de Obras do Governo do Município de Buritama, para que a
mesma retornasse aos serviços da obra em epígrafe com máxima urgência, tenho em vista que
foi constatado através de vistorias in loco que os serviços encontravam se paralisado e o local
sem materiais para dar continuidade à obra a qual a empresa foi notificada;

CONSIDERANDO o não retorno as obras, bem como sequer houve resposta por
parte da empresa, esta Municipalidade encaminhou outra notificação por descumprimento de
obrigação, na qual intimou a empresa JCA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA para
apresentar defesa prévia nos termos da Lei n.° 8.666/93, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
porém, tal notificação não foi recebida tendo em vista constar no AR "MUDOU-SE";

CONSIDERANDO que diante da ausência do recebimento da notificação acima,
mais uma vez esta Municipalidade providenciou notificação, a qual foi recebida no dia 27 de
novembro de 20! 5, para que a empresa em epígrafe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
apresentasse defesa prévia, sob pena de ser aplicada as sanções administrativas prevista na
cláusula décima do contrato acima, bem como cláusula décima segunda - da rescisão;

CONSIDERANDO que até a presente data referida empresa não se manifestou
quanto as notificações recebidas, tampouco retornou a obra, bem como a obra do contrato em
epígrafe encontra-se sem seguro garantia e venceu o prazo para a conclusão da obra;

CONSIDERANDO que foi encaminhado ofício especial a Dra. Cristiani Aparecida
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de Oliveira, Procuradora do Município de Buritama, solicitando que tomasse as devidas
providencias junto a empresa JCA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, quanto as
sanções previstas no contrato n° 208/2014;

CONSIDERANDO que a empresa JCA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA,
novamente foi notificada extrajudicialmente, via imprensa oficial do Município, para que
apresentasse defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 87, § 2°, da Lei
Federal 8666/93, contados da intimação do ato, uma vez que restou caracterizado inexecução
contratual nos termos dos artigos 77 e 78 da Lei n° 8666/93, restando a mesma inerte;

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico elaborado pela Dra. Cristiani Aparecida de
Oliveira, Procuradora do Município de Buritama, no qual conclui que a Rescisão Unilateral é
o meio hábil para desfazer o vínculo contratual existente, e por estarem presentes os requisitos
autorizadores, concluiu pela elaboração de Decreto Municipal de Rescisão Unilateral,
permitindo que o Setor de Licitações e Contratos convoque os demais participantes, de acordo
com a ordem de classificação das propostas;

CONSIDERANDO FINALMENTE que o Gestor de Contratos desta
Municipalidade, o servidor José Venicius Trindade Dias, através de oficio especial
protocolado junto a esta Municipalidade sob o n° 391 de 21.01.2016, solicita providencias
quanto a expedição de Decreto de Rescisão Unilateral, nos termos do art. 78, inciso I, da Lei
n° 8.66693.

D E C R E T A :

Art. 1° - Pelas razões administrativas externadas anteriormente, havendo violação no
contrato e na legislação, nos termos dos artigos 78,1 da Lei n° 8.666/93, fica DECRETADO
a RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 208/2014,
originário do EDITAL DE LICITAÇÃO N° 17/2014, TOMADA DE PREÇO N° 17/2014,
firmado entre o Município de Buritama e a Empresa JCA CONSTRUTORA E
ENGENHARIA LTDA - EPP.

Art. 2° - Determino ao Departamento de Licitações e Contratos que proceda com a
convocação dos demais participantes, de acordo com a ordem de classificação das propostas,
e em caso de não haver licitantes remanescentes proceda com a abertura de novo processo
licitatório, bem como a aplicação das penalidades previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93, e
ainda que proceda com a aplicação das sanções previstas na Cláusula Décima, em especial
item 10.2, alíneas de "a" a "f".

Art. 3° - Fica a Empresa JCA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - EPP,
notificada para que no prazo de 05 (cinco) dias apresente defesa prévia.
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Art. 4° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, encaminhando-se
cópia ao Departamento de Licitações e Contratos para anotações, registros e publicações na
forma da lei.

Art. 5° - Registre-se, Cumpra-se e Comunique-se.

Buritama, 25 de janeiro de 2016, 9^yanos de Fundação e 67 anos de Emancipação
Política.
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