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DECRETO N° 3.561, DE 1° DE ABRIL DE 2016.

"Dispõe sobre a decretação da rescisão unilateral do Contrato Administrativo n°
71/2015"

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITAMA, Estado de São Paulo, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei.

CONSIDERANDO que o Município de Buritama, através do Edital de Licitação n°
18/2015 - Processo n° 39/2015 - Pregão Presencial por Registro de Preço 18/2015 e Contrato
Administrativo n° 71/2015, que teve como objeto a aquisição de medicamentos de uso
continuo, para atender a demanda das Unidades Básicas de Saúde do Município de Buritama,
na manutenção das Ações da Assistência Farmacêutica através da distribuição gratuita,
sagrou-se vencedora do certame a Empresa TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL
LIMITADA - EPP.

CONSIDERANDO que no respectivo contrato administrativo, rege algumas
obrigações que a empresa contratada deve cumprir;

CONSIDERANDO que a servidora Daniela Teixeira Duarte - Diretora da Divisão de
Licitações e Contratos, através do Ofício DLC 012/2016, protocolo n° 1640 de 22.03.2016,
solicita elaboração de decreto de rescisão unilateral com a Empresa TRIUNFAL MARILIA
COMERCIAL LIMITADA - EPP,, e na oportunidade junta na solicitação, cópia do
respectivo contrato, cópia da notificação por descumprimento de obrigação elaborado pelo
servidor José Venicius Trindade Dias - Gestor de Contratos e parecer jurídico expedido pela
Procuradora Jurídica Dra. Cristiani Aparecida de Oliveira;

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico elaborado pela Dra. Cristiani Aparecida de
Oliveira, Procuradora do Município de Buritama, dentre diversos apontamentos, conclui sobre
a rescisão unilateral, vez que 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;

D E C R E T A :

Art. 1° - Pelas razões administrativas externadas no Parecer Jurídico, 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° 071/2015, originário do Edital de Pregão Presencial por Registro de Preço 18/2015 e
Contrato Administrativo n° 071/2015, firmado entre o Município de Buritama e a Empresa
TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA - 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
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licitatório, bem como a aplicação das penalidades previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93, e
ainda que proceda com a aplicação das cominações previstas no contrato.

Art. 3° - Fica INTIMADA a Empresa TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL
LIMITADA - EPP, INTIMADA para apresentação de defesa previa nos termos do artigo 109
incisos I alíneas "e" e "f da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, aplicação de pena suspensão
temporária para licitar de 02 anos e multa.

Art. 4° Ficam os autos franqueados para fins de direito.

Art. 5° - 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. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 7° - Registre-se, Cumpra-se e Comunique-se.

( 98 anos de Fundação e 67 anos de EmancipaçãoBuritama, 1° de abril de
Política.

20]

DOS SANTOS TEIXEIRA
Prefeito Municipal

ALBERTO GOULART GUERBACH
/Procurador Geral do Município

CARLOS

STELAyREGINA CARDOSO
Gestor de Contratos

(JLVJi->" S
____^X

CRISTIANI APARECIDA DE OLIVEIRA
Proquradora Jurídica

^DANIELA TEIXEIRA DUARTE
Diretor Divisão Licitação e Contratos

Publicado na Divisão de Expediente do Governo do Município de Buritama, na data
supra, por afíxação em local de costume.
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