
 

 

 
AO 

CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, ESTADO DE SANTA CATARINA. 

 

 

 

Ref: Termo de Notificação de Rescisão Unilateral de Contrato de Empreitada 
por Preço Global (art. 10, II "a" da Lei nº 8555/1993) 

Contrato Administrativo nº 09/2020 de 18 de maio de 2020 e termo aditivo 
nº 01 de 23 de março de 2021. 

 

 

METAL PERFEITO CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.811.509/0001- 14, 

estabelecida na rua Matias Kabuchi, 234, galpão 3, Barreiros, São José, SC, por 

meio de seus advogados infra-assinados, conforme instrumento de procuração 

em anexo, vem, tempestiva e respeitosamente a presença de Vossa Excelência, 

em resposta à Notificação de Rescisão Unilateral de Contrato, apresentar sua 

manifestação, conforme razões a seguir expostas: 

 

 

I - DOS FATOS ENSEJADORES DA RESCISÃO 

 

 Conforme se verifica, a Administração rescindiu unilateralmente o contrato, 

fundamentada no relatório de fiscalização de obra para boletim de mediçao nº 

02/2021, que em apertada síntese apontaram divergências existentes nos 

relatórios anteriores e ainda não sanadas e a paralisação de mais de 20 dias dos 

trabalhos, recomendando a suspensão imediata dos trabalhos por abandono da 

obra sem nenhuma comunicação oficial prévia. 



 

 

II - DA REALIDADE DOS FATOS 

 

 Em que pese a aparente paralisação da obra importante observar que a 

notificada investiu com recursos próprios de forma prévia cerca de R$ 160.000,00 

(cento e sessenta mil reais) nesta obra, tendo recebido até então cerca de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) do valor total do contrato. 

 

 Dessa feita salvo melhor juízo, não parece razoável a qualquer ente, quer 

seja, público ou privado, um investimento prévio desse vulto numa obra 

abandonada. 

 

 Importante frisar que o que foi investido e colocado no canteiro de obras de 

materiais e insumos transcendem os R$ 20.000,00 pagos até então de modo que 

resta evidente a inocorrência de dano ao erário ou má fé por parte do contratado. 

 

 Também oportuno frisar que o que foi colocado não será restituido ou seja, 

a notificada amargou um prejuízo de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). 

 

III - DOS FATOS E DO DIREITO 

 

Inicialmente importante observar que a notificada procurou envidar todos 

os esforços possíveis para a conclusão da obra conforme disposto no edital e 

avençado em contrato, contudo, alguns aspectos  precisam ser aclarados. 

 

É certo que após contratação com o Poder Público Municipal o país e o 

mundo foram acometidos pela Pandemia COVID-19. 

 

E a administração Pública Municipal, compreensiva e atenta aos fatos, 

concedeu aditivo de prazo para conclusão da obra contratada. 

 



 

 

Durante a execução contratual houve notificações para ajustes só que por 

uma questão interna as notificações anteriores não chegaram ao conhecimento 

da diretoria da empresa, que a seu ver com relação a este contrato, estava tudo 

correndo bem, até porque material foi comprado e entregue ou seja, 

aparentemente não havia qualquer problema na obra em comento. 

 

Contudo, é certo que no papel constam apenas as notificações sem 

respostas.  

 

A própria medição feita deixou claro que uma certa percentagem da obra foi 

realizada. 

 

Não obstante os esforços para a conclusão, a verdade é que a notificada foi 

duramente castigada no período da pandemia tanto com o aumento vertiginoso 

dos insumos, como com diversos colaboradores doentes de COVID 19, uma 

dificuldade imensa em se conseguir mão de obra capacitada para tocar em frente 

o contrato e uma queda vertiginosa do seu faturamento acabou por colocar a 

notificada em delicadíssima situação financeira sem infelizmente qualquer 

condição de dar prosseguimento ao contrato. 

 

DA APLICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA – EMPRESA NUNCA FOI PENALIZADA – 

REALIZOU PARCIALMENTE A OBRA INVESTIU E DEIXOU NO CANTEIRO DE 

OBRAS CERCA DE R$ 160.000,00 DE MATERIAL – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – 

NECESSIDADE DE AFASTAR PENALIDADES EXTREMAS DE MULTA. 

 

 As penalidades administrativas estão previstas na própria Lei de Licitações, 

art. 87 da Lei 8.666/93: 

 

“Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 

sanções: 



 

 

 

I – advertência; 

 

II – multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

 

III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

 

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.” 

 

O ordenamento jurídico vigente estabelece a possibilidade de aplicação de 

penalidades àqueles que agirem com culpa ou dolo nos processos de contratação 

da administração pública.  

 

Contudo, deve ser observados a realidade fática e conduta da empresa 

contratada.  

 

Como já dito a situação é insustentável. 

 

Dessa feita pugna pela não aplicação de qualquer pena pecuniária uma vez 

que tal circunstância terminaria de levar à banca rota a ora notificante. 

 

DAS PENALIDADES – DESPROPORCIONALIDADE  

 

O art. 87 da Lei de Licitações não determina quais as hipóteses de infração 

contratual justificam a aplicação de cada penalidade. A lei apenas informa que a 



 

 

inexecução total ou parcial acarreta a possibilidade de incorrer em advertência, 

multa, suspensão do direito de licitar ou declaração de inidoneidade.  

 

Mas, então, como é definida qual sanção será aplicada em cada caso? 

 

É importante que órgão atue pautado nos princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, aplicando a pena de acordo com a gravidade da infração e, ainda, 

seguindo os parâmetros traçados nos editais e nos próprios contratos públicos. 

 

Ocorre que, em alguns casos, isso pode gerar um excesso de punição por 

parte da Administração, causando graves prejuízos à empresa.  

 

A advertência é a sanção mais branda entre as passíveis de serem 

aplicadas na quebra de contratos públicos. Ela funciona como uma espécie de 

censura à empresa, geralmente por escrito, que serve como uma forma de 

advertir a contratada para que não reitere seu comportamento. 

 

Por ser a penalidade menos gravosa, é aplicada nos casos em que a 

infração é leve, ou, ainda, nos casos de infração justificada, ou que não resultam 

em grande prejuízo para o órgão. 

 

Ocorre que muitos órgãos, ao decidir sobre as penalizações, acabam 

ignorando essa possibilidade, utilizando a multa e a suspensão do direito de 

licitar como primeiras alternativas. 

 

Nestes casos, cabe à empresa requisitar a substituição da penalidade por 

advertência, de forma a ser menos prejudicial. E é o que se requer. 

 

Sendo assim, requer caso seja aplicada alguma penalidade que a 

mesma seja de advertência. 

 



 

 

DA NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DE EVENTUAL SUSPENSÃO – 

ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL 

 

Salvo melhor compreensão, parece que há efetiva lesão ao princípio da 

legalidade no fato de estender-se a suspensão para todos os órgãos públicos, 

como se Administração pública fosse. Isto porque há verdadeira contrariedade à 

interpretação da lei federal. 

 

A distinção mais evidente ocorre na interpretação literal do dispositivo 

legal. O inciso III sustenta o impedimento em licitar e contratar (suspensão 

temporária) com a “Administração” enquanto o inciso IV sustenta o impedimento 

em licitar e contratar (declaração de inidoneidade) com a “Administração 

Pública”, ambos do artigo 87 da Lei 8666/93. 

 

Os incisos XI e XII do artigo 6º da Lei de Licitações estabelecem 

estritamente o conceito distinto entre Administração e Administração Pública, 

que diz: 

 

XI – Administração Pública – a administração direta e 

indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, abrangendo inclusive as entidades com 

personalidade jurídica de direito privado sob controle do 

poder público e das fundações por ele instituídas ou 

mantidas; 

 

XII – Administração – órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e 

atua concretamente; 

 

O que não se pode admitir é que o contratado seja penalizado de forma 

desproporcional, em demasia e até mesmo comprometendo a existência da 



 

 

empresa contratada, repercutindo assim, em eventuais danos aos empregados e 

parceiros comerciais da mesma. 

 

DO DESCABIMENTO DA PENA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E DE 

CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO AO CASO DOS AUTOS - PRINCÍPIOS 

DA LEGALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL 

 

Para dar exata compreensão ao alegado, cabe, inicialmente, relembrar que 

a atuação dos órgãos públicos se dá à luz do princípio da legalidade, de modo que 

somente pode agir dentro dos rígidos limites legalmente estabelecidos. 

 

IV - MÉRITO 

 

A obra contratada não fora concluída, contudo, a administração pública 

não teve qualquer prejuízo uma vez que a notificada antecipou a compra de 

insumos antes do recebimento de qualquer empenho, motivo pelo qual não 

causou qualquer dano ao erário, circunstância essa que precisa ser levada em 

consideração. 

 

Nesses TERMOS, pede-se deferimento, legalidade e bom-senso. 

 

V - DO PEDIDO 

 

a) Pedimos que os critérios de RAZOABILIDADE e PROPORCIONALIDADE 

sejam respeitados e acatados; 

b) O recebimento a presente manifestação e caso, haja decisão, seja 

recebido como RECURSO ADMINISTRATIVO, nos termos da lei, e seu 

processamento e deferimento de nosso recurso; 

c) A exclusão de qualquer penalidade, afirmando a boa-fé da METAL 

PERFEITO e, nos termos da fundamentação supra, e alternativamente, caso 

Vossa Excelência entender cabível a penalidade em desfavor da recorrente, que a 



 

 

mesma seja aplicada com proporcionalidade no caso transformando a multa e 

suspensão em advertência.; 

d) Pede-se por fim, JUSTIÇA. 

 

 

Nestes termos, 

Pede Deferimento 

De Florianópolis para São Pedro de Alcântara 25 de junho de 2.021 

 

 

LUCAS ARAUJO PÜNDER 

OAB/PR. 73.984 
 


