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ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 

PROCURADORIA MUNICIPAL 

Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro–CEP: 88125-000–

Fone:48-3277-0122–R. 213 

www.pmspa.sc.gov.br –procuradoria@pmspa.sc.gov.br  

 

TERMO DE NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO 

DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL (art. 10, II, “a”, da Lei nº 8.666/1993) 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITATÓRIO- modalidade TOMADA DE 

PREÇOS Nº 10/2020. 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2020, de 18 de maio de 2020. 

TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 09\2020, de 23 de março de 2021. 

 

O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÃNTARA, Estado de Santa 

Catarina, com sede na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, inscrita no 

CNPJ\MF sob o nº 01.613.101\0001-09, neste ato representado pelo seu Prefeito 

Municipal, Senhor CHARLES DA CUNHA, na qualidade de NOTIFICANTE, vem 

através da presente, RESCINDIR UNILATERALMENTE o Contrato 

Administrativo nº 09/2020, de 18 de Maio de 2020, e o seu Termo Aditivo nº 01, 

datado em 23 de março de 2021, firmados com a NOTIFICADA, a empresa METAL 

PERFEITO CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ nº 00.811.509\0001-14, com sede na Rua Matias 

Kabuchi, nº 234, Bairro Barreiros, CEP: 88.117-450, São José- SC, na pessoa de seu 

representante legal, Sr. José Zanona Júnior, com base nos artigos 78 e 79, I, da Lei nº 

8.666\1993,  e  cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes, forte nos fundamentos 

que seguem: 

 

A empresa ora notificada celebrou com o Município de São Pedro de Alcântara o 

contrato e termo aditivo acima mencionados, para “[...] a construção de Passeios para 

Pedestres e Sinalização na Área Urbana no Município de São Pedro de Alcântara, tendo 

como trecho inicial da Rua Vidal João Vieira, centro, até o Bairro da Boa Parada neste 

Município, numa extensão total de 1.850 metros, com largura de 2,65 metros.” (item 1.1 

da Cláusula Primeira do Contrato n º 09.2020). Os recursos advieram de repasse federal, 

decorrente do contrato de repasse nº 844652\2017\MCIDADES\CAIXA- Processo nº 
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2625.103939—79\2017, celebrado entre a União Federal, enquanto contratante, por 

intermédio do antigo Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal 

e pelo Município de São Pedro de Alcântara, na qualidade de contratado. 

Por justificada necessidade, fora firmado Termo Aditivo de tempo ao Contrato nº 

09.2020 para a continuidade das obras licitadas, na mesma medida em que sobreveio a 

prorrogação do Convênio com a CAIXA até 31 de dezembro de 2021. No entanto, vieram 

à tona inúmeras e substanciais irresignações voltadas para resolver o impasse da obra que 

estava estagnada, irresignações essas inscritas nos relatórios de obra para boletins de 

medição nºs 001-2020 e 002-2020, sendo o primeiro datado em 29 de setembro de 2020 

e o segundo em 17 de fevereiro de 2021 e pelo mais recente relatório de medição datado 

em 16 de junho de 2021. 

Todos eles dão conta de que a execução da obra não corresponde ao cronograma 

físico\financeiro apresentado pela própria empresa no Ofício nº 01\2021, encaminhado 

para esta Prefeitura, documento que previa o prazo de 102 (cento e dois) dias para a 

finalização das obras, a contar da assinatura do termo aditivo, que ocorreu em 23 de março 

de 2021. 

Deste último, destaco as inúmeras irregularidades encontradas: cito excerto que 

acompanha a figura 01, que mostra a desconformidade “do colchão de brita distribuído 

em alguns trechos, [e que] tal material não se adequa com as orientações que são 

apresentadas em material descritivo, conforme item 7, calçadas”. Quer dizer, falta 

material para compor parte essencial da obra. (Fl.02 do relatório de fiscalização de 

16\06\2021). Irregulares também estão os assentamentos, “que fazem uma espécie de “S”, 

em desrespeito até ao alinhamento já existente na rua. (Fl.03 do relatório de fiscalização 

de 16\06\2021). 

Por fim, acentuo o que consta no descritivo à figura 4, em que a Engenheira Fiscal 

aponta e ilustra o “crescimento de vegetação sobre a parte já compactada pela Prefeitura 

Municipal de São Pedro de Alcântara, que colocou o material para compactação e ainda 

ajudou a empresa a espalhar a brita fornecida” (fl.04 do relatório de fiscalização de 

16\06\2021), tudo em decorrência da paralisação da obra por mais de vinte dias. Ainda 

impende o destaque para o item 12 do referido relatório, que aduz “com a obra 

paralisada e os serviços atrasados de acordo com o cronograma apresentado pela 

própria empresa, adicionado ao excesso de desconformidades construtivas relatadas 

nos Relatórios Técnicos 01\2020 e 01\2021, este setor de fiscalização recomenda a 
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suspensão imediata contrato, visto que todas as tratativas possíveis com a 

CONTRATADA já foram feitas  nada foi resolvido sendo que a contratada 

aparentemente abandonou a obra sem nenhuma comunicação oficial prévia.” (Fl. 6 

do Relatório de fiscalização datada em 6\06\2021, grifos meus). 

Percebe-se, por todo exposto, a ocorrência exata da hipótese prevista no inciso V, 

art. 78, da Lei nº 8.666\1993, que dizer, a paralisação da obra, sem justa causa e prévia 

comunicação à Administração, o que, por via de consequência, faz com que a empresa 

MP incida também e de forma reincidente no “não cumprimento de cláusulas contratuais, 

especificações, projetos ou prazos.” (Inciso I, art. 78, da Lei 8.666\1993). 

De forma reincidente porque, no dia 13 de outubro de 2020, foi a empresa Metal 

Perfeito notificada extrajudicialmente pelo mesmo motivo. Já naquela época detectou-se 

que “a execução da obra não corresponde ao cronograma físico/financeiro proposto no 

processo licitatório, estando a obra em atraso por longo período sem a prestação do 

serviço e com claros sinais de abandono.” Faz-se constar na referida notificação ainda 

que, “além do período sem a prestação do serviço, o Setor de Engenharia do Município 

detectou várias inconsistências no relatório de medição entregue”.  

Veja que, no contrato original estava previsto o prazo de 150 (cento e cinquenta) 

dias para a realização das obras (cláusula quinta). Neste momento, infelizmente e de 

forma reiterada, observa-se que o não cumprimento das cláusulas contratuais e a 

paralisação das obras ocorreu de forma contínua, o que impende a aplicação das sanções 

previstas na cláusula oitava do contrato 09.2020, quais sejam: 

8.1- pelo atraso e\ou inexecução total ou parcial deste contrato, a 

CONTRATADA sujeitar-se-á às seguintes sanções: 

[...] 

8.1.2. Pelo atraso injustificado na entrega do objeto superior a 30 

(trinta) dias, multa de 20 % (vinte por cento) sobre o valor 

atualizado deste contrato, além de ser este atraso entendido como 

recusa à execução do contrato, permitindo sua rescisão”; 

8.1.3- Pela infração a quaisquer disposições contidas neste 

contrato e nos dispositivos legais pertinentes, multa de 2% (dois 

por cento) sobre o valor atualizado deste contrato, além das 

multas decorrentes de infração cometida devida ao órgão 

competente. 

[...] 
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8.4- A multa, aplicada após regular processo administrativo, será 

descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

PREFEITURA, ou na ausência destes, cobrada judicialmente. 

8.4.1. Da aplicação de qualquer multa, será a CONTRATADA 

intimada a efetuar o recolhimento aos cofres municipais no prazo 

de 10 (dez) dias úteis. 

8.6. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA se esta 

deixar de recolher qualquer multa que lhe for imposta, dentro do 

prazo previsto 

Ainda: 

 

8.2. Além das imposições das multas acima, a CONTRATADA, 

pelas infrações descritas no caput desta cláusula, poderá sofrer a 

imposição de: 

8.2.2. Suspensão temporária de participação em licitações e 

impedimento de contratar com a PREFEITURA, por um prazo de 

até 02 (dois) anos, aplicada pelo Prefeito Municipal; 

8.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Prefeitura enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

sanção ou até que seja requerida a reabilitação ao Prefeito 

Municipal, a qual será concedida sempre que a contratada 

ressarcir a PREFEIURA pelos prejuízos resultantes da infração e 

após decorrido o prazo de 02 (dois) anos, facultada a defesa da 

CONTRATADA no processo licitatório no prazo de 10 (dez) dias 

da abertura do visto. 

  

Desta feita, por força dos imperativos contratuais e legais, com base no art. 79, 

inciso I, da Lei nº 8.666\1993, com previsão expressa também nas cláusulas 8.3, 9.1.2 e 

cláusula décima primeira, nesta, mais especificamente em virtude da ocorrência das 

condicionantes previstas nos subitens 11.1.2.1 e 11.1.2.2; todas do contrato nº 09.2020, é 

que se opera a presente rescisão unilateral do contrato e, por via de consequência, do 

aditivo nº 01/2021. 

Diante do exposto, não resta alternativa à municipalidade, senão rescindir o 

contrato unilateralmente, ante seu descumprimento reiterado pela NOTIFICADA, o que 
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o faz com amparo nas Cláusulas Oitava, Nona e Décima Primeira do Contrato 09/2020, 

sendo imperativa a imposição das sanções, que deverão ser aplicadas da forma legal, 

mediante a instauração de processo administrativo, garantindo à NOTIFICADA ampla 

defesa e o devido contraditório. 

A partir do recebimento desta Notificação, abre-se o prazo legal de 05 (cinco) dias 

úteis para o contraditório e a ampla defesa, nos termos do inciso I do art. 109 da Lei n.º 

8.666/93. 

A presente Notificação de Rescisão será publicada na forma resumida, através de 

Extrato, em veículo de Divulgação Oficial do Município, bem como dado ciência de seu 

inteiro teor à Empresa METAL PERFEITO CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA - EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 

00.811.509\0001-14, com sede na Rua Matias Kabuchi, nº 234, Bairro Barreiros, CEP: 

88.117-450, São José- SC, na pessoa de seu representante legal, Sr. José Zanona Júnior. 

Vencido o prazo para apresentação de defesa, remeta-se a Comissão de Licitações 

para que proceda a convocação do licitante remanescente em conformidade com o Art. 

24, XI1, da Lei nº. 8.666/93. 

 

São Pedro de Alcântara, 17 de Junho de 2021. 

 

CHARLES DA CUNHA 

Prefeito Municipal 

 

MARIA EDUARDA MEDEIROS DA SILVEIRA 

Procuradora Municipal  

OAB/SC nº 36.725 

 

ADRIELI R. NUNES SCHONS 

Engenheira Responsável e Fiscal do Contrato 

CREA/SC 134439-5 

 

                                                           
1 Art. 24.  É dispensável a licitação:  

[...] 

XI - na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em conseqüência de rescisão 

contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas 

condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido; 


