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PROCESSO LICITATÓRIO N. 25/2022 

TOMADA DE PREÇOS N. 25/2022 

 

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRA 

PÚBLICA N. 51/2022 

 

O MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 

CNPJ n. 82.777.236/0001-01, com sede na Madre Maria Theodora, n.264, Ponte 

Serrada/SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ALCEU ALBERTO 

WRUBEL, RG n. 1.306.106 e CPF n. 469.966.309-59, no efetivo exercício de seu cargo, 

RESOLVE RESCINDIR UNILATERALMENTE, o Contrato n.51/2022, que foi firmado com 

CONSTRUTORA FIEL EIRELLI ME, CNPJ n. 17.497.061/0001-09, com sede na Rua São 

Luiz, n. 3737, Bairro Nova Divineia, Pinhalzinho/SC, representada neste ato pelo Sr. AIRES 

RODRIGUES, CPF n.015.213.259-79, RG n. 36.169.950-5, o que faz mediante as cláusulas 

seguintes: 

 

Constitui objeto deste termo a rescisão unilateral do Contrato para execução de obra Pública 

n. 51/2022, que tem por objeto: Execução de obra de pavimentação com pedras irregulares 

aparelhadas em parte da Rua Nelson Marca, recuperação do pavimento de pedras 

irregulares em parte da Rua Carolina Minosso Castagnaro e ampliação da galeria do 

Lajeado Pouso do Maia, conforme Projeto Executivo anexo ao Edital e de acordo coma 

solicitação da Secretaria de Transportes, Obras e Serviços, conforme Projeto Executivo 

anexo ao Edital. 

 

A empresa foi notificada via e-mail à fl. 324, ainda, restou encaminhada notificação por 

correio à fl. 326 com recebimento do AR-MP à fl. 330 na data de 16/09/2022.  

 

No entanto a empresa quedou-se inerte, findando-se o prazo, e até a presente data, não 

protocolou nenhuma defesa em relação ao fato exposto na Notificação, tampouco deu início 

ao cumprimento do contrato, conforme documentação anexa do processo licitatório.  
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Ainda, segundo aponta à fl. 321 a ordem de serviço foi entregue em 01/06/2022, contudo, 

decorridos mais de 120 (cento e vinte) dias para a empresa executar a obra. Porém, o Setor 

de Engenharia apresentou Boletim de Medição comprovando que a obra encontra-se 

atrasada, e foi executada apenas 0,59%, consistente na colocação de “placa de obra em 

chapa de aço galvanizado, 3,00 x 2,00”.   

 

Outrossim, cita-se que após devidamente notificada a empresa sequer apresentou contra-

notificação ou deu início a execução do contrato. Diga-se ainda, que de acordo com o 

cláusula quinta (item “d”) o prazo máximo para execução seria de 4 meses, o que já 

transcorreu.  

 

Considerando que tal situação se enquadra nas hipóteses de rescisão contratual, conforme 

itens da “CLÁUSULA SETIMA - Da Inexecução, Do Atraso de Cumprimento do Cronograma 

e da Rescisão Contratual” do Contrato Principal:  

 

RESOLVE: 

 

a) Efetuar a Rescisão Contratual Unilateral, em conformidade com a Cláusula Sétima 

itens “a” “b” “c” e “d” do Contrato para execução de obra pública n. 51/2022 e com base nos 

artigos 77, 78, incisos I e III, e 79, inciso I, da Lei n. 8.666/1993 e alterações, a contar de 

18/10/2022. 

 

b) Conceder prazo de 5 (cinco) dias úteis, para manifestação formal da empresa 

NOTIFICADA junto ao Município de Ponte Serrada/SC, em conformidade com o disposto 

nos art. 109 e seguintes da Lei n.  8.666/93. 

 

 

 

 

 

 

 

Alceu Alberto Wrubel                        
Município de Ponte Serrada 
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