
 
 

 
 
 
 

 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS 
Secretaria de Administração 

1.0 -Ref. NOTIFICAÇÃO – Rescisão de Contrato  

2.0 – NOTIFICA-SE a empresa ou pessoa física: 

CONSTRUTORA REUNIDAS - CNPJ N 10.986.583/0001-25, 

Prezado Senhor, representante legal, 

3.0 – DO CONTRATO, DA MODALIDADE, DO OBJETO: 

Conforme CONTRATO nº 00067/2015 assinado na data de 

06/10/2015,referente a modalidade : TOMADA DE PREÇOS N° 

00005/2015, que teve como objeto a Contratação de uma 

empresa especializada no ramo de construção civil para 

executar serviços de implantação de sistemas de 

abastecimento de água: perfurações e instalações de poços 

tubulares profundos. 

3.0 – DO(S) ITEM(NS) CORRESPONDENTE: 

1 Executar serviços de implantação de 03 (três) 

Sistemas de Abastecimento de Água: perfurações e 

instalações de poços tubulares profundos, compostos por 

Redes Adutoras, Reservatórios Elevados, Redes de 

Distribuições e Ligações Domiciliares, nas comunidades: 

Sítio Areia Branca, Sítio Estacada e Sítio Lagoa da Mata 

pertecentes a este município, com prazo estimado para as 

realizações dos serviços de 12 meses a contar a partir da 

data de assinatura do contrato. 



Total: 365.824,50 . 

4.0 – DA CLAÚSULA PERTINENTE DO CONTRATO: 

Consta na cláusula NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO do 

supracitado contrato que: a - Executar devidamente o 

fornecimento descrito na Cláusula correspondente do 

presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de 

qualidade estabelecidos para o ramo de atividade 

relacionada ao objeto contratual, com observância aos 

prazos estipulados, e estas [obrigações] em específico, 

não estão sendo cumpridas. Consta ainda na Cláusula 

DÉCIMA SEGUNDA  que: qualquer das partes contratantes 

pode rescindi-lo de pleno direito, conforme dispostos nos 

artigos 77, 78 e 79 da lei 8.666/93 e suas alterações 

posteriores. 

5.0 – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

Fundamenta-se nos artigos 77, 78 [e seu(s) inciso(s) 

pertinente(s)] e 79 [e seu(s) inciso(s) pertinente(s)] e 

80 e seus incisos e alíneas quando couber.  

6.0 – DA MOTIVAÇÃO DETERMINADA PELO ART. 78: 

Inciso(s) V - a paralisação da obra, do serviço ou do 

fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à 

Administração. 

7.0 - DA JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA ADMINISTRAÇÃO: 

Justifica-se: A empresa supracitada paralisou a obra 

objeto do Contrato n° 00067/2015, aditivido uma vez por 

prazo, e não justificou ou comunicou à Administração, 

como preceitua o contrato e a Lei n° 8.666/93, ensejando 

assim a rescisão contratual unilateral, de acordo com o 

artigo 78, V, c/c o artigo 79, I, da Lei n° 8.666/93. 

7.0 – DA FORMA/TIPO DE RESCISÃO: 

A partir da presente data, o CONTRATANTE NOTIFICA-“O”, 

sobre a deflagração da sua intenção de rescisão. Tal ato 

[rescisório] poderá ser de forma UNILATERAL e escrito da 

administração [Art. 79, I, §1º]. 

8.0 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

Sendo uma inadimplência praticada pelo contratado, a 

Administração aplicará sobre aquele [contratado], sanção 

administrativa prevista no a  Art. 87.  [Pela inexecução 

total ou parcial do contrato a Administração poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as 

seguintes sanções:], inciso: III [suspensão temporária de 

participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) 

anos;], ficando estabelecido que: “o prazo de 12 (doze) 

meses a contar da data de lavratura e assinatura [da 

autoridade máxima] do Ato [rescisório], impedindo-o de 

firmar contrato com esta entidade”.Portanto, a partir da 

presente data, o CONTRATA NTENOTIFICA-“O”, sobre a 



deflagração de sua rescisão. Considerando-se, então, os 

trâmites legais de rescisão, encerrar-se-á o contrato 

pertinente, tendo em vista o descumprimento da(s) 

clausula(s) contratual(is) exposta(s) acima [no item 

4.0]. 

Destarte corrobora o(a) TCU - INFORMATIVO DE LICITAÇÕES E 

CONTRATAOS Nº 146: 

(...) os motivos para a rescisão unilateral do ajuste 

configura irregularidade, por afrontar o disposto no art. 

79, inciso II, da Lei 8.666/19 (...) “a rescisão 

contratual pela própria Administração poderá ocorrer de 

duas formas, conforme o art. 79 da Lei 8.666/1993: por 

ato unilateral da Administração (inciso I) e por comum 

acordo entre as partes, também denominada de amigável 

(inciso II)”. Em relação aos motivos legais para a 

rescisão unilateral, previstos no art. 78 da aludida Lei, 

registrou que “os incisos I a XI referem-se a situações 

de inadimplemento contratual por parte do particular, 

enquanto o inciso XII diz respeito à extinção da avença 

por razões de interesse público”(...) “a entidade 

contratante não possui a liberdade discricionária de 

deixar de promover a rescisão unilateral do ajuste caso 

seja configurado o inadimplemento do particular"(...)“a 

única maneira de não cumprir o contrato sem incorrer em 

sanções administrativas seria nas hipóteses excepcionais 

de inadimplência da própria Administração, previstas no 

art. 78, incisos XIII a XVI da Lei 8.666/1993"(...) 

8.0 – DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO: 

Tendo em vista o término da relação contratual, e o 

contratado manifeste ato contraditório [rejeite a forma 

de rescisão determinada pela máxima autoridade da esfera 

Administrativa], em consonância aseção II - 
Das Sanções Administrativas, no(s) artigo(s): 87 no 
seu inciso  III, parágrafo §2º deste artigo, da Lei 

8.666/93 e suas alterações posteriores, será facultada a 
defesa prévia ao interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco)  dias úteis a contar 
do recebimento da presente notificação, em 
consonância a legislação vigente. 

Duas Estradas - PB, de 26/09/2017. 

Sem mais, subscrevo-me 

JOSILENE FÉLIX NUNES 

Secretário(a) de Administração 

 

 
 
  
  
  



  
 


