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TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 00110/2012-CPL 

 

O MUNICÍPIO DE ITATUBA, ESTADO DA PARAÍBA, entidade de direito público interno, inscrito no CNPJ 08.865628/0001-61, com 

sede da Rua José Silvério n° 75, Centro, na urbe de mesmo nome, CEP. 58.738-000, representado neste ato pelo Prefeito 

Constitucional, ARON RENÊ MARTINS DE ANDRADE, brasileiro, casado, Prefeito Constitucional do Município de Itatuba, portador da 

cédula de identidade nº 1.691.393 SSP/PB, CPF 980.323.644-04, residente e domiciliando na Fazenda Recanto, s/n, Itatuba-PB; 

 

CONSIDERANDO a publicação da Ata 061/2012, tendo por objeto a “Contratação de firma especializada para prestação de serviços 

de ampliação e reforma dos postos de saúde: PSF I, PSF III e PSF IV no município de Itatuba-PB, sob o regime de empreitada por preços 

unitários bem como todos os serviços necessários à funcionalidade da obra, e deverão ser obedecidos os projetos, plantas e 

especificações e observações técnicas fornecidas pela prefeitura.”, que teve como empresa vencedora a COFEM Construtora Serviços 

e Tecnologia LTDA; 

 

CONSIDERANDO o teor do ofício e motivação da Secretária de Saúde, do engenheiro oficial do município, ambos informando o não 

cumprimento das obrigações do contratante, bem como a existência de penalidade, aplicada contra a empresa COFEM Construtora 

Serviços e Tecnologia LTDA, de suspensão do direito de participar de licitações e contratar com o Município de Itatuba, em razão de 

descumprimento contratual; 

 

CONSIDERANDO a existência da NOTIFICAÇÃO no Diário Oficial de 13 de agosto de 2013, a qual exigiu no prazo de 03 dias úteis 

efetuar a execução dos serviços de reforma e ampliação firmados no Contrato Nº 00110/2012, em face da empresa COFEM 

Construtora Serviços e Tecnologia LTDA, sob pena de, aplicação das penalidades previstas na Lei 8.666/93 e 10.520/2002; 

 

CONSIDERANDO que após a retromencionada notificação a empresa contratante persistiu no descumprimento de suas obrigações 

contratuais; 

 

CONSIDERANDO a proibição da empresa, em decorrência da aplicação da referida penalidade de inidoneidade, manter contrato com 

o Município de Itatuba; 

 

CONSIDERANDO o teor do parecer jurídico emitido pela Procuradoria do Município que opinou favoravelmente à regularidade deste 

processo administrativo, bem como quanto a necessidade de rescisão unilateral do contrato sem que o contratado tenha direito a 

qualquer indenização; 

 

CONSIDERANDO a existência de razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas pela Secretaria 

Municipal de Saúde, exaradas neste processo administrativo; 

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 87, III e demais dispositivos da lei 8.666/93 que assegura à administração a faculdade em rescindir 

unilateralmente este contrato; 

 

CONSIDERANDO a CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO, do Contrato 00110/2012-CPL, assinado em 20 de novembro de 2012 e 

publicado em 21 de novembro de 2012, que trata da possibilidade de rescisão contratual, unilateral: 
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“CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO: O contrato será rescindido de pleno direito, independente de 
notificação ou interpolação judicial ou extrajudicial, sem qualquer espécie de indenização, nos casos 
previstos nos artigos 77 e 78, obedecendo, ainda, ao disposto nos artigos 79 e 80 da Lei Federal 
n°8666/93. [...] ” (grifo nosso).  
  

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 87, III e demais dispositivos da lei 8.666/93 que assegura à administração a faculdade em rescindir 

unilateralmente este contrato; 

 

DECIDE RESCINDIR UNILATERALMENTE o Contrato lavrado sob o nº 00110/2012-CPL, celebrado com a empresa COFEM 

CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA, que tem por objeto “Contratação de firma especializada para prestação de serviços 

de ampliação e reforma dos postos de saúde: PSF I, PSF III e PSF IV no município de Itatuba-PB, sob o regime de empreitada por preços 

unitários bem como todos os serviços necessários à funcionalidade da obra, e deverão ser obedecidos os projetos, plantas e 

especificações e observações técnicas fornecidas pela prefeitura.”, e a todos os termos dele decorrentes, com base no inciso I do 

artigo 79 da Lei Federal nº 8666/93 e nos termos do inciso XII do art. 78 do mesmo diploma legal. 

 

 

Itatuba, 24 de Fevereiro de 2015. 

 

 

 

 

ARON RENÊ MARTINS DE ANDRADE 

Prefeito Municipal  

 

 
 


