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SUPLEMENTO

suplemento

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO DE N* 006/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

PORTARIA N" 09/2021 - CMSL

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)

Designa Fiscais de Contraio para atuar no
Contrato n° 05/2021-CMSL e seus aditivos,

que tem por objeto a contratação de
Empresa Brasileira de Corfeios e Telégrafos
-ECT, objetivando assessorar a Cântara
Municipal de São Luís - MÀ-

O SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
(MA), no uso de suas atribuições legais;

Considerando o dispositivo normativo expresso pelo art. 58, inciso III da Lei Federal n°
8

.666/1993, o qual estabelece tj dever-poder da Administração Pública fiscalizar a execução dos
Contratos administrativos;

Considerando o que estabelece o art. 67 e parágrafos da Lei Federal n° 8.666/1993 e no
art. 6° do Decreto Federal n° 9.507/2018, que determinam que a fiscalização da execução do
Contrata administrativo, far-se-á por Representante da Administração Pública, especialmente
designado;

RESOLVE:

Artigo IU Designar as servidoras HELLEN ALMEIDA COSTA - MAT. 3883-2,CJiefa
de Gabinete da Presidência; e, SUELEM TEIXEIRA CORREIA - MAT.4492-1, Assessora
Especial da Presidência, como suplente; para promoverem o acompanhamento e a fiscalização,
exercendo a função de Fiscais da execução do contrato n° 005/2021-CMSLj, celebrado com a
empresa EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT, devidamente
inscrita no CNPJ n° 34028316/00034-71, que tem por objeto a contratação da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, para a prestação de serviços e vendas de produtos,
para atender as necessidades da Câmara Municipal e São Luís, objetivando assessorar a Câmara
Municipal de Sào Luís/MA - Processo Administrativo n° 1737/2020-CMSL.

Artigo 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, e produzirá efeitos
retroativos ao dia três de fevereiro de 2021, revogando-.se as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNClAvPtTBLlQUE-S E CUMPRA-SE.

MÁRCIO L UCAS ijfARfTINÍ FEITOSA
Secretário Administrativo desta posa Legislativa

PROCESSO LICITATÓRIO: 321/2020

CONTRATO: 006/2020

NOTIFICADA: JJ DA SILVA & SANTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o n" 12.508.451/0001-13, com sede na Avenida 13, Quadra 126, n2 28 - Maiobão - CEP
65130-000, na cidade de Paço do Lumiar, representada pelo Sr, Josimiel Jorge da Silva,
brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade n° 016708552001-9,
expedida pela SSP/MA e inscrito no CPF (MF} sob o nff 009.874.383-01, residente e domiciliado
na cidade de Coroatá

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO

ADMINISTRATIVO N" 006/2020, QUE ENTRE SI
CELEBRARAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS E A

EMPRESA JJ DA SILVA & SANTOS LTDA. BASE LEGAL:

ART. 77 C/C ART. 78, I C/C 79, I, TODOS DA LEI
8

.
666/93.

Aos 20 (vinte) dias do mês de janeiro de 2021 (dois mil e vinte e um) a CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO LUÍS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n"
05.495.676/0001-17, situada na Rua da Estrela n° 257 - Centro, na cidade de São Luís, Estado

do Maranhão, reste ato representada por seu Exmo. Presidente Sr. Osmar Gomes dos Santos
Filho, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n" 1040992991, expedida pela SSP/MA e
inscrito no

.
CPF (MF) sob o n" 021.364.993-43, residente e domiciliado nesta cidade, resolve

promover a rescisão unilateral do CONTRATO N° 006/2020, que tem por objeto o
"fornecimento e instalação de equipamentos do tipo condicionadores de ar para atender as
necessidades da Câmara Municipal de São Luis e seus anexos, conforme as especificações e
descrições constantes no Termo de Referência", firmado com a empresa JJ DA SILVA &
SANTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n= 12.508.451/0001-
13, com sede na Avenida 13, Quadra 126, n" 28 - Maiobão - CEP 65130-000, na cidade de Paço
do Lumiar, representada pelo Sr. Josimiel Jorge da Silva, brasileiro, casado, empresário,
portador da carteira de identidade n° 016708552001-9, expedida pela SSP/MA e Inscrito no
CPF (MF) sob o ti" 009.874.383-01, residente e domiciliado na cidade de Coroatá, Maranhão,
pelas razões abaixo expostas.

O esperado seria que o contrato n° 006/2020 se encerrasse com o cumprimento das
finalidades do objeto, ou seja, com as obrigações contraídas totalmente satisfeitas, nos moldes
avençados.

Contudo, diante dos documentos e manifestações constantes dos 3utos do processo
1

.809/2020, verificou-se que a empresa contratada pela administração pública tentou se
esquivar de cumprir com o pactuado, sob a alegação de que o produto ofertado estaria
indisponível nos estoques do "fornecedor", o que foi contraposto pela manifestação da
Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Contrato (Portaria 17/2020 - CMSL), que
apresentou documentos que comprovam que o produto se encontrava disponível no
mercado, mediante a juntada de pesquisa realizada.

Seria diferente o caso, se o produto ofertado tivesse saído de linha e o contratado
comprovasse tal fato, aí seria o caso de se aceitar a substituição por um produto equivalente,
com as mesmas especificações, com marca diferente ofertada e contratada, nesse sentido
Jorge Ulisses Jacoby Fernandes:

"Tenha-se em vista situação da retirada de um produto
do mercado pelo fabricante, inviabilizando o
cumprimento da obrigação de um fornecedor, nos

termos ajustados. Pode a Administração Pública aceitar
produto de qualidade equivalente ou superior peto
mesmo preço.

"

 (Sistema de Registro de Preços e Pregão,
Belo Horizonte: Editora Fórum, p. 400/401)

Contudo, a situação posta no processo não se amolda a possibilidade acima aventada
pelo professor Jacoby Fernandes, devendo ser analisada sob outro prisma, já que o produto
que a empresa tentou se esquivar de fornecer não saiu de linha, estando disponível no
mercado, conforme informações constantes nos autos.

A Lei 10.520/2002, que instituiu a modalidade de licitação pregão, para aquisição de
bens e serviços comuns, disciplina, em seu art. 9,, que se aplicam subsidiariamente, para a
modalidade pregão, as normas da Lei 8.666/93.

Pois bem, a Lei 8.666/93, em seu art. 78, inciso I, dispõe que constitui motivo para
rescisão do contrato o não cumprimento de cláusulas contratuais.

No CONTRATO 006/2020, mais especificamente na CLÁUSULA PRIMEIRA - DO
OBJETO, a empresa J J DA SILVA & SANTOS LTDA comprometeu-se a entregar, no item 3, 03
unidades do "CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE 24.000 BTUS: Tipo Spíit; Controle remoto;
Nível de ruído máximo de 40 Db (A); 220V; Filtro removível e lavável; Direcionamento de ar e

saída regulável; Distância entre unidade condensadora/unidade evaporadora de até 10 (dez)
metros; Display digital na evaporadora; monofásico (evaporador e condensador); Ajuste

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: ESPEClE:

1.737/2020 Dispensa de Licitação N° 005/2020/CPL-CMSL

* CONTRATO

.
 NS 05/ 2021

OBJETO:

Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, para prestação de serviços e
vendas de produtos para atender ás necessidades da Câmara Municipal de São Luís -
CMSL/MA.

CONTRATANTE:

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
C.N.

P.J
05.495.676/0001-17

REPRESENTANTE LEGAL DO CONTRATANTE:

OSMAR GOMES DOS SANTOS FILHO

CARGO:

PRESIDENTE

CONTRATADA:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT
C.N.

P.J
34.028.316/0034-71

REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA:
HELEN APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO

CARGO:

GERENTE G2

Valor Global: R$ 8.741,60

foito mil, setecentos e quarenta e um reais e sessenta centavos).
ASSINATURA DO

CONTRATO:

03/02/2021

PRAZO DE VIGÊNCIA:

12(doze) meses contados a
partir da assinatura do contrato.

FUNDAMENTO LEGAL:

Art 24, inciso U, da Lei
Fede)-al n® 8.666/93 e
alterações posteriores.

RECURSO OÇAMENTÁRIOS:
ELEMENTO DE DESPESA:

3
.
3
.
90.39

Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica

PROJETO/AT1V1DADE:

01.122.0408.2259

MANUTENÇÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL

FONTE DE

RECURSOS:

0100

PRÓPRIOS
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Av. Ribamar Pinheiro, 173 - Madre Deus - Fone: 3212-3698
CEP.: 65015410 - São Luís - MA

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
Imprensa Oficial do Município - Lei Nº 2.483/80

http://www .saoluis.ma.gov .br/

EXPEDIENTE

Eduardo Salim Braide
Prefeito de São Luís

Enéas Garcia Fernandes Neto
Secretário de Governo

Flávio Olímpio Neves Silva
Secretário de Administração

PUBLICAÇÕES: T ABELA  DE PREÇOS

Valor em coluna de 1 cm X 9 cm
Terceiros_____________________________ ___________________________ R$    37,64
Executivo_______________________________ _________________________ R$    37,64
Legislativo_______________________________ ________________________ R$    37,64
Assinatura Semestral
Balcão__________________________________ _________________________ R$   195,00
Via Postal_______________________________ _________________________ R$   275,00
Exemplar do dia_________________________ __________________________ R$      4,00
Por exerc. decorrido________________________ _______________________ R$      5,00

INSTITUTO MUNICIPAL DA PAISAGEM
URBANA - IMPUR

automático da direção do fluxo de ar; Garantia mínima de fabricação de 12 (d02e) meses;
instalação em São Luis (MA) e inclusa no preço; garantia técnica gratuita no período de
garantia. MARCA; TRANE FRIO 4MCW1524C100BAR*.

O contrato 006/2020 prevê na CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES no
item 8.1.14 que "A empresa ficará vinculada às marcas apresentadas na proposta, e na
CLÁUSULA DEZESSETE - DA RESCISÃO, que:

"17,1 Constituem motivos ensejadores da rescisão do
presente contrato, os enumerados no artigo 78, da Lei
8
.666/93, e ocorrerá nos termos do art. 79 do mesmo

diploma legal.
17.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente

motivados nos autos do Processo, assegurado o
contraditório e ampla defesa."

Sendo assim
, afere-se que de fato estamos diante de um descumprimento contratual,

que pode acarretar a rescisão unilateral da avença com fundamento no art. 77 c/c art. 78,1 c/c

79,1, todos da Lei 8.666/93, vejamos;
"Art. 77. A inexecução total ou parcial do contrato
enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas em lei ou regulamento."

E

"Art. 78. Constituem motivo para rescisão do
contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais.
especificações, projetos ou prazos;

"

e

"Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser;

I - determinada por ato unilateral e escrito da
Administração, nos casos enumerados nos incisos I
a XII e XVII do artigo anterior;"

Ressaltamos que a comissão gestora oportunízou ao contratado o exercício do
contraditório em relação à manifestação dos fiscais do contrato (fls. 06/07), através da
notificação de fls. 34, o qual, contudo, não foi exercido.

Como nos ensina Hely Lopes Meirelles, para aplicação de rescisão
administrativa se exige procedimento regular cora oportunidade de defesa e justa
causa "pois a rescisão administrativa não é discricionária, mas vinculada aos motivos
ensejadores desse excepcional distrato [...] (in Direito Administrativo Brasileiro - p.223
- 153 Edição),

Ora, visualizamos claramente o oferecimento de oportunidade de defesa à
empresa, lendo em vista que a comissão gestora de contratos e convénios (às fls.
35) encaminhou notificação para o e-mai] da empresa (jjecosolar@gmail.com) com
pedido expresso para apresentar manifestação em 05 dias, sobre as declarações dos
dos fiscais do contrato 006/2020 (às fls. 06), que não entenderam ser plausível a
justificativa apresentada pela empresa para substituição da marca do produto (a
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES no item 8.1.14 do Contrato
006/2020 expressamente determina que "A empresa ficará vinculada às marcas
apresentadas na proposta"), já que conforme demonstram os documentos de fls. 08/20 o
produto ainda encontrava-se disponível no mercado.

Diante do exposto, uma vez caracterizada a inexecução parcial do contrato
006/2020 (com o descumprimento da CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, item
3 c/c CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES, item 8.1.14), decido,
respaldado no Parecer 496/2020 da Procuradoria Administrativa, homologado
pelo Procurador Geral, e no que demais consta nos autos do Processo Administrativo
321/2020 e do Processo 1.809/2020, pela rescisão unilateral do contrato 006/2020,
com fundamento no art. 77 c/c art. 78, t, c/c 79,1, todos da lei 8.666/93, sem prejuízo
da apuração e aplicação de demais penalidades.

Notifique-se a empresa, mediante a publicação do presente termo no Diário
Oficial do Município, para os fins previstos no art. 109,1 da Lei 8.666/93.

( lV 1 1 ISO dos Santos Filx
MA WmW -02136499343

OSMAR GOMES DOS SANTOS FILHO

Presidente

Portaria n° 05/2021/GAB-IMPUR
São Luís, 05 de fevereiro de 2021.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DA PAISAGEM URBANA -

IMPUR, no uso de suas atribuições legais e competência que lhe são conferidas pela Lei n° 4.127,
de 23 de dezembro de 2002, Lei Federal n°8,666/93 e legislação posterior,

RESOLVE,

Art. I° - Nomear como Fiscal do Contrato n° 06/2020, Processo Administrativo n.°
260.55709/2019 - Concorrência 016/2019, Ata de Registro de Preços n. 054/2020/CPLVPMSL,
firmado entre o Instituto Municipal da Paisagem Urbana - IMPUR e a Empresa DUCOL
ENGENHARIA LTDA, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para prestação de
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, conforme especificações e condições
estabelecidas no termo de Referencia do Processo n° 260.55709/2019, o servidor abaixo
relacionado:

- SAMANTHA CRISTINY MENDES DE SÁ, Coordenador de Obras e Serviços,
matricula n° 589047-1;Art.2& - Cabe ao Fiscal do Contrato:a) Receber, acompanhar e fiscalizar a execução do serviço contratado e suadocumentação em cumprimento às exigências contratuais;b) Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do

contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados;

c) Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços;
d) Atestar as Medições e Notas Fiscais referentes aos serviços, para fins de
pagamento.

Parágrafo único - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
fiscal deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes.

Art. 3° - 0 Fiscal do Contrato não será remunerado pelo exercício dessa função,
considerando que os serviços são de interesse público.

Art. 4° . Esta portaria passa a vigorar da data de sua publicação, retroagindo os seus
efeitos a 01 de janeiro de 2021.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. M
WAlítlt M S.W PERORA FIUIO-V

PRESIDENTE 00 IMPUR
MAT 586 502*1

WALBER DA SILVAPEREIRA FILHO

Presidente do Instituto Municipal da Paisagem Urbana - IMPUR




