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NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL.

CONSTRUMENDES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº
10.276.902/0001-09, com sede na AV. Clemente Gomes, nº 1062, sala, Parque Alvorada, Brumado –
Bahia. CEP: 46.100-000, vencedora do certame, na modalidade de Tomada de Preços nº 005/2018,
fora devidamente contratada para execução de pavimentação de vias públicas no município de Rio de
Contas, conforme Contrato de Repasse nº 829943/2016, Processo nº 1029103-75, firmado com a
União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal
e o município de Rio de Contas - BA.

Ocorre, todavia, que a execução da obra se encontra em atraso, não obedecendo a empresa contratada
o cronograma físico-financeiro, constituindo-se, portanto, em mora.

Por certo, tal agir caracteriza descumprimento de obrigação contratual assumida, nos termos do
contrato n° 0262/2018, a gerar a imposição de multa e demais penalidades previstas na Cláusula
Décima, assim redigida: “10.1. A Contratada ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas
obrigações, às penalidades previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal no 8.666/93, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, ficando de logo estipuladas:
10.1.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta, em caso de recusa do
adjudicatário em assinar o Contrato dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação, ou
não complementar a garantia, se for o caso, durante a execução do contrato;
10.1.2. Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
etapa não cumprida do cronograma;
10.1.3. Multa de 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da etapa não cumprida do cronograma,
por cada dia de atraso subsequente ao trigésimo.
10.2. As multas estabelecidas nos subitens 10.1.2 e 10.1.3 serão deduzidas dos pagamentos das etapas
a que correspondam ou de outros créditos relativos ao Contrato.
10.3. Além do procedimento previsto no item anterior, as importâncias devidas pela Contratada
poderão ser objeto de cobrança, mediante reversão total ou parcial das garantias prestadas, em favor da
Prefeitura, ou através de ação judicial em processo de execução.
10.4. Esgotados todos os prazos de entrega do objeto do Contrato que lhe tiverem sido concedidos
pela PREFEITURA, a Contratada ficará automaticamente impedida de participar de novas licitações,
enquanto não cumprir as obrigações antes assumidas, sem prejuízo de outras penalidades legais
aplicáveis.”.
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No particular, o art. 86 da Lei 8.666/93, aplicável ao caso concreto, textua: “Art. 86. O atraso
injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista
no instrumento convocatório ou no contrato. § 1o A multa a que alude este artigo não impede
que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas
nesta Lei. § 2o A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da
garantia do respectivo contratado. § 3o Se a multa for de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente.”
Linhas adiante, arremata a citada legislação: “Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato
a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
I - advertência; II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; III suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; IV - declaração de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base
no inciso anterior.”
Neste sentido, determina-se a imediata retomada dos serviços, a bem do interesse público e coletivo.
Acaso, ultrapassado o prazo de 10 (dez) dias, perpetuando a inexecução contratual, determino a
abertura de procedimento administrativo, pelo setor competente, objetivando aferir a mora contratual,
com a decorrente aplicação da penalidades previstas.

Rio de Contas, em 22 de julho de 2019

Dilemardo Martins Cardoso Filho
Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
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