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NOTIFICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL 
 

CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARA/RS E A EMPRESA E. PEREIRA & E. PEREIRA CONSTRUÇÕES LTDA. 
 

CONTRATO Nº. 033/2021 
 

Tomada de Preço nº. 011/2021                                                                                                                             Processo Administrativo nº. 040/2021 
Que fazem, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ-RS, localizada à Rua Otávio Silveira, nº. 306, neste ato representado pelo 
seu Prefeita Sra. ADRIANE BORTOLASO SCHRAMM, brasileira, divorciada, inscrita no CPF sob o nº. 635.915.530-34 e no RG nº. 1010074126, 
residente e domiciliado neste Município, doravante denominado de CONTRATANTE e, de outro lado à empresa E. PEREIRA & E. PEREIRA 
CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº. 39.654.062/0001-52, Rua João Maia, nº. 135, Bairro Nonoais, Porto Alegre/RS, CEP 90830-310, e-mail: 
egp@egpconstrucoes.com.br ou egberto.eng@gmail.com ,Fone: (51) 99985-0509, ora em diante denominado de CONTRATADA, de acordo com a 
representação legal contida no  contrato social,  resolve rescindir o contrato celebrado sob o n.º 033/2021, mediante as cláusulas e condições abaixo 
pactuadas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1. O CONTRATO tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS DA ESCOLA 
MUNICIPAL EUCLIDES ARANHA – LOCALIDADE DO BORORÉ, os serviços deveriam ser executados conforme Projeto Básico de Engenharia 
composto de Memorial Descritivo e Anexo, planilhas, desenhos e demais informações constantes nos anexos deste edital. 
Parágrafo Único. A gestora do presente contrato é a Secretária de Educação Sra. Luana Maria da Motta dos Santos, o fiscal será a Engenheira do 
Município Sra. Claudia Viviani Acosta de Lima CREA 101.478. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE RESCISÃO 
2.1. Pelo presente fica rescindido do descumprimento do contrato nº. 033/2021, havendo interesse em rescisão unilateral por parte da Administração 
Pública e em decorrência da motivação exposta na Cláusula Terceira e por ter a referida empresa deixado de cumprir cláusulas contratuais conforme 
memorando nº. 010/2022 e não ter executado as obras no tempo previsto em contrato. 
2.2. Caso a notificada/contratada deseje a rescisão amigável poderá aplicar o item 4.2 ou apresentar a defesa nos termos do item 5.1 com suas 
razões 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
3.1. Uma vez caracterizada descumprimento da Cláusula Quinta – Dos Prazos do Contrato de Prestação de Serviços 031/2021, bem como pelo atraso 
da obra determinado no Contrato como consta no Memorando nº. 010/2022 a qual estabelece o prazo para a execução da obra. A empresa E. 
PEREIRA & E. PEREIRA CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº. 39.654.062/0001-52 sem justa causa e prévia comunicação à administração (Art. 78, 
Incisos I e V da Lei 8.666/93), infringiu as cláusulas contratuais e será considerada ora DISTRATADA. A Administração Municipal promove a rescisão 
unilateral do contrato de prestação de serviços nº. 033/2021, nos termos do Art. 79, Inciso I da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
4.1. A Administração Municipal aplica as sanções administrativas cabíveis, estabelecidas no Art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, especificamente, pena 
de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o saldo remanescente do contrato conforme histórico do empenho nº. 4622/2021 em anexo, 
assim, ficando a ser pago o valor de R$ 27.143,42(vinte e sete mil cento e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos). 
4.2. Caso a contratada faça o pagamento da multa converte-se a presente notificação em rescisão amigável ficando renunciado o prazo para defesa e 
as partes exoneradas de quaisquer reclamações futuras decorrentes do contrato ou da presente rescisão contratual na esfera cível, administrativa e 
criminal. Ficando as partes em acordo que, a partir desta data não mais haverá qualquer obrigação entre elas e assentem não haver mais qualquer 
obrigação de ordem financeira. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA 
5.1. Visando assegurar o direito ao contraditório e ampla defesa, nos termos do Art. 78, § único e Art. 109, Inciso I, Letra “e” da Lei Federal nº 
8.666/93, fica intimada a DISTRATADA para apresentar defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO FORO 
6.1. Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, é competente o foro de Itaqui/RS. 
 
 
 

 
Prefeitura Municipal de Maçambara, 26 de maio de 2022. 

 
 
 
 

ADRIANE BORTOLASO SCHRAMM 
 CONTRATANTE 
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