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PREFEITURA T'UNICIPAL DE ALTO ALEGF'E OO PINDÂRÉ - MÂ
Av. João yülll, S/N - Certso
CNPJ: 01.612.832,m01-2Í

REF. PROC. ADti. àlo. 06312022

Requerente: Gabinetê da PrefeituÍa Muniipal de Alto Alegrê do PindaÍé
Assunto: lnexecuçáo do contralo. Rescisáo uniláeral pela adminiíração pública.
Possibilidade. Anigos.77,7A,I e79,1, da Lei n" 8.666/93.

PARECER JURiOICO NO 
.IO7I2O22 - CPUPGiI

Para melhor compreensáo didática, este pareceÍ divide-se em Rdatórlo, Anátise da
Domande, üapoaitivo é EncaminhemeníE.

r' RELATóflo:

Consulta-nos a Excelenlíssimo, Sr. Secretário Municipal do Éduc€ção, EspoÍte ê
Lazer, acerc€ dâ possibitidade de rescisáo uniláerat do coniÍáo admini$àivo O8b/2022,
oriundo do Pregáo Elárônico SRp n." OlOt2O?j,Cpl-jFMMp, cujo otjeto é Conlrataçáo de
empresa pãIa a.bc€Éo de veículos para TranspoÍte Escola( sem emprego de mà>dêobra
especializada de interesse da SecÍetaÍia Municipal de EducaÉo, Es;,ortê e Lazer do
y!l,9plo 

-d9 4!tg Ategre do pindaré/MA, rirmado com a Empreâ j. A. r rRAHSpOnte
COLETIVO E TURISMO LTDA, CNPJ NÔ O7 ,175.7'I7IOOO,I-13.

.._. 
De-relevalte, cumpre destacar que @nsla nos autos, âlém do despacho supracitado,

notificaçáo enviada paÍa Empresa para entrega dos itens, despacho da Comissáo
Permanenle de LicitaÉo.

Por últimq certiíicase que â Comissáo permanente de LicitaÉo - CpL encâminhou
os autos @m PoÍtaria que nomeia os membros participantes da comissáo e a minúa do
Termo de Rescisão, para ânálise e êmissáo do pàrecd jurídico de acordà com os ditames
contidos na Lei Federal nô. 8.666/93.

r' É o brcye relatório:

r' ANÁLISEDADE ANDA:

í. Conslderacõeslniciais:

No presentê caso, deve€o úilizeÍ a Lei Fedaral no 8.666/93 ê domais legblaçÕes
do compotáncia fodoral.

r,.«rbd..tr'd,ul @tuffi
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Âv. João )ülll, 9N - CêÍrbo
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2. De Análise da oêmanda:

Cabe à Lei Federal n.o 8.666/93 disciplinar as normas gerais sobÍe licitaçôes e
contrá@s públicas, deínindo e regubndo, inclusive, as hipoteses em que é peÍmitido à

AdminiíEção Públbâ rescindir o contrato firmado com o partÉular.

Neste âmbito, cumpÍe consignaÍ que em decoflência de inexecuçáo do cônlíE*o nos
moldes esperado pela adminiíEção, o ór9áo compelente achou conveniente a rescisào

contratual uniláeral, vez que â manutençáo do contráo lançaria o Municipio a prestaÉo de
um serviço abaixo das expedativas da populaçáo.

Na busca pela proleçáo do interesse público, a contÉlante resolve rescindir o

contrato, em virtude do atraso na entrega dos itens. lGssa verga, o risco de ofensa ao
interesse público é suficiente para a Administraçáo não mais deseiar a manutenÉo do
conlrato. O oÍdeflamento juridico redama que o distralo seia proveitoso para a
AdminiíraÉo, ou seja, o despÍendimeÍÍo contláual trata-se de medida oporluna' pois a

continuidade de um contrato que náo vem sendo cumprido nas bases esperadas é pÍejuízo

ao Município CoÍúÍatante.

No dizer de Hely Lopes Meirelles, 1...) o alo disctícionáio é aquele praticado com
líberdade de escotha de seu conteúdo, b seu destinalátio' tendo em vista a @nveniéncia, a
opoftunidade e a foma de sua realização".

Nesse senlido, peÍceba.se o que disciplina o art. 79, do referido diploma normáivo.

Att. 79. A íes.isáo do contrato @erá *r
I - &teÍninda NÍ ato unilateêl e escíito da AdminislíaçÁo, nos

ca§os eflumerados no§ inci§s I a xll e xvll do att\ro anterior;

Por oportuno, transseve.se o quanto disciplina o art- 78, le ll, da Lei E.666/93 Veja-

se:
Ai.78. Constíuetu motivo paía íescisâo do <Dntrato:
I - o não cuflpimento de cláusulas contíatuais' es@cifrcações,

Proietos ou P@Z@ (Gíifo nosso).

No caso em tela, a Contratada descumpriu os prazo§ previstos para entrega dos itens,

bem como, náo apresenlou juíiÍcAiva, descumpÍindo com as dáusulas contrduais

acordadas, fato esL que legiiima a PreíeituÍa Municipal de Alto Alegre do Pindaré a

proceder à rescisã,o coniratuaiunilaleral, tal como estabelece a legislaçáo de regência'

Sobre o tema. vem vâlicinando as mais altas CoÍles pátÍias:
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PREFEITURA i,tUNlclPAL OE ALTo ALEGRE Do PINDÂRÉ - MÂ
Av. João Xxlll, SrN - Ceítto
CI{PJ: 0í.612.832,0Oo1-21

coNTRATo ADMlNlsrRATlvo - tNExEcuçÃo PAR?IALDE ,BRA
púBLtcA - REsc/sÃo UNIATEP.r'I - PRÊvtsÃo LEGAL
coRREsPoÍvDENTE -coNSTATAçÃo - PAGAMENT1 - ÉFElros
JURlDtcoS. MANTENÇA. O contato aÚniní§rativo Ne seí suielo
a resdsão unilateíal, por patte da aúninisÍraçáo pública, atíavés de
ato devidamente fiotvab, o qual ên@ntra @spaldo na Lei Íedêral
n. 866683, eíí, seus ads- 77 a 79, inclusive com mençáo aos iópicas
ntu íealizados. (TJSP - APL 9940937359@ - Rel Danilo Panizza-
Óígáo Jutgado( 1' Câmara é Diíeito Públ ra - Publicaçeo:
29/11D010).

Sendo assim. com tundamento nos aÍts. 78, l, e 79, l, dâ Lei 8.666/93, se moíra
absolutamenle legítima â Íescisáo unilateral do Contíato no 08312022.' haja vista o

descumprimento dã dáusulas contratuais que ensqaram a inexecuçáo do objeto contratado'

3. CoBsideracõês Finais:

Por denadeiÍo, cumpre salierúaÍ que a preserÍe manifeíação toma poÍ base'

exclusivamenle, os elementos que conslam, áé a pÍeserúe data, no6 aúos do processo

administralivo em epigEÍe.

Dianle do exposlo, entêndeírc que â rescisáo unilaleral do ContÍáo no 083/2022'

Íirmado com J. B. F TRANSPORTE COLETIVO E TURISMO LTDA, CNPJ No

07 .175.71710001-13, eíá amparada nos aís.77,78,1ê 79' I' da Lei 8.666/03' haja vista o

descumprimerío de dáusulas do contÍato, result€ndo na inexecução parcial do objeto'

Destarte, à luz da competência destia Assessoria Juridica, náo lhe compele adenlÍar à

conveniência e à opoÍtunidade dos atos praiicados no ámbito da Preteitura Municipal, nem

analisar aspecto6 de náuÍeza eminerúemenle técnico_êdministrâtivâ'

r' DsPoslrÍvo:

Ante aos Íatos expoíos e análise juÍidicâ realizada, enlendêse por opinar neste

oarecÊÍ que, diante dâ pÍesenle análise, acerca da possibilidade de rescisâo uniláeÍal do

bãntrao n" ôayzozz, bem como a minuta do lêrmo de Íescisáo, está em consonância com

ós ditames na Lei Federal no 8.666/93, lembrandq'se que as especificaçóe§ técnicas dizem

respeito à análise de responsabilidade exdusiva dG setoÍes competefltes'

r' É o pergcêr. Sub Cên§ura:

r' ENCAMINHAMENTO;

Encaminhem-sê os aúo§ ao ORÍrE]{ADOR DE DESPESAS dosta 
'lunicipalldadêpara ànhecimento, povidências e demais deliberaçóes ao seu caÍgo, inclusive quanlo
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PREFEITURA }TUNICIPAL DE ALTO AIEGRE OO PINDARÉ - üA
Âv. Joâo )«lll, SrN _ cGntÍo
CNPJ: 01.6í2.E3200oí-21

aplicaçáo de sanções adminiíÍativas cabiveis, estabelecidas no Contrato nô 083/2022 e no
artigo 87 da Lei Federal n. 8.666/93.

Alto Alegre do Pindaré (MA), l9 de Maio de 2022.

Assessor Juidico & MunicÍpio de Allo Ategre do Píndaré
oAB/MA 11.534
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