
 

PORTARIA Nº  82/2010  

DATA: 15 DE OUTUBRO DE 2010  

SÚMULA: Instaura processo administrativo visando a 
rescisão do Termo de Contrato nº 11/2008, celebrado 
em decorrência do resultado da Carta Convite 02/2008 
e dá outras providências.  

  

   

ALESSANDRO NICOLI, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA 
CARMEM,  ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais;  

  

CONSIDERANDO que a empresa JOLMAR CONSTRUTORA LTDA-EPP, tendo se sagrado 
vencedora do processo licitatório levado a efeito sob a modalidade de Carta Convite de nº 
02/2008, tendo por objeto a execução de obras de construção de três salas de aula e um 
laboratório de biologia na Escola Estadual N. S. APARECIDA, no total de 314,4 m², neste 
município, firmou com a Municipalidade o Termo de Contrato nº 02/2008;  

CONSIDERANDO que, de acordo com os laudos elaborados pelos engenheiros responsáveis 
pela fiscalização e medição das referidas obras, a Contratada descumpriu as disposições 
contratuais;  

CONSIDERANDO que, ao ser notificada no dia 13.04.2010, à concluir as obras e determinações 
feitas pela fiscalização e constantes do contrato antes mencionado, a Contratada limitou-se a 
enviar no  dia 19.04.2010, um TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO;  

CONSIDERANDO que foi constatada pela fiscalização Prefeitura Municipal de Santa Carmem e 
pela SEDUC/MT, que a obra objeto do Termo de Contrato nº 11/2008 está totalmente 
paralisada, muito embora inexista “ordem de paralisação” por parte da Administração 
Municipal ou Estadual, não havendo justa causa para tanto, redundando em prejuízo para o 
erário público;  

CONSIDERANDO, finalmente, que a Contratada foi devidamente notificada a apresentar 
justificativa, no prazo de 10(dez) dias, para retomar a obra e esta não compareceu para tanto, 
comunicando a sua inviabilidade de retorno pelos mesmos valores;  

  

RESOLVE:  



 Art. 1º.  Instaurar procedimento administrativo visando a apuração de descumprimento de 
obrigações contratuais por parte da empresa  JOLMAR CONSTRUTORA LTDA-EPP, 
relativamente ao Termo de Contrato nº 011/2008, firmado em razão do resultado do 
julgamento da Carta Convite nº 02/2008, bem como a imposição das penalidades legalmente 
previstas, inclusive de rescisão contratual.  

  

Art. 2º.  Integrarão a Comissão Processante os seguintes servidores públicos:  

• OTONIO DE OLIVEIRA DOROTEO - Presidente  

• MARINALDO BATISTA SILVA – Membro 

• INES WARMLING MAURINA – Membro 

• MARCELI SALETE TAFAREL - Membro 

  

  

Art. 3º.  A empresa JOLMAR CONSTRUTORA LTDA - EPP deverá ser notificada para que, no 
prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da notificação, querendo, apresente defesa 
escrita, que deverá ser encaminhada à Comissão Processante.  

  

Art. 4º.  A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  

  

  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CARMEM,  15 DE OUTUBRO de 2010. 

  

  

  

  

ALESSANDRO NICOLI  

Prefeito Municipal   

  


