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DECISÕES DO PREFEITO
TERMO DE PARALISAÇÃO

PROCESSO Nº 1-15645/2013
INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde
ASSUNTO: Processo Punitivo 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO

Notificante:  Município de Ji-Paraná/RO, pessoa jurídica de direito 
público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.092.672/0001-25, com sede 
na Av. 02 de Abril, 1701, Bairro Urupá, nesta cidade e Comarca de 
Ji-Paraná, Estado de Rondônia.

Notificada:  Construtora e Incorporadora ABC LTDA – ME, pessoa 
jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.760.636/0001-20.

O presente Processo Administrativo Punitivo foi instaurado 
contra a empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
ABC LTDA - ME, por descumprimento as regras do Contrato 
n. 189/PGM/PMJP/2013.

Devidamente notificada, a empresa não apresentou defesa.

Às fls. 1.298/1.303, a Procuradoria Geral do Município relatou 
pormenorizadamente todo andamento processual, pugnando 
ao final pela aplicação das sanções prevista na cláusula décima 
primeira do Contrato n. 189/PGM/PMJP/2013, ou seja, as 
penalidades estipuladas no art. 87 da Lei Federal n. 8.666/93 
e as multas contratuais, bem como a rescisão contratual uma 
vez que não houve recebimento definitivo da obra.

Este é o relatório do essencial.
Passo a Decisão.

Ante ao exposto e por tudo que consta dos autos, RATI-
FICO o relatório apresentado pela Procuradoria-Geral do 
Município, APLICANDO a empresa CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA ABC LTDA - ME, inscrita sob o CNPJ 
n. 03.760.636/0001-20, as sanções previstas no art. 87 da Lei 
Federal n. 8.666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil ou 
criminal, as seguintes penalidades:

a) impedimento por 01 (um) ano de licitar e contratar com o 
Município de Ji-paraná a contar da notificação, nos termos do 
artigo 87 da Lei Federal n. 8.666/93;
b) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública;
c) multa contratual a ser calculada pela SEMFAZ;
d) rescisão contratual unilateral a ser formulada pela PGM, bem 
como as providências realizando o levantamento com auxílio 
necessário da SEMPLAN e SEMFAZ de todo prejuízo causado 
pela contratada ao erário;

e) determino ainda, que após os lançamentos de estilo seja 
aberta sindicância administrativa para averiguar se houve ou 
não negligência na conduta de servidores responsáveis pelo 
acompanhamento da obra. 

Salienta-se que o Processo Administrativo encontra-se neste 
Gabinete do Prefeito com sede na Av. 02 de Abril, 1701, 
Bairro Urupá, nesta cidade e Comarca de Ji-Paraná, Estado 
de Rondônia.

Ji-Paraná, 05 de julho de 2017.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 1-15647/2013
INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde
ASSUNTO: Processo Punitivo 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO

Notificante:  Município de Ji-Paraná/RO, pessoa jurídica de direito 
público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.092.672/0001-25, com sede 
na Av. 02 de Abril, 1701, Bairro Urupá, nesta cidade e Comarca de 
Ji-Paraná, Estado de Rondônia.

Notificada:  Construtora e Incorporadora ABC LTDA – ME, pessoa 

jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.760.636/0001-20.
O presente Processo Administrativo Punitivo foi instaurado 
contra a empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
ABC LTDA - ME, por descumprimento as regras do Contrato 
n. 190/PGM/PMJP/2013, cujo objeto consiste na reforma e 
ampliação do Posto de Saúde da Aldeia Pay Gap.

Devidamente notificada, a empresa não apresentou defesa.

Às fls. 1.155/1.160, a Procuradoria Geral do Município relatou 
pormenorizadamente todo andamento processual, pugnando 
ao final pela aplicação das sanções prevista na cláusula décima 
primeira do Contrato n. 189/PGM/PMJP/2013, ou seja, as 
penalidades estipuladas no art. 87 da Lei Federal n. 8.666/93 e 
as multas contratuais, bem como a rescisão contratual uma vez 
que não houve recebimento definitivo da obra.

Este é o relatório do essencial.
Passo a Decisão.

Ante ao exposto e por tudo que consta dos autos, RATI-
FICO o relatório apresentado pela Procuradoria-Geral do 
Município, APLICANDO a empresa CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA ABC LTDA - ME, inscrita sob o CNPJ 
n. 03.760.636/0001-20, as sanções previstas no art. 87 da Lei 
Federal n. 8.666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil ou 
criminal, as seguintes penalidades:

a) impedimento por 01 (um) ano de licitar e contratar com o 
Município de Ji-paraná a contar da notificação, nos termos do 
artigo 87 da Lei Federal n. 8.666/93;
b) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública;
c) multa contratual a ser calculada pela SEMFAZ;
d) rescisão contratual unilateral a ser formulada pela PGM, bem 
como as providências realizando o levantamento com auxílio 
necessário da SEMPLAN e SEMFAZ de todo prejuízo causado 
pela contratada ao erário;

e) determino ainda, que após os lançamentos de estilo seja 
aberta sindicância administrativa para averiguar se houve ou 
não negligência na conduta de servidores responsáveis pelo 
acompanhamento da obra. 

Salienta-se que o Processo Administrativo encontra-se neste 

Gabinete do Prefeito com sede na Av. 02 de Abril, 1701, 
Bairro Urupá, nesta cidade e Comarca de Ji-Paraná, Estado 
de Rondônia.

Ji-Paraná, 05 de julho de 2017.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal
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