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TERMO RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO N° 039/2018 

CONVITE N° 007/2018 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE, pessoa jurídica de direito 

público, sediada na Avenida Lamartine Navarro, n.° 514, Centro, Mairinque, 

inscrita no CNPJ sob o n.° 45.944.428/0001 -20, neste ato representada pelo Sr. 

Prefeito Municipal, Sr. Ovidio Alexandre Azzini, RG n.° 19.509.975-8 e CPF n.° 

122.573.988/82, de agora em diante denominada CONTRATANTE, resolve, 

mediante o presente, RESCINDIR AMIGAVELMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO n ° 039/2018 firmado com a empresa PRECISÃO 

COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ sob o n°.01.696.990/0001-07, com sede 

a Rua Prof. Zelia Dulce de Campos Maia, n° 171, Jd. Paulistano, Sorocaba - SP, 

representado por ELIAS ABUD DIB NETO, RG n°. 10.505.182, CPF n°. 074.310.678-44, 

com fulcro no artigo 55, inciso VIII c/c artigo 79, inciso II da Lei Federal n.° 

8.666/93, vem pelo presente termo de rescisão contratual, proceder conforme 

segue. 

CLÁUSU LA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente termo tem por objeto a Rescisão Amigável do Contrato n°. 

039/2018, que versa sobre a contratação de empresa para ampliação, reforma e 

adequação das salas da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme 

especificações pormenorizadas constante do Anexo 1 do Edital. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO MOTIVO DA RESCISÃO 

A Administração Municipal firmou o Contrato n.° 039/2018 vinculado ao edital do 

Convite n° 007/2018. Contudo, posteriormente à firma do contrato, o Município 

enfrentou sérias dificuldades financeiras, em decorrência da queda de arrecadação, 

inércia das Administrações anteriores que deixaram de fiscalizar a Concessionária 

responsável pelo tratamento de esgoto, vindo a gerar o sequestro de recursos 
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financeiros da prefeitura, afetando diretamente os compromissos da Administração 

Municipal, motivando a publicação do Decreto n° 6.500, de 10 de Janeiro de 2019, 

bem como, a de ser respeitado a mudança do exercício fiscal, haja vista que a 

licitação ocorrida em 2018 com previsão orçamentaria para o mesmo exercício, não 

se pode executar no exercício seguinte de 2019. 

Outrossim, dado ciência a Contratada sobre os fatos supramencionados, 

garantindo-lhe o direito ao contraditório e ampla defesa, e por fim resolveram 

rescindir o presente contrato de forma amigável. 

CLÁUSULA TERCEIRA -DO FORO 

Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, é competente o 

foro da Comarca de Mairinque/SP. 

Mairinque/SP, 24 'de Abrihole 2P19. 

PREFEITURA 	 MAI NQUE 
OVIDIO 	DRE ZZINI 

ITO 

- 	I \ 
PRECISÁÔ COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA 

ELIAS ABUD DIB NETO 

TESTEMUNHAS: 

Nome:  \‘'. 2.,-.C7ln 	Nome: 	  

RG n° 	 RG n° 

RÔO Abondo Duma* ic 
PG -44.694.70IN • • IOR 

Padelturl à Municipal de limpe. 

Andréia Pornpieni 
Chefe de Divido 
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DECRETO N" 6.500, de 10 de janeiro de 2019. 

DISPÕE SOBRE ESTADO DE EMERGÊNCIA FINANCEIRA NO MUNICÍPIO DE MA IRINQUE.- 

OVIDIO ALEXANDRE AZZINI. Prefeito Municipal de Mairinque. usando das atribuições leáais que lhe são 

conferidas. e, de acordo com o art. 55. V. da Lei Orgânica do Município. art. 65 da Lei Complementar n" 101, 

de 4 de maio de 2000. e 

CONSIDERANDO que o Município de Mairinque vem encontrando dificuldades financeiras em honrar os 
compromissos firmados nos exercícios anteriores, devido a queda da arrecadação, com prejuízo do 

planejamento administrativo•financeiro; 

CONSIDERANDO que a inércia das Administrações anteriores. em não efetuarem a devida fiscalização da 

concessionária com relação ao tratamento de esgoto no Município: 

CONSIDERANDO que a obrigação de implantação de Estação de Tratamento de Esgoto, por não ter sido 
cumprida ao longo de vários anos foi convertida em multa, tornando-se o Precatório Judicial n° 01/2014, 
perfazendo a importância aproximada de RS 14.000.000.00; 

CONSIDERANDO que a arrecadação media mensal do Município de Mairinque oscila entre RS 10.000.000.00 
e RS 11.000.000,00 e que no dia 19. 12 2018 o referido precatório originou o sequestro de RS 043.030.00 e no 
dia 00:01/2019 foi efetuado o sequestro de R5 974.787,00. esgotando as contas do Município; 

CONSIDERANDO que os aludidos seqüestros afetaram diretamente os compromissos do Município, como 
pagamento da folha salarial de seus funcionários. podendo impactar ainda em serviços essenciais: 

CONSIDERANDO que o Município só pode realizar despesas e efetuar pagamentos nos limites de sua 
disponibilidade orçamentária e financeira. cabendo ao chefe do Poder Executivo Municipal o dever de zelar pelo 
equilíbrio das contas públicas: 

CONSIDERANDO que é dever do Prefeito Municipal tornar pública a situação anormal, com a publicação de 
uni Ato :administrativo. 

DECRETA: 

Art. 1° Fica decretado o estado de emergência financeira no âmbito do Município de Mairinque. pelo prazo de 
45 dias ou ate a estabilização da dificil situação financeira constatada. 

Art. 2" Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrario. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE, 10 de janeiro de 2019. 

OVIDIO ALEXANDRE AZZINI 
Prefeito 

LAVERIO RUSSO JENIOR 
Secretário Municipal de Finanças 

Registrado e Publicado na Prefeitura em 10 01 .2019. 

ROGÉRIO FERNANDO VIEIRA MAN. O 
Secretário Municipal de Governo 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

