
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

DESPACHO SJ SECAD 126

Trata-se de análise da possibilidade de rescisão unilateral do contrato nº 07/2016,
firmado  com  empresa  MADELON  PROJETOS  E  CONSTRUÇÕES  LTDA  EPP  (CNPJ:
07.491.315/0001-28), cujo objeto é a prestação de serviços de elaboração dos projetos de reforma e
modernização do Edifício Sede desta Seccional.

A contratada vem incorrendo em diversas infrações contratuais,  conforme listado
abaixo:

- Os representantes da contratada não compareceram para a reunião de análise dos
documentos da 3ª etapa (Projeto Básico), conforme informação da SESEG (2857924).

- Ausência dos orçamentos ou documentos relacionados ao projeto de prevenção e
combate à incêndio;

- Atraso na entrega da 3ª etapa do objeto do contrato 07/2016, considerando que foi
autorizada  a  prorrogação em 60 dias  no  prazo original  para  entrega  do objeto  contratado,  sendo
posteriormente prorrogado por mais 150 dias, e por fim o prazo definitivo de 30 dias para entrega dos
serviços, sob a pena de cancelamento do contrato. O prazo foi expirado em 13/02/2017 e a contratada
não realizou a entrega definitiva do objeto do contrato.

Instada a se manisfestar, a ASJUR emite parecer favorável à rescisão unilateral do
contrato nº 07/2016, em decorrência do desempenho insuficiente da empresa durante todo o lapso
temporal da contratação (3602146).

Posto isso, e considerando o parecer da ASJUR e as delegações conferidas ao Diretor
da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n.214, de 06/07/2009, DETERMINO a rescisão
unilateral do contrato nº 07/2016 a partir de 21/02/2017, com base no artigo 78, I e III c/c artigo 79, I
da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo de possível aplicação de penalidades por inexecução parcial.

Publique-se.

À SELIT para formalização da rescisão unilateal contratual.

Após, retornem os autos à SECAD para deliberação da penalidade a ser aplicada em
desfavor da contratada.

JOSÉ LUIZ MIRANDA RODRIGUES
Diretor da Secretaria Administrativa

Documento assinado eletronicamente por Jose Luiz Miranda Rodrigues, Diretor(a) de
Secretaria Administrativa, em 20/02/2017, às 19:13 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 3608757 e o código CRC 6FFD9729.
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