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TERMO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO Nº 001/2019

TERMO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO Nº 001/2019

 

O Município de Carolina/MA, com sede e foro em Carolina/MA, localizada no Palácio Prefeito Dorival
de Oliveira Moraes, à Praça Alípio de Carvalho, Nº 50, Centro, inscrita no C.N.P.J./MF sob o Nº
12.081.691/0001-84, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação, senhor José
Ésio Oliveira da Silva, RG nº 114901 – SSP/DF, CPF 334.089.203-20, no uso das atribuições, com base
no seu poder de autotutela, com fulcro no art. 37, XXI da Constituição Federal c/c art. 2º, “b”, da Lei
nº 4.717/65 e no art. 58 da Lei   c/c Art. 78 8.666/93, decide ANULAR Contrato Administrativo nº
004/2019 – DC/PMC. Processo Administrativo nº 077/2018-PMC, celebrado com a empresa Soluções
Engenharia e Serviços LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 15.471.054/0001-
02, estabelecida na Rua Amazonas, nº 441, sala 101, centro – Imperatriz – MA, representada por
Marcelo Diogo Carvalho Almeida, portador do RG nº 016861592001-7 – GEJUSPC/MA, CPF nº
019.747.383-02, operando-se tal rescisão pelos fundamentos abaixo descritos e gerando os efeitos a
seguir �xados:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
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O presente termo tem por objeto a rescisão unilateral do Contrato Administrativo nº 004/2019 –
DC/PMC. Processo Administrativo nº 077/2018-PMC, celebrado com empresa Soluções Engenharia e
Serviços LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 15.471.054/0001-02,
estabelecida na Rua Amazonas, nº 441, sala 101, centro – Imperatriz – MA, representada por Marcelo
Diogo Carvalho Almeida, portador do RG nº 016861592001-7 – GEJUSPC/MA, CPF nº 019.747.383-02,
originado sem qualquer processo licitatório válido, sendo, portanto, nulo ante a legislação aplicada
ao caso.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente Termo de Anulação justi�ca-se pela necessidade premente da Administração Pública
Municipal restabelecer a legalidade administrativa, ante aos contratos administrativos que têm
como sua maior particularidade à busca constante pelo interesse público e a consequente sujeição
aos princípios brasileiros do Direito Público, quais sejam, o da supremacia do interesse público
sobre o particular e a indisponibilidade do interesse público. Isto acaba por fazer com que as partes
do contrato administrativo não sejam colocadas em situação de igualdade, uma vez que, conforme
amplamente sabido, são conferidas à Administração Pública prerrogativas que lhe colocam em
patamar diferenciado, de superioridade em face do particular que com ela contrata.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

Correrão por conta da Prefeitura Municipal de Carolina/MA as despesas de publicação do extrato do
Termo de Rescisão, que deverá ser providenciada até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, é competente o foro da Comarca de
Carolina, Estado do Maranhão.

Carolina/MA, 30 de maio de 2019.

 

José Ésio Oliveira da Silva

Secretário Municipal de Educação
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1ª _______________________________________

CPF. _____________________________________
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