
ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
TERMO DE NOTIFICAÇÃO DE INTENÇÃO DE RESCISÃO

UNILATERAL - TERMO N. 001/2021 - SEMINFRA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 001/2021 – SEMINFRA - ANEXO AO
PROCESSO 1750/2018

REF. CONTRATO 0131/2020, ADITIVO E SUAS RETIFICAÇÕES.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA, pessoa jurídica de
direito público interno, órgão do Poder Executivo Municipal, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 04.241.980/0001-75, com sede na Rua Dr. Luzardo Ferreira
de Melo, nº 2225, Centro, na cidade de Itacoatiara, Estado do Amazonas,
representada neste ato por RAIMUNDO NONATO BELO SOARES,
subsecretário municipal de Infraestrutura, ora responsável pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura, vem, com espeque nos artigos 58, e 77 a 80, seus
parágrafos e incisos, sobretudo o art. 78, incisos I, II, VI da Lei Federal nº 8.666,
de 21/6/93, NOTIFICAR e INFORMAR a empresa ESTRELA GUIA
ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o n.º
CNPJ 03.760.088/0001-38, estabelecida contratualmente em escritório nesta
cidade, bem como no endereço Rua Travessa Jeremoabo, n.º 20, Sala A, Qd 13,
Cj. Augusto Monte Negro, Bairro Lírio do Vale II, CEP 69.038-400, a seguir
denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr. CARLOS
LEANDRO OLIVEIRA SOUZA, portador da Cédula de Identidade n.º 1593718-
6, CPF n.º 704.236.362-00, DA INTENÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL
DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES SOB O N.º
0131/2020, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de serviços de
limpeza no que tange ao transporte e destinação de resíduos sólidos urbanos e
rurais do tipo: domiciliar, comercial e saúde, visando atender a necessidade da
secretaria municipal de infraestrutura de Itacoatiara/AM, pelas razoes de fato de
direito a seguir aduzidas.

O presente Termo de Notificação é expedido em observância ao Parecer Jurídico
123/2021-PGMI, de lavra da Procuradoria do Município, aos preceitos legais,
notadamente o disposto no parágrafo único do art. 78 da Lei 8.66693 e ao
princípio do contraditório e ampla defesa.

Dessa forma, o Notificante que vos subscreve, vem, formal e respeitosamente,
informar e notificar acerca da intenção de rescisão unilateral do contrato
0131/2020, sob fundamento dos seguintes fatos que a seguir passa a expor.

É de conhecimento que em 01.01.2021 houve a alternância de governo, dentre as
medidas a nova gestão determinou a revisão e a efetiva fiscalização de todos os
contratos em andamento.

Além disso, o poder público, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura –
SEMINFRA recebeu inúmeras reclamações de populares e funcionários sobre a
execução do contrato em tela, dentre as reclamações recebidas foram recorrentes
a péssima prestação do serviço, atrasos de salário, péssimas condições de
trabalho, além de ameaças de paralisação dos serviços em razão do não
pagamento de funcionários e de direitos trabalhistas.

Na ocasião, oficiamos o Chefe do Poder Executivo, o qual determinou
fiscalização e a abertura de Processo Administrativo para fins de apuração do
cometimento de faltas por parte da contratada.
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Da efetiva fiscalização efetuada, constataram-se os seguintes itens gravíssimos:

Mediante efetiva fiscalização, identificou-se a gravíssima falta contratual
consubstanciada na subcontratação de quase totalidade do objeto do contrato
0131/2020, inclusive mediante a assinatura de contratos ilícitos à revelia da
Administração (mesmo com expressa vedação no contrato), dentre eles: Contrato
N.º 01/2020 – WOR/EGE; Contrato n.º 01/2020-CLS/EGE; Contrato n.º 01/2020
– IMMF/EGE; Contrato n.º 01/2020 – USGR/EGE; Contrato n.º01/2020 –
JRC/EGE, além de outras avenças ilícitas verificadas in locu pela equipe de
fiscalização, anexos no caderno administrativo que é entregue com esta
notificação, todos celebrados entre a Empresa Estrela Guia . com interpostas
pessoas para a execução do objeto contratado por preço significativamente menor
do que o valor pago pela Administração pelos equipamentos e serviços,
contrariando frontalmente os princípios constitucionais da moralidade e da
eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal), o princípio da supremacia do
interesse público, o dever geral de licitar (art. 37, XXI, da Constituição), a boa-fé
contratual, e em patente desconformidade com a vedação expressa prevista na
cláusula terceira, subitem 3.1.28 do contrato 0131/2020 celebrado com
Administração Pública, revelando-se a CONTRATADA como mera
intermediadora dos serviços;

Subcontratação total da execução do objeto nas Vilas de Lindoia, Engenho e
Novo Remanso, contrariando frontalmente o contrato entre as partes (subitem
3.1.28), inclusive, anexa-se a declaração categórica do próprio empresário
subcontratado pela Empresa Estrela Guia Ltda. relatando para as fiscais o modus
operandi da empresa Estrela Guia Engenharia Ltda, ora notificada;

Constatou-se a existência de empregados trabalhando sem a devida anotação na
Carteira de Trabalho, conforme documentos que acompanham o Relatório de
Fiscalização, em desconformidade com o subitem n.º 3.1.10 e 3.1.14 do contrato
0131/2020, conforme Termo de Declaração em anexo;

Verificou-se a ocorrência de possível desvio de função com o emprego de mão de
obra em serviços estranhos ao objeto do contrato 0131/2021, conforme Termo de
Declaração de funcionário constante da relação de funcionários da Empresa
Estrela Guia Ltda.;

Identificou-se a ocorrência de atrasos de pagamento de salários dos funcionários,
conforme relatório de fiscalização e nota técnica presente no caderno
administrativo, em desconformidade com a legislação trabalhista e com o subitem
n.º 3.1.14, inclusive confessado pelo representante da empresa em mídia anexa
(CD-ROM);

Constatou-se a inexecução parcial do contrato, sobretudo em face da não
execução do item 1.1.6 do projeto básico, que obriga a contratada a efetivar a
limpeza e desobstrução de bueiros e a limpeza do cemitério da cidade, segundo o
relatório de fiscalização: o projeto Básico exige da CONTRATADA no item 1.1.6
que seja executado o serviço de desobstrução de bueiro e ou limpeza de bueiro. O
Manual Operacional de Sistema de Limpeza Urbana reforça e destaca o método
para os serviços de Limpeza de bueiros e lavagem dos logradouros e limpeza dos
córregos, tal o serviço é cobrado em Planilha Orçamentária apresentada pela
empresa, e não executado na prática.

Detectou-se a inadimplência fiscal e tributária da contratada, conforme apontado
no relatório em anexo, em desconformidade com o item 3.1 do contrato, inclusive
no que diz respeito à ausência de alvará de funcionamento;

Observou-se a ausência de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), em
desconformidade com o subitem n.º 3.1.9 do contrato 0131/2020; o Projeto
Básico também exige que seja efetuada a reposição de 1 (um) conjunto de EPI
compatível para cada funcionário de campo, quando o mesmo não estiver em
condições de uso e boa apresentação. Contudo, na Figura 1 do Registro
Fotográfico do Anexo I realizado durante o período fiscalizatório comprova-se o
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não cumprimento da obrigação em questão.

Constatou-se mediante contrato e termo de declaração a Subcontratação de
máquina roçadora conjuntamente com roçadores, inclusive repassando a título de
“contrato” preço substancialmente menor do que o preço pago pela
Administração pelos serviços, em desconformidade com subitem 3.1.28 do
contrato 0131/2021;

Detectou-se o repasse de custos de equipamentos (roçadeiras) aos
empregados/subcontratados, em desconformidade com o subitem 3.1.26 do
contrato 0131/2020;

Constatou-se a existência de contratos de transferência de responsabilidade para
subcontratados nas vilas e na sede de Itacoatiara, em desconformidade com o
subitem n.º 3.1.4 do contrato 0131/2020;

Da fiscalização in locu, notou-se a ausência de engenheiro e de residente para o
efetivo acompanhamento das tarefas e ações inerentes que visem aprimorar os
serviços prestados em campo;

Constatou-se a ausência de Técnico de Segurança do Trabalho na execução do
objeto no período fiscalizatório;

Verificaram-se os fortíssimos indícios de superfaturamento do contrato de preços
praticados, inclusive outrora constatado por meio da Nota Técnica n.º 004/2019,
porém surpreendentemente ignorada pela gestão passada, mas que fora constatada
por ocasião da efetiva fiscalização, sobretudo em face da notória diferença entre o
valor cobrado pela contratada e o valor efetivamente pago aos “prestadores de
serviço” subcontratados (contratos em anexo), a título de exemplo o valor pago
aos empresários da Vila de Lindoia e o valor recebido pela empresa Estrela Guia
Engenharia Ltda.;

Todos os trabalhadores da contratada realizam a coleta de lixo transportados nos
estribos dos veículos, inclusive conforme relatórios fotográficos da própria
contratada e dos relatórios de fiscalização, contrariando o disposto no subitem n.º
3.1.1; 3.1.6 do contrato 0131/2020, bem como em desconformidade com prescrito
nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, na NBR 14.599 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e no artigo 235 do Código de
Trânsito Brasileiro (Lei nº 9503/1997);

Conforme descrito no item 1.3 do projeto básico, durante a execução, do início ao
término, a CONTRATADA deve apresentar frota de veículos não superior a 10
(dez) anos para serem utilizados na execução dos serviços essenciais e rotineiros,
sendo Coleta Domiciliar, Coleta Mecanizada e Coleta Manual. Todavia,
constatou-se que a frota utilizada não atende aos requisitos exigidos pelo item
1.3, inclusive com caminhões com mais de 40 (quarenta) anos de utilização, o
que contraria frontalmente o determinado no item 1.3 do projeto básico, além dos
deveres impostos pelo contrato;

Ademais, verifica-se que a CONTRATADA infringiu também o art. 55, inciso
XIII, os quais prescrevea obrigação do contratado de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Há de observar-se e ter a ciência que os atos da Administração Pública buscam a
satisfação do interesse público, e os contratos administrativos possuem e guardam
características próprias marcadas pela existência de um regime jurídico especial,
com maior incidência das regras de direito público, as quais estabelecem
prerrogativas para o seu exercício, dentre elas o poder-dever de rescisão unilateral
quando da constatação de gravíssimas faltas na relação contratual.

Dessa maneira, abre-se o prazo legal de 05 (cinco) dias úteis para o contraditório
e a ampla defesa acerca dos fatos e documentos do presente procedimento
administrativos 001/2021-SEMINFRA e anexos, nos termos do parágrafo único
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do Art. 78 e art. 109 da Lei 8.666/93.

Publique-se o presente termo na imprensa oficial e notifique-se a empresa
ESTRELA GUIA ENGENHARIA LTDA. para, querendo, apresentar defesa
escrita.

Após a notificação, com ou sem a manifestação da Notificada, retorne o caderno
administrativo para regular prosseguimento do processo e apreciação das razoes
que possa ser apresentada.

Itacoatiara, Amazonas, 29 de março de 2021.

RAIMUNDO NONATO BELO SOARES

Subsecretário Municipal De Infraestrutura

Secretaria Municipal De Infreaestrutura - Seminfra

Publicado por:
MARINILDO CASTRO DA FONSECA

Código Identificador: UQBKUTXBF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas no dia
31/03/2021 - Nº 2833. A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site: https://diariomunicipalaam.org.br
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