
 

                                       

 

 

 

Nº Ordem:  CGM 11/2020 
Ato: Procedimento Administrativo n.º 03/2020 
Para:  J. Arantes Construtora e Incorporadora Ltda. | Senhor Jean Arantes 

(Sócio-Administrador) 
Referência:  Procedimento Licitatório n.º 382/2019 | Tomada de Preços n.º 031/2019 | 

Termo/Contrato n.º 302/2019  
Local/Data: Município de Extrema/Estado de Minas Gerais, 17 de Fevereiro de 2020. 
 

 

 

P R O C E D I M E N T O        

A D M I N I S T R A T I V O  

 
 

MUNICÍPIO DE EXTREMA, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ do MF sob o n.º 18.677.591/0001-00, neste ato representado 

pelo Senhor BRUNO RAPOSO, Controlador-Geral do Município, brasileiro, solteiro, 

bacharel em Administração com Habilitação em Empresas, portador do CPF no MF n.º 

078.367.176-82, cédula de identidade n.º MG-14.867.964 expedida pela SSP/MG, 

endereço profissional a Avenida Delegado Waldemar Gomes Pinto, n.º 1.624, Praça dos 

Três Poderes, Paço Municipal “Benedito José de Toledo Filho - Jamanta”, Bairro da Ponte 

Nova, Município de Extrema, Estado de Minas Gerais, CEP 37.640-000, endereço 

eletrônico corporativo controladoria@extrema.mg.gov.br vêm respeitosamente à 

presença de Vossa Senhoria comunicar a instauração de Procedimento 

Administrativo em face da J. Arantes Construtora e Incorporadora Ltda., ora 

denominada “Contratada”, cadastrada sob o CNPJ no MF n.º 04.010.883/0001-71, com 

sede a Rua Amparo, n.º 325, Bairro Baeta Neves, Município de São Bernardo do Campo, 

Estado de São Paulo, CEP 09.751-350 referente a irregularidades na execução do 

Contrato Administrativo retro mencionado. 
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Conceda-se o prazo de 005 (cinco) dias úteis a contar da data 

do recebimento deste para que a J. Arantes Construtora e Incorporadora Ltda., caso 

tenha interesse, se manifeste referente ao Procedimento Administrativo ora instaurado. 

 

A Contratada encontra-se inadimplente com o Município de 

Extrema, quando analisado o cronograma físico-financeiro de execução da obra (Anexo 

VIII) do instrumento convocatório.  

 

Na data de 17 de Fevereiro do corrente ano, em auditoria externa 

in loco nas futuras instalações do Hospital Municipal, localizado a Av. Nicolau Cesarino, 

Bairro Bela Vista, observou-se que: 

 

1.1 – No caso de se considerar o aditivo contratual n.º 001, 

deveria a Contratada ter iniciado a etapa de instalação da estrutura de fixação, para em 

seguida ser executada a fachada em pelo de vidro, o que não ocorreu. 

 

1.2 – No caso de não se considerar o aditivo contratual n.º 001, a 

execução da obra encontra-se completamente atrasada, pois findou-se o prazo. 

 

ITEM  DESCRIÇÃO 30 DIAS 15 DIAS 

   PELE DE VIDRO      

 1.0   INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA  100% 00%  

 2.0   PELE DE VIDRO  50% 50% 
 

Cronograma Físico-Financeiro (Anexo VIII) 

 

 

 

 



 

                                       

 

 

Ademais, informamos que o descumprimento de cláusulas 

contratuais, implica nas penalidades legalmente estabelecidas, e descritas na cláusula 

sétima do Edital (7.1, 7.2, 7.4 e 7.5), quais sejam:  

 

Multa na razão de 0,2% (dois décimos por cento), do valor total 

da proposta, por dia (Pelo atraso ou demora injustificados para o início dos serviços); 

 

Multa na razão de 0,3% (três décimos por cento), do valor total 

da proposta (Pelo atraso ou demora injustificados superiores a 10 (dez) dias 

consecutivos); 

 

Multa na razão de 0,1% (um décimo por cento), do valor total da 

proposta, por dia, (Em Razão da entrega em desacordo com o solicitado); 

 

Multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do contrato 

(Pela inexecução total ou parcial do Contrato); 

 

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar com o Município de Extrema, por prazo não superior a 02 (dois) anos e; 

 

Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de 

acordo com o inciso IV do artigo 87 da Lei n.º 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei n.º 

10.520/2002; 

 

 



 

                                       

 

 

Saliento que as penalidades possuem previsão legal para serem 

aplicadas cumulativamente conforme artigo 87, § 2º da Lei n.º 8.666/93, sendo que, 

caso haja disponibilidade de valores de pagamento de prestação de serviços da 

CONTRATADA junto a Tesouraria do Município, serão descontadas conforme prevê o 

item 7.7 e 7.8 do Anexo II do Edital (Minuta do Contrato). 

 

Encaminhe a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo 

para que se manifeste tecnicamente, referente ao tema, bem como dê ciência a 

Comissão Permanente de Licitação (CPL) para que anexe o documento nos autos do 

Processo Licitatório em epígrafe. 

 

Ademais, comunique-se aos demais órgãos competentes para 

ciência do fato e publique-se na Imprensa Oficial do Município e outros meios de 

comunicação que deem amparo ao Princípio da Publicidade e Transparência conforme 

CF/88. 

 

Sem mais para o momento, 

 

Atenciosamente, 

 

 

Bruno Raposo 

Controlador-Geral do Município 

Prefeitura Municipal de Extrema 


