
 
       

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Secretaria Municipal de Obras 

 

 

Sr. Secretário de Obras, 

 

Segue neste processo de nº 30760/2017, os autos para elaboração da rescisão contratual com a 

empresa APRIMORA CONSTRUTORA LTDA – EPP: 

Contrato: 000262/2017 

Tomada de Preços: 0002/2017 

Processo Administrativo Origem: 27.256/2016 

Ordem Serviço: 26/10/2017 

Objeto Contrato: Construção de Muros de Arrimo de Contenção em Área de Risco de Diversas 

Localidades do Município de Presidente Kennedy 

 

Historiando os fatos do contrato 262/2017; após 03 (três) notificações de advertência datadas 

de 06/11/2017, 20/11/2017 e 28/11/2017 pela fiscalização da PMPK, e analisado a defesa da empresa 

na época, foi concedido um aditivo de prazo contratual de mais 60 (sessenta) dias, a partir de 

26/02/2018, prazo este que não foi suficiente para a retomada dos serviços e conclusão das obras. 

Desta forma, foi estipulada multa contratual de 0,005 por cento do valor do contrato por dia de atraso, 

totalizando 60 (sessenta) dias de atraso, cujo valor está calculado em anexo. 

 

Diante da inércia da empresa em cumprir suas obrigações contratuais, a fiscalização do contrato 

elaborou o replanilhamento para se proceder uma medição final dos serviços e sugerir ao Sr. 

Secretário de Obras o respectivo DISTRATO CONTRATUAL para a rescisão sumária do contrato 

262/2017. 

 

Desta forma, solicitamos ao Sr. Secretário de Obras autorização para se proceder o distrato 

contratual baseado nas informações abaixo: 

 

Contrato: 000262/2017 

Valor Contratual Inicial: R$ 209.683,42 

Valor do aditivo Replanilhado: R$ 52.374,67 

Valor da Medição Final da Aprimora: R$ 53.948,16 

 

Valor da Multa Aplicada: 

 

1) 0,0005 x valor contrato = 1 dia 

0,0005 x 20.683,42 = 104,84 / dia 

 

2) 1 dia x 60 dias atraso / aditivo concedido = valor da multa 

R$ 104,84 x 60 dias = R$ 6.290,40 

 

O valor da medição final com Aprimora Construtora Ltda – Epp será: 

R$ 53.948,16 – R$ 6.290,40 = R$ 47.657,76 

 

Em 05/12/2018 


