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EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município de Lago Verde -
MA. , exclusivamente na forma eletrônica, é
uma publicação da Administração Direta deste
Município.
ACERVO
As edições do Diário Oficial Eletrônico de Lago
Verde poderão ser consultadas através da
internet, por meio do seguinte endereço:
https://www.lagoverde.ma.gov.br/diario
Para pesquisa por qualquer termo e utilização
de filtros, acesse
https://www.lagoverde.ma.gov.br/diario. As
consultas, pesquisas e download são de acesso
gratuito e independente de qualquer cadastro.
ENTIDADE
Prefeitura Municipal de Lago Verde - MA
CNPJ: 06.021.174/0001-17, Prefeito Alex Cruz
Almeida
Endereço: Av. Pres. Kennedy, Nº 1002, Centro,
Telefone: (99) 3621 0533 e-mail:
ti@lagoverde.ma.gov.br
Site: https://www.lagoverde.ma.gov.br

Governo

NOTIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 001/2021 - RESCISÃO
UNILATERAL DE CONTRATO MUNICÍPIO DE LAGO
VERDE-MA,  pessoa  jurídica  de  direito  público
interno, com sediada na Avenida Presidente Kennedy,
s/n, nº., Centro, Lago Verde - MA inscrito no CNPJ:
Nº 06.021.174/0001-17. , neste ato representado pelo
senhor Prefeito Municipal Sr. ALEX CRUZ ALMEIDA,
portador do RG nº 101296898-4 SSP/PA e do CPF: nº
849856073-04,  residente  e  domiciliado  na  Rua  da
Caema s/n – Centro, Lago Verde - MA., vem através
do presente, notificar sobre a abertura de Processo
A d m i n i s t r a t i v o  v i s a n d o  R E S C I N D I R
U N I L A T E R A L M E N T E  O  C O N T R A T O
ADMINISTRATIVO   nº  01111-002/2020,  de  06  de
janeiro de 2020, cujo objeto foi para os Serviços de

Recuperação de Estradas Vicinais, neste município,
decorrente  da   Tomada  de  Preços  nº.  005/2019
firmado  com  a  empresa  BX  EMPREENDIMENTOS
TRANSPORTE  E  SERVIÇOS,  pessoa  jurídica  de
direito privado, com sede  na Avenida do Comercio,
s/n, no município de Miranda do Norte - MA inscrita
com  o  CNPJ:  nº  25.453.984/0001-04,no  ato  da
assinatura  deste  contrato  em tela,  teve  como  seu
representante legal o Senhor, LUPERCIO ALVES DE
L I M A ,  p r o c u r a d o r ,  p o r t a d o r  d o  R G  n º
0 0 0 0 7 6 6 6 3 4 9 7 - 3 ,  S S P / M A ,  e  o  C P F :  n º
849150.303-00, residente e domiciliado na Avenida
do Comercio s/n, bairro centro, na cidade de Miranda
do Norte - MA., para que esta, caso queira, apresente
resposta no prazo de 10(dez) dias, em obediência aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa, levando em consideração os motivos a seguir
exposto  s:  Considerando  a  notícia  de  amplo
conhecimento pela população de que os serviços de
RECUPERAÇAO  DE  ESTRADAS  VICINAIS
MUNICIPIO  DE  LAGOVERDE/MA,  não  foi  iniciada
pela empresa acima citada, sem justa causa e prévia
comunicação à administração pública,  e bem como
pelo não cumprimento de cláusulas contratuais,  de
um modo explícito, a Clausula Décima (dos prazos de
execução) Considerando que a municipalidade recebe
inúmeras  reclamações  de  populares  pela  não
execução da obra que é de extremo interesse público
e  que  trará  grandes  benefícios  a  população  deste
munic íp io .  Cons iderando  que  os  a tos  da
Administração  Pública  buscam  a  satisfação  do
interesse  público,  e  os  contratos  administrativos
possuem e guardam características próprias, sendo
revestidos  de  prerrogativas  para  o  seu  exercício,
dentre  eles  o  poder  de  rescisão  unilateral.
Considerando  que  a  Constituição  impõe  à
Administração Pública a observância da legalidade,
atribui  a  todos  os  litigantes  em  geral,  seja  em
processos judiciais seja administrativo, a obediência à
garantia  fundamental  do  contraditório  e  da  ampla
defesa (art. 5º. LV). Considerando que o contraditório
e  a  ampla  defesa  são  valores  intrinsecamente
relacionados com o Estado Democrático de Direito e
têm por finalidade oferecer a todos os indivíduos a
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segurança  de  que  não  serão  prejudicados,  nem
surpreendidos  com  medidas  interferentes  na
liberdade e no patrimônio,  sem que haja a devida
submissão  a  um  prévio  procedimento  legal.  Em
decorrência desses princípios, deve-se proporcionar
aos  interessados  processos  administrativos  e
judiciais: a devida ciência acerca da instauração de
processos  e  dos  respectivos  atos  processuais;  a
oportunidade de manifestação nos autos; o direito de
requerer e produzir as provas cabíveis, bem como o
de  influenciar  a  decisão  do  julgador.  Os  aludidos
preceitos, dessa forma, assumem duas perspectivas:
formal –  relacionada à ciência e a participação no
processo,  material  -  concernente  ao  exercício  do
poder de influência sobre a decisão a ser proferida no
caso concreto. Considerando que a rescisão unilateral
do contrato  administrativo  deve observar  o  devido
processo  legal ,  no  qual  seja  conferido  ao
administrado  o  direito  à  ampla  defesa  e  ao
contraditório.  Este  procedimento  tem  como  base
legal os artigos 77, 78, incisos I, II, V e XII, c/c 79,
inc.  I  da  Lei  Federal  no.  8.666/93.  A  presente
notificação  será  publicada  no  Diário  Oficial  do
Município,  em atenção ao princípio da publicidade
dos atos administrativos. Lago Verde - MA, em 01 de
fevereiro de 2021

ALEX CRUZ ALMEIDA

Prefeito Municipal

Código identificador:
54d2840bf16d95e65d600df0824d0d30e7f133f8b86eaf8959d2d64e2cbab28193
00b7c3c07b015bb62c5563b7fe74c97eaa1fa1ab4eed4bbcfd0c9ef73a3b09

NOTIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 002/2021 -
R E S C I S Ã O  U N I L A T E R A L  D E
CONTRATO MUNICÍPIO DE LAGO VERDE-MA,
pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,
com sediada na Avenida Presidente Kennedy,
s/n, nº., Centro, Lago Verde - MA inscrito no
CNPJ:  Nº  06.021.174/0001-17.  ,  neste  ato
representado pelo senhor Prefeito Municipal
Sr. ALEX CRUZ ALMEIDA, portador do RG
nº  101296898-4-SSP/PA  e  do  CPF:  nº
849856073-04,  residente  e  domiciliado  na
Rua da Caema s/n – Centro,  Lago Verde -
MA., vem através do presente, notificar sobre
a  abertura  de  Processo  Administrativo
visando RESCINDIR UNILATERALMENTE O
CONTRATO  ADMINISTRATIVO  nº

012910-001/2020,  de  06  de  janeiro  de
2020,  para  Execução  das  Obras  de
construção da Orla do Açude de Emergência,
neste município, decorrente da  Tomada de
Preços nº. 005/2019 firmado com a empresa
BX EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE E
SERVIÇOS,  pessoa  jurídica  de  direito
privado, com sede na Avenida do Comercio,
s/n, no município de Miranda do Norte - MA
inscrita com o CNPJ: nº 25.453.984/0001-04,
no ato da assinatura deste contrato em tela,
teve como seu representante legal o Senhor,
LUPERCIO  ALVES  DE  LIMA,  procurador,
portador do RG nº 000076663497-3, SSP/MA,
e  o  CPF:  nº  849150.303-00,  residente  e
domiciliado  na  Avenida  do  Comercio  s/n,
bairro centro, na cidade de Miranda do Norte
- MA., para que esta, caso queira, apresente
resposta  no  prazo  de  10(dez)  dias,  em
obediência aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, levando em
consideração  os  motivos  a  seguir  exposto
s:  Considerando  a  notíc ia  de  amplo
conhecimento  pela  população  de  que  os
serviços de Construção da ORLA DO AÇUDE
DE  EMERGENCIA  DO  MUNICIPIO  DE
LAGOVERDE/MA,  não  foi  iniciada  pela
empresa  acima citada,  sem justa  causa  e
prévia comunicação à administração pública,
e  bem  como  pelo  não  cumprimento  de
cláusulas contratuais, de um modo explícito,
a  Clausula  Decima  (dos  prazos  de
execução)  Cons iderando  que  a
mun ic ipa l idade  recebe  inúmeras
reclamações de populares pela não execução
da obra que é de extremo interesse público e
que  trará  grandes  benefícios  a  população
deste município. Considerando que os atos
da  Administração  Públ ica  buscam  a
satisfação  do  interesse  público,  e  os
contratos  administrativos  possuem  e
guardam  características  próprias,  sendo
revestidos  de  prerrogativas  para  o  seu
exercício,  dentre  eles  o  poder  de  rescisão
unilateral. Considerando que a Constituição
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impõe à Administração Pública a observância
da legalidade, atribui a todos os litigantes em
geral,  seja  em  processos  judiciais  seja
administrativo,  a  obediência  à  garantia
fundamental  do  contraditório  e  da  ampla
defesa (art.  5º.  LV).  Considerando  que o
contraditório e a ampla defesa são valores
intrinsecamente relacionados com o Estado
Democrático  de  Direito  e  têm por  finalidade
oferecer a todos os indivíduos a segurança
de  que  não  serão  prejudicados,  nem
surpreendidos com medidas interferentes na
liberdade e no patrimônio, sem que haja a
devida submissão a um prévio procedimento
legal.  Em  decorrência  desses  princípios,
deve-se  proporcionar  aos  interessados
processos  administrativos  e  judiciais:  a
devida  ciência  acerca  da  instauração  de
processos  e  dos  respect ivos  a tos
processuais; a oportunidade de manifestação
nos autos; o direito de requerer e produzir as
provas cabíveis, bem como o de influenciar a
decisão do julgador.  Os aludidos preceitos,
dessa  forma,  assumem duas  perspectivas:
formal  –  re lac ionada  à  c iênc ia  e  a
participação  no  processo,  material  -
concernente  ao  exercício  do  poder  de
influência sobre a decisão a ser proferida no
caso concreto. Considerando que a rescisão
unilateral  do  contrato  administrativo  deve
observar  o  devido  processo  legal,  no  qual
seja  conferido  ao  administrado  o  direito  à
ampla  defesa  e  ao  contraditório.  Este
procedimento  tem  como  base  legal  os
artigos 77, 78, incisos I, II, V e XII, c/c 79, inc.
I  da Lei  Federal no. 8.666/93.  A presente
notificação  será  publicada  no  Diário  Oficial
do  Município,  em atenção  ao  princípio  da
publicidade  dos  atos  administrativos.  Lago
Verde - MA, em 01 de fevereiro de 2021

ALEX CRUZ ALMEIDA

Prefeito Municipal
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