
 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 
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Notificação GABPREF/001/2019 

 
Contrato nº 047/2017. 
Obra/Serviço: Contratação de pessoa jurídica especializada 
para realizar a pavimentação em bloquetes, calçadas, rampa 
de acessibilidade e meio fios nas vias urbanas de Bom Jesus 
do Tocantins, conforme Contrato de Repasse OGU n° 
828743/2016/MCIDADES/CAIXA, processo n° 1.030.438-
06/2016, firmado com o municipio de Bom Jesus do 
Tocantins – TO. 
Contratada: Morema Construções Pavimentações e 

Incorporações Ltda. 
Cnpj nº 37.408.085/0001-51. 
Historico de Notificações: 1ª Notificação. 

 
A prefeitura municipal de Bom Jesus do Tocantins/TO, 
notifica pela 1ª (primeira) vez a empresa Morema 
Construções Pavimentações e Incorporações Ltda, inscrita no 
CNPJ sob n.º 37.408.085/0001-51, pelo descumprimento da 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO DO 
CONTRATO, conforme segue: 

 
11.1. O não cumprimento total ou parcial deste 

Contrato enseja sua rescisão, independentemente de 
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, além da 
aplicação das sanções previstas, desde que ocorra qualquer 
dos seguintes motivos: 

 
11.1.1. Não cumprimento de cláusulas contratuais 

e especificações; 
 
11.1.2. Cumprimento irregular de cláusulas 

contratuais e especificações; 
 
11.1.3. Lentidão no cumprimento do contrato, 

levando a CONTRATANTE a presumir a não conclusão dos 
Serviços no prazo estipulado; 

 
 
 

 
11.1.5. Paralisação da execução dos Serviços sem 

justa causa e prévia comunicação e autorização da 
CONTRATANTE; 
 
E conforme a solicitação acima descrita, a empresa deixou de 
atender ao disposto no aludido item e subitens do contrato 
entre as partes contrariando assim a CLÁUSULA DÉCIMA 
PRIMEIRA do referido contrato, pois a mesma paralisou a 

obra sem a devida autorização desta municipalidade e em 
nenhuma justificativa prevista no instrumento contratual a 
mais de 90 (noventa) dias sem nenhuma explicação à 
CONTRATANTE. 
 
Desta forma fica a empresa notificada a retomar a execução 
da obra cumprindo o cronograma apresentando. 
 
Determina-se que a notificada retome os serviços para o qual 
foi contratada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir 
do recebimento desta. 
 
Bom Jesus do Tocantins/TO, 30 de abril de 2019. 
 

 
Paulo Hernandes Moura Lima 

Prefeito Municipal 
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