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Gurinhém-PB, segunda, 20 de setembro de 2021 

  

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO 

CONTRATO Nº 0069/2019, FIRMADO ENTRE 

O MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB E 

ENERGEPAR EMPREENDIMENTOS 

ELÉTRICOS LTDA.  

   

 O MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, pessoa jurídica 

de direito público, com sede na R. Flávio Ribeiro, 219, 

Gurinhém - PB, CEP: 58.356-000, neste ato representado 

legalmente pelo Sr. TARCÍSIO SAULO DE PAIVA, 

PrefeitoMunicipal, usando das atribuições conferidas pela 

legislação vigente RESOLVE RESCINDIR 

UNILATERALMENTE, o Contrato n° 0069/2019, decorrente 

do Pregão Presencial nº 0033/2019, com a interveniência 

da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, através de seu 

Secretário SEVERINO EMÍDIO DE PAIVA NETO, que foi 

firmado com ENERGEPAR EMPREENDIMENTOS 

ELÉTRICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob 

o nº 15.156.111/0001-69, com sede na Av. Doutor Victor do 

Amaral nº 588 – Sala 33, CEP: 83.702-040, o que fazem 

mediante as cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

1.1. Constitui objeto deste termo, a RESCISÃO 

UNILATERAL do Contrato n°0069/2019, decorrente do 

Pregão Presencial nº 0033/2019, que tem por objeto a 

contratação de empresa especializada em reordenação 

luminotécnica e execução de serviços de locação de 

luminárias em LED por 60 meses, com instalação, 

manutenção e garantia dos produtos durante o prazo de 

locação no sistema de iluminação pública, com fornecimento 

de mão-de-obra, materiais e equipamentos, conforme 

descrição dos serviços constantes nas especificações do 

projeto, anexas ao edital.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

2.1. Em razão da fundamentação utilizada no parecer jurídico 

da assessoria municipal, utilizando-o como de modo aliunde 

e destacando (i) a ilegalidade na fixação do prazo de vigência 

contratual (60 meses), (ii) a inexecução parcial dos serviços 

– descumprimento da cláusula oitava do Contrato n° 

0069/2019, (iii) a alteração do endereço da sede da empresa 

contratada sem informar à Administração Municipal; e, (iv) o 

parecer do setor técnico de engenharia, fica rescindido o 

Contrato mencionado na cláusula anterior. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

3.1. Fica aplicada multa à empresa ENERGEPAR 

EMPREENDIMENTOS ELÉTRICOS LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (CNPJ) sob o nº 15.156.111/0001-69, no percentual 

de 10% (dez por cento), nos termos da Cláusula Oitava, 

alíneas “b” e “e”, do Contrato n° 0069/2019, devendo ser 

recolhida aos cofres municipais, sob pena de execução 

judicial. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

4.1. A notificação da empresa ENERGEPAR 

EMPREENDIMENTOS ELÉTRICOS LTDA-  CNPJ sob o nº 

15.156.111/0001-69, será procedida através da publicação 

nos meios oficiais: Diário Oficial da Famup e do Estado da 

Paraíba, bem como no site oficial do Município de Gurinhém-

PB, no afã de ser atendido os princípios da publicidade, 

contraditório e ampla defesa. 
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 4.2. Após a publicação supracitada, a empresa 

ENERGEPAR EMPREENDIMENTOS ELÉTRICOS LTDA - 

CNPJ sob o nº 15.156.111/0001-69fica desde já obrigada a 

apresentar e comprovar, para prestação de contas, toda a 

documentação relativa aos supostos serviços prestados 

durante o exercício de 2021, como também as certidões 

regulares no âmbito municipal, estadual e federal, no prazo 

de 30 (trinta dias), sob pena de indeferimento do seu 

pagamento. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

5.1. Fica decretada a encampação das luminárias em posse 

do Município de Gurinhém/PB, pelo princípio da 

continuidade, em que o serviço público não pode deixar de 

fornecer um serviço básico à população, como a iluminação 

pública, e ainda por todos os prejuízos gerados ao ente 

público, que teve suas lâmpadas trocadas e devem ser 

devolvidas, conforme a cláusula sétima do contrato n° 

0069/2019, que previu prazo de execução para que fossem 

implantadas todas as luminárias em dois meses, contados à 

partir da assinatura do mesmo, porém, decorridos 21 (vinte e 

um) meses, foram instaladas 1027 (um mil e vinte e sete) 

lâmpadas LED com potências variadas.  

5.2. A justificativa da cláusula anterior se dá pelo Município 

de Gurinhém ter herdado o prejuízo de receber um conjunto 

de equipamentos obsoleto e problemático, ferindo os 

princípios da eficiência, efetividade e eficácia, ficando a 

devolução condicionada até que haja nova contratação dos 

aludidos equipamentos de iluminação pública. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

6.1. Para dirimir as questões oriundas da presente 

RESCISÃO, é competente o foro da Comarca de Gurinhém, 

Estado da Paraíba. 

E assim, por estarem de acordo, assinam este instrumento 

na presença das testemunhas abaixo. 

Gurinhém/PB, 15 de setembro de 2021. 
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 DECRETO Nº 041/2021                      

DECRETA A NULIDADE DO PROCESSO 

SELETIVO N° 001/2019 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE 

GUIRNHÉM, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais que lhes são conferidas pela Constituição 

Federal, Lei Orgânica do Município, e demais Legislação em 

vigor, e  

CONSIDERANDO que o Edital do Processo Seletivo n° 

01/2019 previu número de vagas para Pessoa com 

Deficiência-PCD em número inferior ao previsto no Decreto 

Federal nº 9508/2018, art. 1º, Parágrafo 1º; 

CONSIDERANDO que o item IX-Da Prova Prática não previu 

de forma clara a pontuação de cada item que seria avaliado 

na prova prática, deixando dúvidas nos pontos 10 e 11 sobre 

se haveria ou não desmembramento dos critérios de análise 

da prova prática em sub-itens; 

CONSIDERANDO que as Leis enumerados no preâmbulo do 

Edital publicado como reguladoras do certame tratam da 

estrutura administrativa de serviços efetivos e comissionados 

deste Município, que devem ser providas por Concurso 

Público; 

CONSIDERANDO que nem o preâmbulo do Edital, nem a 

integralidade do seu texto, especificou se o ingresso no 

serviço público dos selecionados no Processe Seletivo se 

daria de forma efetiva ou temporária; 

CONSIDERANDO que o Edital do Processo Seletivo não 

especificou o instrumento jurídico/ato de ingresso pelo qual 

os selecionados ingressariam no serviço público; 

CONSIDERANDO que o item XII do Edital menciona o termo 

“nomeação”, que exige a lavratura de portaria, que é o 

instrumento jurídico utilizado para a investidura em cargo 

efetivo, provido mediante concurso público, ou cargo em 

comissão, considerado de livre nomeação e exoneração, o 

que deixa dúvidas sobre a forma de investidura dos 

selecionados, se definitiva ou temporária; 

CONSIDERANDO que a doutrina pátria considera 

NOMEAÇÃO como “o ato administrativo que materializa o 

provimento originário. Em se tratando de cargo vitalício ou 

efetivo, a nomeação deve ser precedida de aprovação prévia 

em concurso público. Se se tratar de cargo em comissão, é 

dispensável o concurso.” CARVALHO FILHO, José dos 

Santos. Manual de Direito Administrativo. 29 ed. São 

Paulo: Atlas, 2015, p. 642, sendo, portanto, ato de investidura 

em cargo efetivo ou comissionado. 

CONSIDERANDO que a falta de clareza explicitada nos 

considerandos anteriores, quanto à forma e natureza da 

investidura dos selecionados no âmbito do serviço público 

viciou o processo seletivo;  

CONSIDERANDO que o dever de autorrevisão dos atos 

nulos pelo administrador público encontra respaldo na 

Súmula 346, do STF, que assim prescreve: “A 

administração pública pode declarar a nulidade dos seus 

próprios atos”; 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica decretada a nulidade do EDITAL NORMATIVO 

DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2019 – PMG/PB e todos 

os atos posteriores. 

Art. 2º. Os candidatos inscritos no Processo Seletivo objeto 

do Edital previsto no artigo anterior poderão requerer a 

devolução da taxa de inscrição, através de requerimento 

encaminhado ao e-mail: 

restituicaopsgurinhem@gmail.com, no qual deverão 

comprovar o pagamento da taxa e indicar número de conta, 

agência, banco e CPF para a devolução, bem como 

encaminhamento de via digitalizada de RG e CPF.  
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 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.  

Do Gabinete do Prefeito Constitucional de Gurinhém-PB, 13 

de setembro de 2021.  

 

 

TARCISIO SAULO DE PAIVA 

PREFEITO 

 

 

 

 


