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     PORTARIA Nº 10 DE 9 DE NOVEMBRO DE 2016. 

 
“Dispõe sobre abertura de processo 
administrativo, e estabelece outras 
providências”.      

 
 
CONSIDERANDO a relevância dos argumentos e fundamentação trazida pelo 
Secretário Municipal de Saúde, acerca do atraso na conclusão das construções 
das UBS (s) dos Bairros Paraíso, Ipiranga e Novo Horizonte, nesta Cidade de 
Guanambi, conforme se depreende do relatório anexo; 
 
CONSIDERANDO que os Contratos foram assinados pelo representante legal 
da empresa Companhia Brasileira de Serviços Industriais e Infraestrutura LTDA 
– EPP, em 18 de dezembro de 2014; 
 
CONSIDERANDO o Ofício da Secretaria Municipal de Saúde informando a 
situação, contendo todos os documentos necessários á regular instrução do 
feito; 
 
CONSIDERANDO a existência de razão de interesse público, de alta 
relevância e conhecimento e, concomitantemente, por se tratar de recursos da 
União repassada diretamente para o Município; 
 
CONSIDERANDO a previsão legal contida no art. 78 e seguintes da lei nº 
8.666/1993, que disciplina os casos de rescisão contratual, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa; 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, no uso de 
suas atribuições legais, em atenção ao art. 5º, inciso LV, da Constituição da 
República, em consonância com o parágrafo único do art. 78, da Lei                  
nº 8.666/1993   
 
 
    RESOLVE: 
 
Art. 1º. Autorizar a abertura de processo administrativo objetivando a rescisão 
dos Contratos de nº 008/2014 CO, firmado com a Companhia Brasileira de 
Serviços Industriais e Infraestrutura LTDA – EPP, que tem como objeto a 
contratação de empresa com material e mão de obra, para a construção da 
sede própria da Unidade Básica de Saúde – Porte II, no Bairro Paraíso; do 
Contrato nº 008/2014 CO-B, firmado com a Companhia Brasileira de Serviços 
Industriais e Infraestrutura LTDA – EPP, que tem como objeto a contratação de 
empresa com material e mão de obra, para a construção da sede própria da 
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Unidade Básica de Saúde – Porte II, Eurivaldo Pereira Cardoso, localizado no 
bairro Ipiranga, e do Contrato nº 008/2014 CO-A, firmado com a Companhia 
Brasileira de Serviços Industriais e Infraestrutura LTDA – EPP, que tem como 
objeto a contratação de empresa com material e mão de obra, para a 
construção da sede própria da Unidade Básica de Saúde – Porte II, no Bairro 
Novo Horizonte; todas nesta Cidade de Guanambi, assegurando-se ao 
contratado o direito constitucional ao contraditório e da ampla defesa, na forma 
da Lei. 
 
Art. 2º. Determinar a suspensão imediata dos referidos contratos até a 
finalização do processo administrativo. 
 
Art. 3º. O processo administrativo deverá observar todas as exigências legais, 
tramitando com maior brevidade possível pelos setores competentes com 
vistas a: 
 
I – Secretaria Municipal de Saúde para autuação do processo e notificação do 
contratado para, querendo, apresentar suas razões no prazo legal. 
 
II – Assessoria Jurídica para análise e elaboração de parecer jurídico. 
 
III – Cumpridas todas as etapas, o processo deverá retornar ao Gabinete do 
Prefeito, devidamente instruído, para análise e decisão. 
 
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA 
BAHIA, em 9 de novembro de 2016. 
 
 
 
 
Charles Fernandes Silveira Santana 
Prefeito do Município de Guanambi        


