
 

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL 
 
 

Macapá/AP, 09 de setembro de 2022. 
 
 
À  
PAULINHO PRODUÇÕES EXECUÇÕES MUSICAIS LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, CNPJ nº 22.982.623/0001-40, com Sede na Avenida Ismael Araújo, nº 656, Sala A, Bairro 
Santíssimo, Santarém/PA, CEP: 68.010-600. 
 
 
Representante Legal: Paulo Jofre de Oliveira Andrade Junior. 
 
 
Referência: Contrato nº 008/2022 – UEI ZONA SUL. 
 
 

O INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH, associação sem 
fins lucrativos, qualificado como ORGANIZAÇÃO SOCIAL, inscrito no CNPJ/MF sob nº 
18.972.378/0015-18, neste ato representado pela sua Presidência, vem informar o seguinte.  

 
O Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH, ora denominado Contratante, firmou 

o Contrato 008/2022 – UEI ZONA SUL, com a empresa PAULINHO PRODUÇÕES EXECUÇÕES 
MUSICAIS LTDA, CNPJ 22.982.623/0001-40, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de adequação de estrutura metálica junto a Unidade Estadual de Internação 
Zona Sul de Macapá/AP. 
 

O contrato possui vigência por 180 (cento e oitenta) dias, com início em 06 de abril de 
2022 e final previsto para 03 de outubro de 2022. 

 
Entretanto, a Notificada não tem atendido a Unidade a contento, posto que durante a 

vigência do acordo estabelecido entre as partes foram identificados diversos atos de descumprimento 
contratual. 

 
A exemplo, no dia 15 de julho de 2022 foi elaborada e encaminhada a notificação 

extrajudicial (SIN 34967) indicando a necessidade de regularização dos serviços, posto ter sido 
identificada as seguintes irregularidades: 

 
• Troca da cortina da sala vermelha UEI; 
• Troca da cortina da entrada tenda UEI; 
• Vedação do forro de toda tenda UEI; 
• Adequação do piso dos suprimentos da UEI; 
• Adequação piso do banheiro da UEI; 
• Adequação piso do refeitório da UEI;  
• Fazer o isolamento dos canos que estão expostos UEI; 
• Troca de lâmpadas do salão UEI; 



 

• Fixar parafusos nos suportes das lâmpadas da tenda UEI; 
• Colocar forro no banheiro da pediatria UEI; 
• Fazer vedação próximo ao banheiro masculino UEI; 
• Verificar a parede do repouso multi da UEI.   

 
De igual modo, no dia 01 de agosto de 2022 foi elaborada e encaminhada a notificação 

extrajudicial (SIN 35446) indicando a existência das seguintes falhas/necessidade de correção: 
 

• Instalações elétricas de baixa tensão;  
• Dreno   do   ar-condicionado   sendo   jogado   na   parede, causando umidade na parte 
interior da Enfermaria e linhas elétricas penduradas por cordas;  
• Disjuntor instalado junto ao material do ar-condicionado;  
• Disjuntor instalado sem caixa de proteção;  
• Fiação do QGBT sem tubulação;  
• Fiação na parte interior da enfermaria sem eletroduto PVC e sem aterramento; 
• Fiação solta (linhas elétricas); 

 
Ainda, no dia 30 de agosto de 2022 houve a elaboração da notificação extrajudicial 

(36312) apontando as seguintes falhas: 
 

• Interruptor do ventilador da UTI-3 não funciona;  
• Ausência de preposto para acompanhar a execução do contrato. 

 
Além das notificações devidamente formalizadas, no dia 06 de setembro de 2022 foi 

solicitada a presença de um colaborador da Notificada para resolução de defeito identificado na 
central de ar-condicionado da Pediatria, todavia, ao comparecer na Unidade, o preposto da Notificada 
desrespeitou incisivamente um profissional da Unidade. Registra-se que tais fatos foram devidamente 
comunicados à Notificada pela Diretoria Operacional da Unidade Estadual de Internação. 

 
Logo, certifica-se que, diante dos fatos evidenciados, durante a vigência contratual a 

Notificada não cumpriu o contrato de acordo com suas respectivas cláusulas, além de haver falhas e 
ineficiência na execução do objeto do contrato. 

 
No mais, o Termo de Referência que coadunou com a contratação da Notificada prevê 

em seu item 5.4 a possibilidade de rescisão imediata caso a contratada possua duas notificações 
anteriores por descumprimento contratual, veja: 

 
5.4. Nos casos em que a CONTRATADA já estiver com duas notificações anteriores por 
descumprimento do Contrato, a Contratante poderá rescindir com a Contratada independente 
de prévio aviso ou notificação; 

  
Ainda que não fosse suficiente os atos indicados acima, o Instituto Brasileiro de Gestão 

Hospitalar – IBGH teve ciência quanto à subcontratação realizada pela empresa PAULINHO 
PRODUÇÕES EXECUÇÕES MUSICAIS LTDA, especificamente, quanto a locação/transferência 
realizada para atendimento do objeto do Contrato 008/2022 – UEI ZONA SUL. 

 
Sobre o tema, observe o disposto na cláusula 3.1.2 do Contrato 008/2022 – UEI ZONA 

SUL: 



 

 
CLÁUSULA 3ª 
3.1 São obrigações da CONTRATADA: 
[...]. 
3.1.2 Desenvolver todas as atividades descritas no presente Termo de Referência e na 
proposta apresentada, sendo vedada a transferência a terceiros, parcial ou total, do objeto 
do contrato, assim como a subcontratação de quaisquer das obrigações da 
CONTRATADA sem prévio consentimento, por escrito, da CONTRATANTE. (Grifo 
nosso). 

 
Diante do exposto, conclui-se que, muito embora o Contrato 008/2022 – UEI ZONA SL 

vede expressamente a subcontratação sem o consentimento da CONTRATANTE, a Notificada o fez 
por vias oblíquas, fato esse que coaduna na prática de descumprimento contratual grave. 

 
Portanto, nos termos da cláusula 7ª, do Contrato 008/2022 – UEI ZONA SUL, é permitida 

a rescisão unilateral pela Contratante, veja: 
 

CLÁUSULA 7ª 
7.1. Constituem motivos de rescisão unilateral pela CONTRATANTE: 
7.1.1. A comprovação do cumprimento parcial ou o não cumprimento da prestação de 
serviços contratos; 
7.1.2. A comprovação de desobediência de cláusulas contratuais, especificações e prazos pela 
CONTRATADA, bem como a comprovação de lentidão no seu cumprimento; 
[...]. 
7.1.5. O cometimento de falhas na execução do objeto do contrato; 
[...]. 
7.1.4. Ineficiência na execução do objeto contratual 

 
Assim, considerando a gravidade dos fatos indicados e ciente do risco causados aos 

pacientes que necessitam dos serviços fornecidos pela Unidade Estadual de Internação Zona Sul, o 
Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH, ora NOTIFICANTE considerará unilateralmente 
rescindido o contrato de prestação de serviços nº 008/2022 – UEI ZONA SUL, a partir da data do 
presente documento. 

 
Oportunamente, agradecemos os préstimos dos trabalhos realizados por esta valorosa 

prestadora enquanto o Contrato 008/2022 – 008/2022 – UEI ZONA SUL esteve vigente, e para 
tanto, firmamos e encaminhamos a presente notificação. 

 
Sem mais para o momento. 
 
Atenciosamente, 

 
 
 

Geraldo Adão Lamounier Júnior 
Presidente 

Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH 
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