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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

ENGASTE – ENGENHARIA, ARQUITETURA E SERVIÇOS LTDA, 

por seu advogado o Dr. Neirrobisson de Souza Pedroza Junior, OAB/PB 21.444, não 

suportando mais as inverdades desferidas pelo poder público municipal, vem por meio 

desta esclarecer os imbróglios ocorridos com relação às obras da praça Fabio Mariz.  

A engaste sagrou-se vencedora da licitação na modalidade Tomada 

de Preço nº 008/2010, tendo assinado o contrato e iniciado as obras em junho de 2010, 

conforme enredado pelo ente municipal a poucos dias. 

O que não se revela às claras, ao povo desta cidade, é que apesar de 

ter iniciado as obras em junho de 2010, a ENGASTE só recebeu o 1º pagamento em 09 

de Dezembro de 2011, empenho 0009422, conforme declara a própria edilidade. Atraso 

de aproximadamente 18 meses, o triplo do tempo previsto para a conclusão da obra.  

Neste meio tempo a ENGASTE mesmo sem receber nenhum valor 

referente a esta obra, pagou seus impostos, bem como folha de pagamento e 

fornecedores, amargando o prejuízo, até o pagamento.  

Diante tal atraso, foi paralisado a obra. Em decorrência da paralisação 

o ente municipal, através do gestor à época realizou aditivo contratual prorrogando o 

prazo para conclusão da obra. Percebam que tal aditivo de prazo se deu único e 

exclusivamente por culpa do município.  

Após pagamento realizado em dezembro de 2011, a ENGASTE 

reiniciou as obras, como combinado. Todavia, amargou novamente prejuízo, ficando 

todo o ano de 2012, sem receber nenhum valor por seu trabalho. Motivo pelo qual a 

obra foi paralisada novamente. E realizado novo contrato aditivo de prazo, onde foi 

concedido mais um ano para a realização da mesma. Mais uma vez por culpa do 

Municipio. 

Em 2013, já sob nova gestão, fora realizado o pagamento da 2º e 3ª 

medição, sendo a 2ª no mês de Fevereiro, e a 3ª no mês de dezembro. Notem, que o 

espaçamento entre os pagamentos continuam a ser exageradamente prolongados, 10 

meses de um para o outro. Deste modo a ENGASTE comprometia cada vez mais seu 

patrimônio para suportar grandes períodos sem recebimento.  

Entendam que o pagamento de 2ª medição deu-se em 2013, para 

cobrir obrigação atrasada de todo o ano de 2012. Assim como a 3ª medição ocorrida 

em dezembro de 2013, deu-se para arcar com obrigação decorrente do ano de 2013. 

Já em 2014, a ENGASTE enfrenta grande crise financeira, em 

decorrência dos recorrentes atrasos no pagamento das medições. Em reunião com o 

Sr. Prefeito, ao cobrar por seus serviços, foi profundamente ofendido, sendo tratado com 

palavras de baixo calão por repetidas 29 vezes, na presença de assessores e 

secretários, momento em que retirou-se da reunião.  
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Da referida reunião em diante, o município de Catolé não realizou mais 

nenhum pagamento à ENGASTE, desencadeando vários processos judiciais, movidos 

pelo município em desfavor da ENGASTE, para ter a reintegração de posse da obra, 

assim como da ENGASTE, em desfavor do município de Catolé do Rocha, para que se 

pague o que lhe é devido, pela 4ª medição, pendente desde 2014, além de 5ª medição, 

que nunca foi encaminhada à Caixa Econômica, além de serviços que se quer foram 

medidos. Tudo isso reconhecido por medições e planilhas oficiais do próprio 

município.   

No tocante ao processo de reintegração de posse a edilidade chegou 

a fazer um acordo judicial com a ENGASTE, que previa o pagamento da 4ª medição. O 

que não ocorreu, descumprindo assim o acordo judicial, o que provocou a continuidade 

da paralisação dos serviços. Notem, novamente por culpa do município a obra é 

paralisada. 

Existe porem, na conta vinculada a tal contrato, deposito de valores 

desde 2014, onde o município não realizou o pagamento e insiste em afirmar que a 

ENGASTE é que não fora receber. Ora se a ENGASTE não tivesse interesse em 

receber tais valores, não tinha ajuizado ações para recebe-los. 

Diga-se de passagem, os prejuízos causados à ENGASTE foram 

vários. Durante o processo judicial de reintegração da posse, a ENGASTE manteve 

vigilância na referida obra. Entretanto, após o município recuperar a posse da obra, não 

promoveu a vigilância devida, o que provocou depredação da obra, assim como furto de 

toda a estrutura de zinco e tapumes existente, que pertenciam à ENGASTE. Além de 

outros utensílios, como geladeira, fogão, e ferramentas. Entre outras obrigações 

contratuais, como o reajuste anual, do valor da obra, afim de manter o equilíbrio 

econômico financeiro do contrato. Nos termos da Lei 8.666/93. Todos esses temas, 

geraram e gerarão processos em desfavor da edilidade municipal, não como forma de 

represália, mas sim para recuperar ou diminuir o dano patrimonial experimentado. 

Por fim, cumpre esclarecer que por esses motivos, atraso, falta de 

pagamentos e desrespeito ao contrato, o convênio encontra-se travado, e a empresa 

que hoje é responsável pela obra, também suspendeu as obras. 

Deste modo, esperamos que a edilidade municipal, cesse as 

inverdades, e que a população de Catolé entenda o ocorrido e veja que a culpa não 

pertence à ENGASTE e sim ao município de Catolé do Rocha através do seu gestor.  

 

Catolé, 03 de Dezembro de 2018. 

 

 

 

NEIRROBISSON DE SOUZA PEDROZA JUNIOR 

ADVOGADO 

OAB/PB 21.444 
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