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ANO VI  N° 1692 – Segunda  Feira 23 de Dezembro de 2019 Suplemento 

NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 002/2019 

ARAL MOREIRA/MS, 19 DE DEZEMBRO DE 2019 

À  

EMPRESA  

C3 CONSTRUTORA EIRELI 
CNPJ N.º 31.019.378/0001-60 
 
REF: PROC. ADM. Nº 062/2019 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2019 
 
 
O MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA - MS, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede na Rua Bento Marques, nº 795, centro, nesta cidade, 

inscrito no C.N.P.J. sob o Nº.03.759.271/0001-13, neste ato representado 

pelo Prefeito Municipal, Alexandrino Arévalo Garcia, brasileiro, solteiro, 

portador do RG n.º 648512 SSP/MS e CPF n.º839.314.301-20, residente e 

domiciliado à Rua 9 de Novembro, nº 206 na Vila Barbosa - Aral 

Moreira/MS,  vem pela presente, NOTIFICAR a empresa  C3 

CONTRUTORA EIRELI, vencedora do certame licitatório modalidade 

Tomada de Preços nº 002/2019 , no que pertine ao cumprimento das 

cláusulas do CONTRATO Nº. 024/2019, nos seguintes termos: 

 

Primeiramente, urge salientar que a Cláusula Quarta do instrumento 

contratual epigrafado preconiza que: DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência 

do presente contrato é de 05 (cinco) meses, iniciando-se a partir da 

emissão da ordem de início dos serviços podendo ser prorrogado no 

interesse da Administração . 

 

Ocorre que, o Contrato Administrativo firmado com a NOTIFICADA foi 

assinado di a 14 de junho do corrente ano e ordem de serviço dia 

15/07/2019, o de prazo para conclusão da obra que teve incialmente a 

previsão de conclusão em 05 (cinco) meses, deveria ser concluída até o 

dia 15/12/2019, sendo que até a presente data somente em torno de 30% ( 

trinta ) da obra efetuada, em visita a obra no dia 18/12/2019 o Engenheiro 

Civil Rodrigo Veron Batista acompanhado pelo Fiscal da Obra o 

Engenheiro Civil Erick Tebaldi observaram os seguintes empecilhos: 

1.  Falta do Uso obrigatório por parte dos funcionários da empresa 

de EPI’s ( Equipamento de Proteção Individual). 

2. Falta de Equipamentos de uso primordial na construção civil ( 

Betoneira ). 

3. Baixa quantidade de funcionários capacitados para o 

desenvolvimento dos trabalhos. 

4.  Sem freqüência registrada do Engenheiro da Empresa 

responsável pela Obra. 

5. Visível falta de insumos para continuação da obra, constatada 

inclusive pelos funcionários ali presentes. 

 

A Administração reconhece que há morosidade consensual da Contratada 

e por final elege impreterivelmente o prazo de 05 (cinco) dias para que a 

empresa C3 Construtora Eireli tome as devidas providencias, obrigando a 

Contratada a promover os ajustes para que haja a atualização dos serviços 

nos termos ajustados no cronograma físico/financeiro, sob pena de 

rescisão unilateral nos termos do art. 79, I e assumir de imediato a obra, 

art. 80, I, ambos da Lei Federal 8.666/93, bem como as aplicações das 

penalidades e sanções previstas em leis e no instrumento contratual. 

 

Pelo exposto, diante da execução contratual em descompasso com as 

cláusulas previstas no instrumento nº. 024/2019 fica NOTIFICADA a 

empresa contratada, sendo o não cumprimento total das obrigações, 

ensejará a RESCISAO UNILATERAL do presente contrato e tomadas das 

medidas judiciais e administrativas pertinentes ao caso. 

 

Oportunizamos manifestação por parte desta conceituada empresa, para 

que, caso queira, forneça esclarecimentos por escrito quanto ao fato 

motivador da execução irregular do contrato, condição esta, que não exime 

a contatada das penalidades previstas na presente Notificação. 

 
 

Sendo o que se apresenta para o momento 
 

                                                      Atenciosamente 
 
 
 
 

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 
Prefeito Municipal 
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