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NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 002/2020 
 
 

ARAL MOREIRA/MS, 15 DE JUNHO DE 2020 

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: 

 

O Município de Aral Moreira vem por meio deste notificar a empresa C3 

CONSTRUTORA EIRELI por abandono de obra referente a 

CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE IDADE BOA no Município de 

Aral Moreira/MS. A obra encontra-se paralisada, sem trabalhadores a 

semanas, sendo que possui serviços a serem executados como 

fechamento do alambrado, colocação dos postes, colocação de 

luminárias, pintura do piso, além de correções dos serviços que foram 

executados em inconformidades com o exigido (pintura desbodata, 

cobertura torta, forro de PVC com peças diferentes e falta de acabamento 

adequado, base para equipamento das barras assimétricas).  

A Construtora justificou a algumas semanas que alguns serviços estão 

paralisados por causa da Pandemia COVID-19, porém a empresa recebeu 

ordem de serviço no dia 15/07/2019, e esses serviços já deveriam estar 

programados para execução pois já houve a readequação do prazo 2 

vezes, aumentando o prazo de execução dos serviços inicial de 120 dias, 

90 dias no primeiro aditivo e mais 60 dias no segundo aditivo, totalizando 

270 dias (9 meses) para a entrega do objeto. 

 

A Administração reconhece que há abandono intencional 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 administrativas e judiciais 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 

NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 003/2020 
 

ARAL MOREIRA/MS, 15 DE JUNHO DE 2020 

À  

EMPRESA  

C3 CONSTRUTORA EIRELI 
CNPJ N.º 31.019.378/0001-60 
 
REF: PROC. ADM. Nº 024/2019 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2019 
 
 
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 
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modalidade Tomada de Preços nº 001/2019 , no que pertine ao 

cumprimento das cláusulas do CONTRATO Nº. 015/2019, nos seguintes 

termos: 

 

Primeiramente, urge salientar que o prazo contratual é de 120 dias e que 

a empresa recebeu a ordem de serviço no dia 31 de outubro de 2019, 

sendo assim o término deste contrato se deu no dia 29 de fevereiro de 

2020, onde a empresa solicitou um pedido de readequação de prazo com 

novo cronograma para término da obra para o dia 30 de junho de 2020. 

Até o momento a obra atingiu percentual de cerca de 30% de execução 

física e de acordo com o cronograma físico financeiro apresentado pela 

empresa, no momento a obra deveria estar em cerca de 80% executada. 

No entanto, por meio de fiscalização, foi verificado que a empresa executa 

a obra em ritmo lendo a meses, trabalhando com a média de 5 a 10 

trabalhadores constatado em visitas periódicas, não colocando a 

quantidade de funcionários necessários para a execução da obra em 

prazo vigente. Além disso, a empresa não fornece os equipamentos de 

proteção individual (EPI`s) aos seus funcionários, não dando condições de 

segurança aos mesmos, pois trabalham em alturas de até 4 metros de 

altura. Também foi observado que periodicamente falta materiais no 

canteiro de obra, o que colabora mais ainda para o atraso. 

 

Ocorre que, o Contrato Administrativo firmado com a NOTIFICADA foi 

assinado di a 14 de junho de 2019 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: 

 

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. 015/2019 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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