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Atos Administrativos

NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA
Ao representante da empresa
Empresa : TECPLAN TERRAPLENAGEM - LTDA
CNPJ: 09.206.625/0001-89
CONTRATO: Nº 177/2021

Prezado senhor,
O Município de Condeúba, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no
CNPJ de nº 13.694.138/0001-80, localizada na Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº
53 A, CEP 46.200-000, por seu representante legal, o prefeito Silvan Baleeiro de Sousa,
no uso de suas atribuições legais, conferida pela Lei Orgânica Municipal e demais
normas complementares, NOTIFICA Vossa Senhoria, solicitando que retorne a
execução da obra que tem como objeto Pavimentação Asfáltica das Ruas A, B, C,
D, E, Ceará e G, conforme projeto especificações de Planilha Orçamentaria e
Memorial Descritivo, no qual, a mesma se encontra com o contrato vigente, onde
vale ressaltar que esse contrato já foi aditivado em 3 (três) meses e não temos mais
autorização do Convênio Nº 022/2021 para um novo aditivo, sendo assim, é necessário
que a obra conclua em prazo determinado no Termo de Aditivo.
Desta forma, considere-se Notificado, para devidos efeitos legais a partir da data de
ciência deste documento, especialmente para assegurar a regularidade e o direito à
ampla defesa que lhe é conferido, concedendo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias úteis para
que sejam providenciados e que possa pronunciar sobre os fatos arrolados na presente
notificação.
Contando com o bom senso de vossa senhoria, elevamos nossos votos de estima e
consideração.
29 de agosto de 2022

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal
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NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Ao representante da empresa
Empresa : TECPLAN TERRAPLENAGEM - LTDA
CNPJ: 09.206.625/0001-89
CONTRATO: Nº 177/2021
Prezado senhor,
O engenheiro civil Marcos Anisio de Oliveira Coutinho, no uso de suas
atribuições legais, conferida pela ART de fiscalização n° BA20220047761, junto com
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de n° 052057740-0, NOTIFICA Vossa
Senhoria, para que o item 4.1 da planilha orçamentária do Convênio N° 022/2021 cujo
objeto é Pavimentação Asfáltica das Ruas A, B, C, D, E, Ceará e G, no qual, a mesma
se encontra com o contrato vigente, seja executada com uma maior qualidade.
Os meios-fios e sarjetas estão ficando fora de nível tanto nos sentidos
transversais

como

nos

longitudinais,

provocando

ao

olho

nu

movimentos

descompassados inaceitáveis.
A execução da atividade está sendo feita sem planejamento, sem a preocupação
dos riscos de acidentes com os pedestres, sem um rigor técnico na execução e sem um
profissional capacitado para estar à frente, acompanhar o serviço em questão.
Desta forma, considere-se Notificado, para devidos efeitos legais a partir da data
de ciência deste documento, especialmente para assegurar a regularidade e o direito à
ampla defesa que lhe é conferido, concedendo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias úteis para
que seja melhorada todas as questões levantadas nesse documento e que possa se
pronunciar sobre os fatos arrolados na presente notificação.
Contando com o bom senso de vossa senhoria, elevamos nossos votos de
estima e consideração.
03 de Outubro de 2022

____________________________
Marcos Anisio de Oliveira Coutinho
Engenheiro Fiscal de Condeúba
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