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“NOTIFICAÇÃO Nº 01 PARA CUMPRIMENTO DO CONTRATO ” 
 

 

À  FAB MIX CONCRETOS LTDA  
CNPJ: 22.888.990/0001-89 
 
Prezado Senhor, 
 
 
  
                       Fica advertida a Empresa FAB MIX CONCRETOS LTDA , contratada para a execução dos 

serviços referentes ao contrato nº 143/2022– para Execução de Obra de Construção de Ponte de 

Pedestres e Ciclistas em Trecho sobre o Rio Mataruna, no desague próximo ao monumento “Amo 

Araruama” Centro de Araruama  - Araruama – RJ, tendo em vista a ordem de inicio ter sido recebida 

pela empresa no dia 16/08/2022 e até a presente data  foi verificado in loco a morosidade com que a 

empresa está executando a obra e que está sendo feita com pouca produtividade, acarretando ônus a 

sociedade, que passará tempo sem usufruir o empreendimento, acréscimos de custos de fiscalização e 

prejuízo para a administração pública que tem o objetivo de entregar tal Obra para benefício da população 

dentro do seu devido prazo. 

 

Temporizaremos 2 dias úteis para a devida apresentação do responsável pela obra em questão, 

junto ao fiscal e a oficialização por escrito das medidas a serem tomadas mediante esta notificação. A não 

observância e cumprimento do prazo estipulado no contrato podem acarretar em sanções 

administrativas ora estipuladas. 

 

Por fim, a empreiteira deve ter em mente sua responsabilidade técnica pela boa 

realização dos serviços, responsabilidade esta que transcende, inclusive, os limites contratuais.  

 

 

 

Agradecemos desde já a compreensão da distinta contratada, e colocamo-nos à disposição 

para  resolver as pendências e manter a cordialidade entre as partes. 
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Araruama/RJ, 11 de janeiro de 2023. 

 
 
 
 
 
 
 

                    ______________________________________________________________________________ 
Philippe de Souza Ramos 
Fiscal de Obras Públicas 

 
 
 
 
 
 

                    ______________________________________________________________________________ 
Cláudio Barreto                    

Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo  e 
                    Serviços Públicos 

 
 
 
 
 
Ciente: ______/______/_________ 
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