
            
               

                                                                                                        

______________________________________________________________________________ 
Rua Professor Baster Pillar, nº 151, Parque Hotel - Araruama-RJ. Cep.: 28.970-000 

E-mail:sousp@araruama.rj.gov.br 

 

Estado do Rio de Janeiro 
Prefeitura Municipal de Araruama 
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos 

“NOTIFICAÇÃO Nº 01 – PARA REPAROS DE PATOLOGIAS” 
 

 
À AMRX ENGENHARIA LTDA EPP 

CNPJ : 18.834.989/0001-02 

Rodovia Amaral Peixoto, KM 90,3, Lote 02 – Bananeiras – Araruama / RJ. 

 

 
 
Prezado Senhor, 
 
 

Através de visita técnica ao local da galeria de deságue executada pela empresa AMRX 

ENGENHARIA LTDA EPP, referente ao Contrato de Prestação de Serviços 109/2019. A 

patologia econtra-se no entroncamento da Rua Castelo Nuevo com a Rua General Eurico 

Gaspar Dutra, constatou-se que a galeria está cedendo na parte central, causando 

deformidade no pavimento, ocasionando uma “bacia” sobre a galeria, além de estar 

impendindo que sejam executadas as melhorias necessárias no pavimento.  

Sendo assim notifica-se a empresa, para que a mesma possa estar realizando a 

reparação da patologia presente. Tal problema se trata de ordem executiva por parte da 

empresa executora da obra, visto que a drenagem deve ser executada de forma a garantir a 

estanqueidade e vedação de seus componentes para que não ocorra tal ocorra tal problema 

(fuga de material).  Pelo que indica o fato de ter cedido a galeria, são indicios que esteja 

ocorrendo fuga de material, ocasionando assim desnivelamento da mesma. Afetando assim o 

nivelamento da pavimentação. A seguir seguem as fotos do local. 
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Devido a este fato apresentado, fica notificada a empresa a cumprir os reparos 

necessários, visto que a mesma possui responsabilidade legal durante 05 (cinco) anos sobre a 
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solidez e segurança das trabalhos oferecidos, tanto quanto aos materiais quanto aos serviços 

prestados, segundo Artigo 618 do Código Civil. Esta iniciativa visa preservar os interesses 

públicos, quanto a seguridade dos serviços executados. 

Fica advertida a empresa a responder esta notificação no prazo de 05 dias úteis a 

partir da data de ciência da mesma.  

A não observância e cumprimento do prazo estipulado no contrato podem acarretar 

em sanções administrativas ora estipuladas. 

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais 

esclarecimentos. 

 

Araruama/RJ, 27 de Outubro de 2022. 

 

 
                    ______________________________________________________________________________ 

                   Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo  e 
                    Serviços Públicos 

 
 
 
Ciente: ______/______/_________ 
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À AMRX ENGENHARIA LTDA EPP 

CNPJ : 18.834.989/0001-02 

 


