
              
 
 

 

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO                                                                  

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA                                                              

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                                

 

 

 

  

 

EMPRESA: LG DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS 

CNPJ: 30.098.525/0001-72 

ENDEREÇO: AVENIDA OLOF PALME, Nº 765, SALA 524 CAMORIM, RIO DE 

JANEIRO/RJ 

 

 

 A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, considerando a necessidade 

URGENTE para tratar de assuntos relacionados ao cumprimento do Contrato de 

Prestação de Serviços nº 060/2022, pregão presencial SRP nº 024/2021, Ata de 

Registro de Preços nº 062/2021 (Proc. Adm 6844/2021) constantes do processo 

administrativo nº 2.127/2022, vem, por meio desta, 

 

NOTIFICAR  

 

formalmente essa empresa para que compareça IMEDIATAMENTE  a esta secretaria, 

situada à Avenida Country Club dos Engenheiros, lotes 15 e 16, Clube dos 

Engenheiros, Araruama/RJ, CEP: 28.970-000, a fim de tomar ciência da rescisão 

unilateral do contrato em epígrafe. 

 

              A presente notificação tem por finalidade solicitar nos termos da cláusula 

sétima, décima terceira e décima sexta do contrato firmado e em vigência, a rescisão 

do contrato de prestação de serviços de limpeza, incluindo lavagem e limpeza das 

dependências de prédios escolares em geral, tais como, salas, banheiros, cozinha, 

recepção, dispensas, pátio e demais áreas pertencentes as unidades escolares da rede 

municipal de ensino, observando o prazo estabelecido de 24 horas a contar do 

recebimento desta notificação, que também será encaminhada através do email oficial 

da contratada.  
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA                                                              

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                                

 

 

 

 

               Mister salientar que os funcionários da empresa LG DA SILVA SERVIÇOS 

COMBINADOS, remanescentes das unidades escolares devem ser redirecionados a 

empresa assim do recebimento desta notificação, uma vez que tal rescisão prende–se 

ao fato de que  a rede municipal de ensino encerrará suas atividades letivas em 

15/12/2022, desta forma se dando por encerrada a prestação de serviços deste 

município com a empresa supracitada. 

 

          Ressalta-se que é de suma importância o comparecimento da empresa sob pena 

de responder a procedimento para aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.666/99. 

 

Araruama, 13 de dezembro de 2022 

Município de Araruama 

 

Luiza Cristina da Silva Vianna 
Secretária Municipal de Educação 


