
 

 2ª ADVERTÊNCIA 

À 

ART DECO CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA EPP  

Em acompanhamento no andamento físico da obra, foi constatado que a Construtora 

Contratada devido as diversas paralisações que ocorreram desde o início da ordem de 

serviço, não está cumprindo com os prazos acordados no Contrato nº 356/2019 e além 

disto, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim está sendo notificada pelo ministério da 

saúde devido ao atraso da conclusão da obra, e informando que a obra está em fase de 

cancelamento e o recurso para pagamento do objeto Execução de construção da 

Unidade Básica de Saúde Porte III, Rua José Eugênio de Souza – Antiga Rua 23, bairro 

Zumbi - Cachoeiro De Itapemirim, encontra-se bloqueado. Consequentemente, o 

cronograma executivo da obra se encontra em atraso.  Alerto que caso não seja cumprido os 

prazos, a administração municipal irá tomar as medidas necessárias para aplicar as 

penalidades previstas em contrato e na Lei 8.666/93. 

Diante do exposto e EM ALERTA a “CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DO 

CONTRATO e PRAZO DE EXECUÇÃO, e CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES”, integrante do Contrato de nº 356/2019, a Prefeitura 

Municipal de Cachoeiro de Itapemirim ADVERTE a Empresa ART DECO CONSTRUTORA & 

INCORPORADORA LTDA EPP e exige que sejam empregados os recursos indicados na 

planilha e cronograma físico-financeiro, e que cumpra rigorosamente os prazos, condições e 

disposições do contrato vigente. 

Pelo princípio contraditório e ampla defesa, deverá a contratada se manifestar em até 

5 (cinco) dias úteis 

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 03 de fevereiro de 2023. 

               

                                                
 
 

 

Paulo de Tarso Ávila de Oliveira Filho                       Rodrigo Bolelli 

            CREA ES-42344/D                           Secretário de Obras 
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