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NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL N°. 0003/2021

NOTIFICANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE NEPOMUCENO -

SAAE, autarquia pública inscrita no CNPJ sob o n°. 02.230.481/0001-57, com sede

na Praça Cõnego Menezes, n°. 246, Centro, nesta cidade de Nepomuceno, através de

seu representante legal (Diretor Geral), senhor Elton Santos Lima Barrios, brasileiro,

casado, engenheiro mecânico, inscrito no CPF sob o nO.061.433.066-13, e, portador

do RG nO. 11.562.672 - SSP/MG, bem como do servidor responsável pelos processos

licitatõrios e sua consequente fiscalização, senhor Marco Edivaldo José Dias,

brasileiro, casado, auxiliar executivo, inscrito no CPF sob o nO. 720.031.976-72, e,

portador do RGn°. 5.396.036 - SSP/MG.

NOTIFICADA: HERICON FELIPE TRISTÃO NASCIMENTO, pessoa jurídica inscrita

no CNPJ sob o n.o 39.327.884/0001-29, com sede na Avenida Orlando Rezende

Andrade, n°. 618, Bairro Vila Mariana, cidade de Três Corações, Estado de Minas

Gerais.

OBJETO DA NOTIFICAÇÃO: Processo Licitatório n° 047/2020 - Pregão Presencial n°

003/2020 - Registro de Preços para aquisição eventual de Material Hidráulico -

fornecimento de materiais que não atendem as normas de qualidades da ABNT

Senhor representante da empresa notificada,

Conforme Vossa Senhoria bem é conhecedor, os materiais

hidráulicos a serem fornecidos à Autarquia notificante, em decorrência do Processo

Licitatório n° 047/2020 e Pregão Presencial n° 003/2020 para Registro de Preços para

aquisição eventual de Material Hidráulico, devem atender as normas de qualidade

prescritas pela ABNT, consoante consignado na cláusula V, 5.1, "d", do Contrato

oriundo do Processo Licitatório nO.047/2020 - Pregão Presencial nO.003/2020.

Ocorre que os materiais fornecidos pela empresa notificada

em 05/05/2021 (Notas Fiscais números 56 e 57 - cópia em anexo) não atendem as

normas de qualidade da ABNT,uma vez que apresentam "trincas com facilidade em

seu corpo e bolsa, bem como rompimentos por não suportar a pressão dinãmica e

estática da rede mestre", conforme constatado no parecer elaborado pelo Engenheiro

do SAAE, senhor Marco Antônio Cordeiro Neves, cuja c~ if~'Jí)
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Com o e copo de solucionar a questão, inúmeros foram os

contatos por e e:o~e e por e-mail, mas sem êxito.

Dessa forma, atentando-se às cláusulas do contrato em

discussão e, de igual modo, aos dispositivos legais aplicáveis ao caso, a Autarquia

Contratante e ora Notificante vem, pela presente, notificar esta Empresa, através
de seu representante legal, para que providencie a substituição dos materiais

hidráulicos fornecidos em 05/05/2021 (Notas Fiscais números 56 e 57 - cópia

em anexo) por materiais que atendem as normas de qualidade prescritas pela
ABNT, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento desta
notificação, nos termos da cláusula V, 5.1, "e", do Contrato oriundo do Processo
Licitatório n°. 047/2020 - Pregão Presencial n°. 003/2020.

Mister ressaltar, que caso a Empresa Contratada e ora

Notificada não atenda ao quanto referendado nesta notificação, no prazo acima

assinalado, a Autarquia Contratante e ora Notificante, atenta aos princípios

constitucionais que regem a Administração Pública, bem como ao conteúdo normativo

previsto no Contrato entabulado pelas partes, adotará todas as medidas cabíveis,

evitandd maiores prejuízos ao erário e ao interesse público.

A presente NOTIFICAÇÃOserá publicada na forma da Lei,

nesta data, dando cumprimento o princípio da publicidade, assegurada a ampla

defesa e o contraditório à Empresa Notificada, para que não restem dúvidas quanto à

legitimidade e validade deste ato.

A Autarquia Contratante e ora Notificante aguarda

manifestação da Empresa Contratada e ora Notificada, no prazo acima assinalado,

sendo o silêncio entendido como confissão dos fatos anotados.

Nepomuceno, 27 de julho de 20

Elto~~os Ediv

Diretor Geral do SAAE Setor de materiais e património


