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NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO 

 

 

Ilustríssimo Senhor JULIO SÉRGIO DE FARIA, 

Representante legal da empresa IMIGRANTES ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI – ME, 

 

 

 Considerando que o prazo de vigência previsto na cláusula décima do Contrato nº 

09/2019, firmado entre este ente público e a empresa epigrafada, se extingue na iminente 

data de 28 de agosto de 2020, bem como por ter-lhe sido enviada Ordem de Execução de 

Serviço nº 01/2020, na data de 28 de julho de 2020, e, desde então, todos os contatos inten-

tados por representantes desta Autarquia terem sido ignorados, ao passo que a execução dos 

serviços também não foi iniciada, na qualidade de CONTRATANTE dos serviços objeto do Pre-

gão Presencial nº 04/2019, Processo Licitatório nº 13/2019, mormente de manutenção, im-

permeabilização e pintura dos reservatórios de água potável feitos em concreto, de titulari-

dade deste Departamento de Água e Esgotos de Valparaíso, venho, por meio desta, NOTIFICÁ-

LO e INTIMÁ-LO, no mesmo ato, para que, como representante legal da CONTRATADA, alter-

nativamente, tome uma das seguintes medidas no prazo de 3 dias corridos, a contar da pu-

blicação desta no diário oficial: 

 

 Apresente-se à sede do DAEV para informar a data de início da execução dos 

serviços, e pactuar termo aditivo contratual que preveja a prorrogação da vi-

gência do contrato, ou; 

 No mesmo prazo, alternativamente, em respeito ao contraditório e à ampla 

defesa resguardados no art. 78, parágrafo único, da Lei 8.666/93, apresente 

defesa contra a rescisão do contrato e consequente aplicação das penalidades 

previstas contratualmente, sem prejuízo das demais estipuladas na supracitada 

lei. 
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A tomada de uma das atitudes acima elencadas torna inexistente e inexigível a outra, 

no entanto, a desconsideração da presente, consubstanciada no não comparecimento do re-

presentante legal à sede do DAEV para prorrogação do contrato e, suplementarmente, na au-

sência de protocolo de defesa escrita contra a rescisão unilateral do contrato e aplicação de 

penalidades à empresa, acarretará o prosseguimento de procedimento administrativo para a 

rescisão e punição à CONTRATADA. 

Acaso o termo final do prazo estipulado nesta se dê em dia não útil, ficar-se-á prorro-

gado para o próximo dia útil subsequente.  

Sem mais para o momento, encaminhe-se a presente ao representante legal da em-

presa por todos os meios de comunicação informados a este DAEV, bem como, para fins de 

garantia da celeridade e publicidade necessária, publique-se no sítio eletrônico da autarquia 

e em Diário Oficial. 

Valparaíso, 20 de agosto de 2020. 

 

 

___________________________________ 

Tiago José Martins 

Superintendente do DAEV 
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