
Notificação Cont  rat  o   1.03909/2019  

NOTIFICANTE: Prefeitura Municipal de Castelo, no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público interno,

com sede na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo, no Estado do Espírito Santo, inscrito no

CNPJ sob o n° 27.165.638/0001-39, representado por seu Prefeito Municipal,  Sr. LUIZ CARLOS PIASSI, brasileiro,

casado, agente político, inscrito no CPF sob o n° 159.302.977-20, RG sob o nº 133.082-SSP/ES, residente e domiciliado

na Alameda das Vistas Soberbas, s/n, Pouso Alto, nesta cidade de Castelo-ES e o  Fundo Municipal de Saúde de

Castelo,  com sede à Avenida Nossa Senhora da Penha,  nº  574,  Centro,  Castelo-ES,  inscrito  no  CNPJ sob o n°

14.830.853.0001-65,  representado  pelo  Secretário  Municipal  de  Saúde, Sr.  JOÃO  FERNANDO  PASSAMANI,

brasileiro, casado, portadora da Carteira de Identidade nº. 383.202 - ES, inscrita no CPF/MF sob nº. 557.365.727-53,

residente e domiciliada na Rua Ministro Eurico Sales, nº 318, Bairro Baixa Itália, Cidade de Castelo, Estado do Espírito

Santo.

NOTIFICADA:   WW INFORMÁTICA LTDA ME,  neste ato denominada  CONTRATADA,  inscrita no CNPJ sob o n°

07.293.212/001-53, com sede na Av. João Valim, nº 393, Bairro Centro,  Município de Laranja da Terra,  Estado do

Espírito  Santo,  representada  neste  ato  pelo  Sr.(a)  WESLEY  BECKER,  brasileiro(a),  Casado(a),  Empresário(a),

residente Cor. Do Machadinho, S/N, Zona Rural, Município de Laranja da Terra, Estado do Espírito Santo, inscrito no

CPF sob o n° 097.216.297-66, e Carteira de Identidade n° 68.139 MTPS

PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial nº 117/2018 - Ata de Registro de Preços N° 01/2019.

OBJETO DA NOTIFICAÇÃO: comparecimento/apresentação para assinatura de contrato.

Senhor Representante:

Conforme Vossa Senhoria bem é conhecedor, sua empresa foi vencedora do Certame (Pregão Presencial nº 117/2018)

para prestação de serviços de transporte de dados/interconexão, através de cabeamento de fibra óptica e rádio, com velocidade

mínima de 50Mbps para fibra óptica e 10Mbps para rádio e com abrangência para todas as unidades relativas a Secretaria

Municipal  de  Saúde  de  Castelo-ES,  e  a  contratação  do  serviço  de  telecomunicações  para  implementação,  operação  e

manutenção de 01 (um) circuito de fibra óptica de acesso dedicado à Internet de 100Mbps (cem megas bits por segundo), full

duplex, síncrono para acesso à Internet, para atender as necessidades referida Secretaria citada.

Na data de 01 de Abril de 2019, esta Municipalidade entrou em contato com V. Senhoria através do número de celular

(27) 99816-9651, entretanto até a data do envio desta notificação o Município Notificante não obteve respostas, sendo

que até o presente data, V. Senhoria não compareceu para assinar o contrato e dar início à prestação do(s) serviço(s),

sendo este essencial para o bom funcionamento da dos sistemas de informática/internet da Secretaria Municipal de

Saúde do Município de Castelo-ES.

Insta salientar e atentar à V. Senhoria para a Cláusula para a Cláusula 11.4; 11.4.1 e 11.4.2 do Edital:
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11.4 – Documentação para apresentar na Assinatura do Contrato.
11.4.1 – Contrato com a concessionária de energia elétrica para comprovar existência de autorização para lançar cabos em
postes localizados em vias urbanas
11.4.2 – A CONTRATADA deverá apresentar o termo de autorização expedido pela ANATEL para a prestação do serviço de
rede de transportes de telecomunicações - SRTT ou autorização equivalente.

O disposto nas cláusulas acima também constam no contrato nas suas Cláusulas abaixo descrtias:

3.4 –  A assinatura do presente contrato está condicionado a apresentação dos seguintes documentos:
3.4.1 –  Contrato com a concessionária de energia elétrica para comprovar existência de autorização para lançar cabos em
postes localizados em vias urbanas

3.4.2 – A CONTRATADA deverá apresentar o termo de autorização expedido pela ANATEL para a prestação do serviço de rede

de transportes de telecomunicações - SRTT ou autorização equivalente.

Assim, atentando aos dispositivos legais aplicáveis ao caso, o Município Contratante vem, pela presente,  notificar

Vossa Senhoria  -  Representante da Empresa   WW INFORMÁTICA LTDA ME,  para  que compareça na Prefeitura

Municipal de Castelo, no endereço constante nesta notificação para assinatura do contrato, no prazo improrrogável de

05 (Cinco) dias, a contar do recebimento desta notificação. 

A presente NOTIFICAÇÃO será publicada na forma da Lei, dando cumprimento ao 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.

O Município contratante aguarda manifestação da empresa notificada, no prazo acima assinalado, sendo o silêncio

entendido como desistência quando à assinatura do contrato e prestação do(s) serviço(s).

LUIZ CARLOS PIASSI
Prefeito Municipal

JOÃO FERNANDO PASSAMANI
Secretário(a) Municipal de Saúde

WW INFORMÁTICA LTDA ME
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