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NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL

Referente a FISCALIZACAO DOS CONTRATOS N° 08/2018 e 045/2018

llmo. Sr. Vanderson  Paulo Dourado

Preposto da empresa Cooperativa  De Transportes, Cargas E Prestagao De
Servigos Em Geral.

CNPJ  N° 27.163.952/0001-82

Enderego:   Rua  48   n°   1099,   Quadra   01,   Lote  05,   Bairro  centro   ltapuranga,
Estado de Goias.

Na  condigao  de  Gestor  dos  Contratos  n°  08/2018  e  045/2018,  firmado
entre o Poder Executivo do Municipio de Nova  Crixas e a empresa Cooperativa
De  Transportes,  Cargas  E  Prestagao  De  Servigos  Em  Geral,  vencedora  das
licjtag6es na modalidade Pregao n° 051/2017 e 021/2018,  que tern como objeto
a  prestagao  de  servigos  de  Transporte  Escolar,  venho  NOTIFICAR,  para  os
devidos    efeitos    legais,    que   foram    constatadas    pelo    Fiscal    do    Contrato
irregularidades  em  sua  execugao,   conforme  Relat6rio  de   lrregularidades  em
anexo,  fazendo-se  necessarjo  o  saneamento  das   incorreg6es  por  parte  da
Contratante,   afim   de   se   restabelecer   o   perfeito   cumprimento   dos   termos
contratuajs.

Conforme  estabelecido  na  Clausula  5.2.7  dos  referidos  Contratos  fica
estabelecido  o  Prazo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas,  a  contar do  recebimento
destas,  para que a empresa Contratada realize as medidas a seguir:

a)   Repare os veiculos cadastrados nas rotas;
b)   Coloque  outros  veiculos  com  as  devidas  condig6es  para  substituir  as

rotas prejudicas;
c)   Providencie a regularizagao de seus veiculos perante o DETRAN-GO;
d)   Retorne as atividades normais quanto ao Transporte Escolar.
e)   Disponibilizar 01  (urn)  veiculo  reserva  para  cada  05  (cinco)  rotas  que for

detentora,  veiculos esses que deverao ser distribuidos de acordo com  a
necessidade  da  Secretaria  Municipal  de  Educagao,  conforme  previsto
nos  referjdos editais de licitagao.

Ademais,   ressalta-se  que  o   nao  cumprimento  da  determinagao  e  os
eventuais danos sofrjdos pela Adminjstragao,  ensejam  a  abertura de Processo
Admjnistrativo   para   analise   quanto   a   aplicagao  das   sang6es   previstas   nos
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Diante  dos  fatos  acima  apresentados,   com  base  na  previsao  legal  e
tendo   em   vista   as   garantias   Constitucionais   do   Contradit6rio   e   da   Ampla
Defesa,   fica   estabelecido  tambem   o   Prazo   de   3   (tres)   DIAS,   a   contar  do
recebimento  desta,  para  que a  Contratada  apresente sua  resposta  a  presente
notificagao,  sob pena de abertura de processo de aplicagao de penalidade.

Nova Crixas, em 07 de novembro de 2018.

GESTOR  DO PODER EXECUTIVO
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