
CONVOCAÇÃO PARA FIRMAMENTO CONTRATUAL 

EMPRESA: RM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME CNPJ: 15.359.955/0001-07 

 
São Pedro da Aldeia, 08/12/2020 

 

Objeto: Construção de muro e reforma das salas de arquivo e atendimento da 

Escola Municipal Mirian Alves Macedo, no bairro Fluminense da qual essa 

empresa, única participante, sagrou-se vencedora, conforme ata já publicada no 

portal da transparência.  

A Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia, CONVOCA a empresa RM 
CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME para assinatura do contrato nº 
066/2020, oriundo da licitação por tomada de preços 016/2020 cujo objeto é 
Construção de muro e reforma das salas de arquivo e atendimento da Escola 
Municipal Mirian Alves Macedo, no bairro Fluminense. 
 
O prazo estabelecido para atendimento da presente é de 05 dias úteis contados 
do dia seguinte a esta publicação.  
 
Aduzimos que fora remetida ao e-mail cópia digital do aludido contrato que poderá 
ser impresso, assinado e entregue a esta administração através dos correios ou 
pelo comparecimento pessoal, no prazo supra mencionado.  
 
Informamos que dada a publicação na imprensa oficial, tem-se por tácita a 
comunicação perante a qual o silêncio ou a abstenção de firmamento do termo 
contratual acarretará abertura de processo administrativo visando aplicação de 
sanções legais tais como:  
 

 Multa no valor de 20% do valor do contrato;  
 Suspensão do direito de licitar perante esta administração pelo prazo de 

até 02 anos, com base no art. 87-III da Lei 8666/93;  
 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.  
 
Na forma do art. 86 § 1º da Lei 8666/93. A multa aludida não impede que a 
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique cumulativamente as 
outras sanções previstas.  
 
Informamos que Contrato nº 66/2020 decorrente do Tomada de Preços nº 16/2020 
poderá ser entregue já assinado ou caso opte pelo comparecimento, encontra-se 
disponível para assinatura na Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia sito na 
Rua Marques da Cruz, nº 61, Centro, São Pedro da Aldeia/RJ no horário de 09:00 
às 17:00 nos dias úteis.  
 
 
 

 

 
 


