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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA 
Secretaria Municipal de Educação - SEMED 

 

OFÍCIO No 84/2021 

Tutóia (MA), 12 de maio de 2021. 

 

À Empresa   
PALMARES CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 11302593/0001-67 
Rua Goiás, Nº 445, Lote 415, 431 e 445, quadra 09, Chácara Brasil, São Luís/MA 
E-mail: juliana_utta@hotmail.com 
 
 

Assunto: Notificação Extrajudicial. 
  

Prezada Empresa, 

 

A Prefeitura Municipal de Tutoia/MA, através da Secretaria Municipal de Educação - 

SEMED notifica extrajudicialmente a empresa Palmares Construções Ltda, inscrita no CNPJ 

sob nº 11302593/0001-67, para tomada de conhecimento e providencias legais acerca do 

Laudo Técnico da Escola Padre José de Anchieta, localizada no Povoado Passagem dos Bois 

no Munícipio de Tutoia/MA, que se encontra interditada temporariamente até que seja sanado 

o problema do risco de desabamento, construída pela notificada em 2020. 

A contratação decorreu da Ata de Registro de Preço nº 99/2019, Processo nº 

18.191/2018, Concorrência Pública nº 02/2018 – SRP Estado do Maranhão.. 

A obra foi concluída em novembro/2020. 

Na oportunidade comunicamos a empresa Palmares Construções Ltda, que a referida 

edificação está com RISCO DE DESABAMENTO, conforme laudo Técnico do 

Engenheiro, que segue em anexo, e que desde o dia 08/05/2021, interditamos o local 

conforma orientação técnica. 

Através da presente, na qualidade de CONTRATANTE, da obra, onde a empresa 

Palmares Construções Ltda figura como CONTRATADA, venho lhe dar ciência de que a 

execução não corresponde aos padrões de qualidade exigidos no contrato, como demonstra o 

“LAUDO TÉCNICO DO RISCO DE DESABAMENTO ESCOLA PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, 

LOCALIZADA NO POVOADO PASSAGEM DOS BOIS NO MUNÍCIPIO DE TUTOIA/MA”, 

realizado pelo Engenheiro Civil do Município, Sr. Marcos Antonio de Sousa – CREA Nº 

51457/D, RNP - 0612254496. 



0  
 

 

 

   

 

 

 

 
 
 

P á g i n a  2  d e  2  
Praça Getúlio Vargas, Centro – Tutóia (MA) – 65.580-000 – CNPJ 06.218.572/0001-28 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA 
Secretaria Municipal de Educação - SEMED 

 

O laudo técnico é parte integrante da presente notificação e concluiu o seguinte: “Com 

base nos aspectos observados cruzamento dos dados apresentados no Laudo Técnico em 

anexo, constatou-se que houve erro de execução no processo de fixação dos banzos 

inferiores com os pilares, que causou o desequilíbrio da estrutura podendo ter como 

consequência seu desabamento”. 

 

Por meio deste, notificamos a empresa Palmares Construções Ltda, para que, em 

cumprimento ao instrumento contratual, faça os reparos constantes do Laudo Técnico de 

Vistoria, realizado pelo Engenheiro do Município, bem como responda ao Município, dizendo 

as providências adotadas, com a maior brevidade possível. 

Colhendo o ensejo, requer que a notificada junte em sua resposta, caso a faça, o 

projeto para realização da obra, o contrato e demais documentos que julgue pertinentes para 

solução do caso. 

Concede-se o prazo de 05 (cinco) dias uteis para resposta, como forma de privilegiar o 

contraditório e ampla defesa inerentes aos processos judiciais e administrativos. Informamos 

que já encaminhamos via AR. 

Nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento adicional que se fizer 

necessário, através do e-mail: semed@tutoia.ma.gov.br.  

   

Respeitosamente, 

 

 
 












