
Pr.l.itur. fluhlDlp.l d. Àllo Al.grê do Pind.Íé - xa
Àv, JoIo xXlll, s/I . Cêilro, CEP n'55 310.000,

CNPJ n ' 0 L ô 1 2 . 8 I I / 0 0 0 1 . 2 I

NorrFtcAçÃo
ENTREGA DE VEICI,'LOS

llustrissimo SenhoÍ
trRANcrsco xA!,If, R ARAcÃo
Representante Legal PeÍmte o Pregão EleÍrônico SRP n' 0I0/202ZCPI-TPMAAP
J. B. F TRANSPORTE COLETTVO E TURISMO LTDÀ, inscrita no CNPJ sob o no

07.175-71710001-13. estabelecidâ Rua Doúor Cârlos Macieira, n'33, Bairro Cidade Nova,

Município de BacabeiÍa/MÀ CEP n" 65.143{00.

À Secretaria Municipâl de Educsção, Es?oíe e L€zer do Municipio de Alto
Alegre do PhdaréÀ,Í4, e;

Considêraído que â empresâ noíúcads sagou-se vencedoÍâ, tendo

apÍesentado tods â docume[tâção de habilitâçào exiSida no editsl e po, teÍ ofertado o menor
pÍeço no raloÍ de R§ 870.000,00 (oitocenlos e seteÍÍâ mil Íeais), tendo celebrado o Cotrtrato n'
08312022 eÍt 0810/,/2022, para ügorar por 12 (seis) meses;

considersndo a ordeÍn de fomecimento foi emitrda e enviada por e_mail no

üa o4losDo22, convocando a EmpÍesa paÍa maega úo püzo de 05 (cinco) dia§ úteis dos

veiculos objeto da licilação;

Considerrndo que passâdo o prazo dos 05 (cinco) dias úteis preüsto nâ

Ordem tle Fomecimerto encerrou no dia lll05l2o22 e a EÍnqesa Contratada não mtregou os

veículos, conforme prevísão da Cláusría Sétima do Conttato e Termo de Referência cotrtido no

Editsl da Licitação;

Considerendo os artigos 54,55, 58, 77 ê 7E da Lei 8-66í93. os qüais trats

dos contratos adrninistratlvos;

Considerrndo a Cláusula Sétima do Cont âto, ns qual estabel€ce o pram de

enEega do objeto;

Considerando que o descurnprimento, Íotal ou paÍcial do Contato, acaÍreta

â desclassificação dâ emptes4 com as consequências preüstas no editâl e Ía legislação;

Rf,SOLVE NOTIFICÀR a empÍe§â J. B. F TRANSFORTE COLETIVO
E TIIRISMO LTDÀ- iNcritâ Ío CNPJ sob o n'07.175.71710001-13. estabelecida Rua Doutor
Carlos Macieira, n" 13, BâiÍo Cidade Nova, Müricipio de Bacab€iÍa/MA, CEP n'65-143-000.
doravante denominada CONTRATADA, reDÍesenlado neste ato p€lo Sr. FRANCISCO
XÀVIER ARAGÃO, poÍtadoÍ do CPF n' 254.754.793-72 e RG n' 29866781, para que ouÍnpra

o objeto do mntÍalo no pÍazô miíximo de 48 (quâÍents e oitos) horas, entrega:rdo os itens

solicitados por e-mail, confoÍme Íelação abaixo, no pÍeço previslo no instrumento contÍ:

contar do recebimento destâ notificação, sob pena de aplicação d$ saaçôes legais cabi
is, rescisão docaso, dmtre elâs a desclassificação da empresâ. multas legals,

conkato e abertuÍs de pÍocesso disciplinaÍ para penalizaçào da CootÍatada:
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P r.I. il u t. ir u. ic ip!l
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CNPJ .'
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. c.nlro. cEP n'65,39t.000.

01. t 12. a! 2/00 01 .21

Após o decuiso do citado prazo' este Í!âo iendo êxito, seÍá realizado aberturâ

ale pÍocesso admiúitrarivo para rescisào milaleral do contrato,. b€m como' processo de

apuraçâo de inidoneidade da

SecÍetáío Municipâl de Educaçâo. Esporte e LazeÍ
de Àlto AlegÍe do PindâÍe,^'ÍA

), 12 de Maio de 2022.

I rEt!Í ESPf,CIl'ICAÇÀO tt{D. QtrANT.
OTD
MES

0l

Veiculo Caminhon€le câbine
dupla, movido a diêsel,

do motoÍ. não infenor a 140
cv câmbio c.m 05 múchas
a fr€nte ê ums s ré lguâl ou
simlâr F-4000. côm no

máxrno 05 (cinco) ânos de

MêS

l2 R$ 40 500,00 RS 48ó.000,00

02

UTILITÂRIO TIPO VÂN,
com capacidade paa, no
minimo, 12 (doze) lusares,
om âr condicioDado. molor
a diesel, poÍa lâteíal
coredrça. equrpado com
rodos componentes de

seguranç4 documeitasáo
regular, com ío máximo 05

Mês

1l RS 24 000,00 RS 288 000,00

0l

MICRO.ONIBUS
cápâcidâde pâÍa no mintmo
29 (ünte e nove) lugâÍes,
motor a diesel, poÍa lat€râl

Com no máximo 05 (cinco)
ânos de uso. Equpado com

todos os componentes dê

Ntés

l \2 R$ 8 000,00 R$ 96 000,00

V.{LOR I'OTÀL R$ 8?0.000.00
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