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1 mensagem

CPL Alto Alegre do Pindaré <cpl.eltoalegrep@gmail.com>
Para: jbfl ransportes2 1 @gmail.com, advraissaâragâo@hotmail.com

4 de malo de 2022 10:38

NOTIF'ICAÇÀO PARA ENTREGA DOS ITENS LICITADOS E INTENÇÀO DE APLICAÇÀO DE
PENALIDADES
hoccsso Administrativo n." 063/2022
Pregão EletÍóhico n' 0 I 0/2022
Objetor Fornccinrcnto dc vciculos para Transpono Escolar, senr emprego de
interesse da SecÍetaria Municipal de Educaçâo, Esporte e Lazer do Municipio de Alto Alegre do Pi

F

TLA.NSPORTE COLETIVO E TURISMO LTDA, itrscrita úo CNPJ sob o
07.175.71710001-13, estabelecidâ Rua DoutoÍ Carlos Macieira, n" 33, BaiÍro Cidade Nova, Municipio de
BacábeirÀMA, CEP n" 65.143-000.

NOTIFICADA: J. B.

O MT'NICÍPIO DE ALTO ALEGRT DO PINDARÉMA.
EDUCAÇÂO, ESPORTE E LAZER, sediada

Í'

na Av

ATTAVéS

João xxlll,

dA

SUA

SECRETARIÁ MT]NICTPAL DE

SN - Centro, Alto Alegre do PindaréÀ,ÍA. CNPJ

01.612.E32/0001-21 c. considerando que:

l. A emprcsa

notiÍicada sa$ou-se vencedora, tendo aprcscntado toda a documentaçâo de habiliação exiSidâ no
edital e por ter ofeíado o menor pÍeço no valor de RS E?0.000,00 (oilocentos e setenta mil reais), tendo assinado o

contmlo n' 083/2022 no dia 08 de Abril de 2022
2. O Contrato de Prestaçâo n-" 083/2022. foi celebrado cm 08/04/2022. para vigorar por 12 (seis) meses, contudo
até r presente data não entregou os veiculos objeto do conlrato;

3. Nssse viés, vcm por meio do presente €xpeúeÍlte €nviar a Ordem de Fomecimento, §onfotúe documento om
anexo, bem como, requeÍ que os velculos sejam entrcgucs no prazo de 05 (cinco) dias úteis parÀ análisc c
rccebimento dcfinitivo, coÍfoÍm€ pÍevisào da Cláusula Sélima do Contrato e leÍmo de Referênciâ contido no
Editâl da Licitação acima apontâdâ.

^-

Insta frisar que ao paíicipar do cenâmc dcrinha â cmpresa rotal conhecimento de todas as regras do edital,
inclusiv€ em Íelaçào &i penalidades a serem aplicadas em eventual descumprimento das drsposições do edital, com
relação a ertÍega dos veicúos, e, demais legislações aplicáveis;

.1.

5. A recusa injustificada do âdjudicatário em entregaÍ os veicülos lisitâdos caracteriza o doscumprimento total dâ
obrigação assumida, sujeitando-o

à

penalidades legalmente estabclccidas.

6. A pÍ.tcnsâo admi istrativa caso reste liacâssada, c, como todo processo licitatório mrnâ de uma neccssidade. a
possível inexecuçâo contÍàhtal, fÍusta o objeto pretendido que se concretiza apenas precedido de licitação públisa

Posto isto, fica, por meio destâ, NOTIFICADA a empresa J. B. F TRANSPORTE COLETM E TURISMO
LTDA, inscíta no CNPJ sob o n" 07.175.71710001-13, na pessoa de s§u rcpresentante legal, a apresentar no pr:rzo
de 05 (cinco) rlias úteis os veiculos objeto do Contrato n' 0t!312022, pâra análise € recebimento deínitivo,
conforme pÍevisão da Cláusula Sétima do Contraro c Tcrmo de Rcfeéncia contido no Edital da Licitação scima
aponlada. sob Írena de aplicação das penalidades cabiveis e rescisão unilateral do Conttato-
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