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Una

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
Estado da Bahia

CONVOCAÇÃO PARA VISTORIA DE VEÍCULOS

O

pregoeiro

oficial

do

Município de

Una-BA,

convoca

a

empresa

RBS

CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE COLETA EIRELI - CNPJ.: 21.442.493/0001-90, a
comparecer no Centro Administrativo deste município situado na Praça Dr. Manoel Pereira
de Almeida, 14, Centro, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da Publicação deste ato,
para apresentar os veículos constantes do LOTE 01 do Pregão Presencial 011/2021, para
serem devidamente vistoriados, conformidade com o item 4.7 do termo referencial:
4.7. A empresa licitante vencedora, como condição para contratação, deverá
apresentar os veículos e máquinas para serem vistoriados. Os veículos e
maquinas serão vistoriados na sede da Prefeitura Municipal de Una por um
servidor designado para tal ato, mediante comunicação prévia ao licitante
vencedor, de sorte a permitir a verificação das condições exigidas no certame. As
máquinas e veículos que porventura não forem aprovados serão informados pela
Prefeitura Municipal de Una, sendo conferido ao licitante novo período de 05(cinco)
dias corridos para a resolução das improcedências verificadas. O não saneamento
de tais improcedências, a apresentação de veículos divergentes ou a não
apresentação de quaisquer um dos veículos, ensejarão decadência do direito de
contratar e a convocação do próximo colocado melhor classificado além da
possível abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades
administrativas cabíveis.

Deste modo, reforçamos a urgência para o comparecimento de representante
legal da empresa, juntamente com os veículos a serem vistoriados, no prazo acima
estipulado, sob a pena de decadência do direito de contratar e a convocação do
próximo colocado melhor classificado além da possível abertura de processo
administrativo para aplicação das penalidades administrativas cabíveis.

Una, 06 de abril de 2021

Caio Cézar Oliveira Santos
Coordenador de Licitações e Contratos

Prefeitura Municipal de Una

Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14 – Centro – CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000.
Tel. (73)-3236-2021 – Fax. (73) 3236-2186

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RWPTLNOOYL5C2+TOLUNSCA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

