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Una

Atos Administrativos

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
Estado da Bahia

CONVOCAÇÃO PARA VISTORIA DE VEÍCULOS

O pregoeiro oficial do Município de Una-BA, em virtude da DESCLASSIFICAÇÃO da
empresa

vencedora

do

certame,

convoca

a

empresa

melhor

classificada,

CONSTRUTORA FORTE NORDESTE EIRELI - CNPJ.: 27.662.142/0001-70 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, em 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, 26 de abril de 2021

Caio Cézar Oliveira Santos
Coordenador de Licitações e Contratos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
Estado da Bahia
Coordenadoria de Licitações e Contratos

RESULTADO DE VISTORIA DE VEÍCULO
Referência: Pregão 011/2021 Objeto: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA

“URBANIZA II” DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
O pregoeiro Oficial do Município de Una/BA em conformidade com o item 4.7 do termo
referencial do instrumento convocatório 011/2021, decide:

CONSIDERANDO que a empresa RBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE COLETA EIRELI,
foi a vencedora do certame sob modalidade Pregão Presencial 011/2021, tendo como condição
de contratação, a apresentação das máquinas objeto do certame, com as devidas condições,
especificidades, características, capacidade operacional, solicitadas do termo referencial do
referido pregão;

CONSIDERANDO a convocação para a vistoria dos veículos publicada dia 06 de abril de 2021,
em edição do Diário Oficial do Município n°. 3340, página 02;

CONSIDERANDO que a máquina apresentada, conforme consta do termo de vistoria realizado
dia 19 de abril, pelo Sr. Jan Enisson dos Santos Andrade, Coordenador de Estradas de
Rodagens, não atende integralmente ao que preconiza o termo referencial do instrumento
convocatório 011/2021;

CONSIDERANDO que a máquina CARTEPILAR 120K foi apresentada para a vistoria com
defeitos e falhas no sistema de freios (estacionamento e marcha), ausência de vidros
dianteiro e traseiro, além não ter a funcionalidade da lâmina na posição de rampa e talude;
CONSIDERANDO que foi concedido novo prazo de 05 dias corridos ao licitante para que
procedesse a resolução das improcedências identificadas na vistoria;
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Una

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
Estado da Bahia
Coordenadoria de Licitações e Contratos

CONSIDERANDO que decorrido o prazo, o licitante não promoveu as adequações necessárias
nem apresentou justificativa quanto ao não atendimento das exigências editalícias de
características e condições da máquina;

CONSIDERANDO por fim que o não saneamento de tais improcedências, a apresentação
de veículos divergentes, ensejam a 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, conforme item 4.7 do termo
referencial do Pregão 011/2021;

DECIDE:
01. DESCLASSIFICAR a empresa RBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE COLETA
EIRELI,

CNPJ.:

21.442.493/0001-90

por

descumprimento

de

condição

editalícia,

especificamente item 4.7 do termo referencial do instrumento convocatório, decaindo
integralmente a adjudicação do item e seu direito de ser contratado.

02. ABRIR processo administrativo para apuração dos fatos e possível aplicação ao licitante
das penalidades administrativas pertinentes.

03. CONVOCAR próximo colocado melhor classificado no Pregão 011/2021 para proceder o
envio da maquina licitada para realização de vistoria.

Una, 26 de abril de 2021

CAIO CÉZAR OLIVEIRA SANTOS
Pregoeiro Municipal
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