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SENHOR(A)

REPRESENTANTE

LEGAL

DA

EMPRESA LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI.

Referente ao Contrato n° 043PE/2022.
O MUNICÍPIO DE BOQUIRA, Estado da Bahia, devidamente
representado pelo Prefeito Municipal, Senhor Luciano de Oliveira e Silva;
vem perante Vossa Senhoria apresentar NOTIFICAÇÃO, com espeque
nas normas legais pertinentes, notadamente as inseridas na Lei n°.
8.666/1993, de acordo com os fatos e fundamentos narrados abaixo.
A empresa ora notificada participou do Pregão eletrônico n°. 0312021-PE, realizado pela Prefeitura Municipal de BOQUIRA, com o
objetivo de adquirir materiais de consumo como (limpeza, higiene,
descartável, entre outros, para atender as demandas das secretarias e
dos setores da administração municipal; declarada vencedora no LOTE
02, foi firmado o contrato n°. 043PE – 2022 pelo valor total global de R$
75.498,00 (Setenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e oito reais).
Certo é que o responsável pelo setor de compras deste
Município relatou que, após realização da solicitação de compra, os
produtos recebidos estão em desacordo com os produtos que estão
descriminado conforme o Lote 02, Nos itens 4 - com a descrição Saco de
lixo, na cor preta, boca larga, com no mínimo 0,05 de micra, alta
resistência. Com a capacidade 100 litros. Pacote com 100 unidades, da
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marca POLITEX; no item 5 – com a descrição Saco de lixo, na cor preta,
boca larga, com capacidade de 15lt, de alta resistência. Pacote com 100
unidades, da marca POLITEX; Item 6- com a descrição Saco de lixo, na
cor preta, boca larga, com capacidade de 20lt, de alta resistência. Pacote
com 100 unidades, da marca POLITEX; item 7 - com a descrição Saco de
lixo, na cor preta, boca larga, com capacidade de 30lt, de alta resistência.
59x62. Pacote com 100 unidades, da marca POLITEX; Item 8 - com a
descrição Saco de lixo, na cor preta, boca larga, com capacidade de 50lt,
de alta resistência. 63x80. Pacote com 100 unidades, da marca
POLITEX. Pois bem, o mesmo relatou ainda, que os produtos entregues a
está municipalidade não são reforçados, não possuem boca larga, e não
possuem as capacidades de litros mencionados nos itens do edital, e não
possuem marca conforme mencionado na planilha realinhada, tornandose inviável para a utilização dos mesmos, fato este, que contraria
dispostos do edital do supracitado pregão eletrônico. Vale salientar, que
o setor de compras relata a dificuldade da empresa notificada em realizar
a devolução e entregar os produtos com as especificações corretas
conforme licitados. Acarretando assim, um enorme prejuízo à está
municipalidade.
Assim, e considerando os princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório, é concedido o prazo de 3 (três) dias úteis
para que Vossa Senhoria apresente manifestação escrita acerca dos
fatos relatados; advertindo-se que a verificação da veracidade das
irregularidades apontadas na execução do contrato em tela poderá
acarretar na aplicação das sanções cabíveis previstas na Lei n°.
8.666/93 (Artigos 80, inciso IV, 86, 87, incisos I a IV), sem prejuízo de
eventual rescisão deste instrumento (Artigos 77 e 78),
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BOQUIRA- BA, 28 de JUNHO de 2022.

LUCIANO DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

O Ilustre Senhor
IAGO DOS SANTOS NUNES - Representante legal da empresa LUCK
ATACADO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI. (CNPJ: 19.112.177/000108) COM SEDE NA RUA GILVAN FERNANDES, Nº 290, RECREIO IPITANGA,
LAURO DE FREITAS- BA, CEP: 42.700-08
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