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Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes (art. 22, §3^ do Decreto Municipal n^ 006 de
2017);

11.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não
participante deverá efetivar a aquisição ou contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência
da ata, conforme § 5^. do artigo 22 do Decreto Municipal ns 006
de 2017;

11.6.1. A Prefeitura Municipal de Balsas/MA poderá autorizar,
excepcional e justificadamente. a prorrogação do prazo previsto
no §52 do artigo 22 do Decreto Municipal n® 006 de 2017,
respeitando o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo
órgão não participante.

11.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações
contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla
defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes
do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às
suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão
gerenciador.

GERENCIADORA

SEGUNDA - DAS SANÇÕESCLÁUSULA DÉCIMA
ADMNISTRATIVAS

12.1. Em casos de inexecuçâo parcial ou total das condições
pactuadas na presente Ata, garantida a prévia defesa e o
contraditório, ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções
previstas no Edital, em conformidade com artigo 7® da Lei N.®
10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do
cancelamento do registro, nos termos da Cláusula Nona deste
instrumento, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal,
que seu ato ensejar.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua
interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuser o
Edital de Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de
Preços e a proposta apresentada pela licitante, prevcilecendo,
em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da
proposta.

13.2. O presente registro decorre da adjudicação ao promitente
fornecedor do objeto disposto na Cláusula Primeira, conforme
quantidades e especificações constantes no Termo de
Referência - Anexo I do Edital da Licitação que deu origem a
esta Ata de Registro de Preços, conforme decisão do Pregoeiro
da Comissão Permanente de Licitação, lavrada em Ata e
homologação pelo Ordenador de Despesa.

13.3. Para os casos omissos será aplicada a legislação que
couber, obedecidas as disposições previstas na Lei n®.
8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações e Decreto
Municipal n® 006/2017.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de
Preços, fica eleito o Foro da Comarca de Balsas-MA.

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições
estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em
três vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Balsas/MA, 27 de setembro de 2021

CAMILA FERREIRA COSTA

Secretária Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão
Tributaria.

ADAO GOMES MAIA EIREU

Adão Gomes Maia

DETENTORA
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RESULTADO DE JULGAMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO
SRP N® 46/2021. |

I

RESULTADO DE JULGAMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO
SRP N® 46/2021. A Secretaria Municipal Permanente de
Licitação e Contratos toma público o resultado de julgamento
do Pregão Eletrônico cujo objeto é o Registro de Preços paira
Futura e eventual contratação de empresa paia prestação
de serviços de elaboração de planos de biossegurança' e
serviços médicos, que visa à prevenção da saúde e da
integridade dos servidores dos Hospitais e Prontos
socorros e das Unidades Básicas de Saúde do Município
de Balsas - MA. Vencedores: LABORATÓRIO FEMININA
DIAGNÓSTICOS EIRELI, CNPJ n® 33.842.567/0001-64,
itens: 01 e 02. Valor Total: R$ 721.700,00 (setecentos'e
vinte e um mil e setecentos reais). Balsas - MA, 28 de
setembro de 2021. Cleidinalva Borges Barbosa
Neves. Pregoeira. '
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EXTRATOS DE CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

RESENHA DO CONTRATO N® 542/2021 - SEFIN. Referente
ao Pregão Eletrônico n" 040/2021. PARTES; Secretaria
Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária, e| a
empresa T M SEIXAS ALVES SOUZA EIRELI, inscrita no
CNPJ n® 25.221.853/0001-84. OBJETO: Aquisição de (02) dois
veículos zero km, ano/modelo no mínimo correspondente à data
da aquisição e da linha de produção comercial: motorização
mínima 1.6, bicombustível (etanol, gasolina), quatro portas
laterais, capacidade para 05 passageiros, cambio de 05
marchas e 01 ré, veículo na cor azul marinho ou branca original
de fábrica para viaturas caracterizada tipo SUV, para atender a
Guarda Municipal, decorrente do convênio n® 005049/2019
celebrado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o
Município de Balsas/MA, com contrapartida da Prefeitura
Municipal de Balsas/MA. VIGÊNCIA: O presente contrato
iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de
dezembro de 2021. VALOR CONTRATUAL: R$ 247.980,00
(duzentos e quarenta e sete mil e novecentos e oitenta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
04.122.0022.3-326.4.4.90.52.00.00. DATA DA ASSINATURA:
28 de setembro de 2021. ASSINATURAS: Camila Ferreira
Costa (Contratante) e Tayna Mayra Seixas Alves Souza
(Contratada).

RESENHA DO CONTRATO N® 559/2021 - SEFIN. Referente
ao Pregão Eletrônico SRP n® 032/2021. PARTES: Secretaria
Municipal de Finanças. Planejamento e Gestão Tributária, eia
empresa CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO

CERT!FK:M)0 OlGITAUyiENTE.


