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10.1.4. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade
encontrada na entrega/prestação do objeto e interromper
imediatamente a aquisição/prestação, se for o caso;

10.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, observadas as
condições estabelecidas na Ata e edited;

10.1.6. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a
comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis
com os praticados no mercado;

10.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em
desacordo coní as especificações e obrigações assumidas pelo
fornecedor, além daqueles que não apresentarem condições de
serem utilizados;

10.1.8. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA
DE registro; DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO
PARTICIPANTES

11.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por
^ qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não
' tenha participado do certame licitatório, mediante prévia
consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente
comprovada a vantagem.

11.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não
participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer
uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu
interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este.
através da CPL, indique os possíveis fornecedores e respectivos
preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

11.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de
Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não dos serviços, decorrente de adesão, desde que
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

11.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro
de Preços não poderá
exceder, na tçtalidade, ao quíntuplo do quantitativa de cada
item registrado na Ata
de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independentemente do número de órgãos não
participantes que (art. 22. §4® do Decreto Municipal n® 006 de
2017);

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.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES
ADMNISTRATIVAS

12.1. Em casos de inexecução 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. prevalecendo,
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 j
couber, obedecidas as disposições previstas na Lei n®. '
8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações e Decreto

Municipal n® 006 de 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 24 de agosto de 2021

11.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere
este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100%
(cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de
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 àté noventa dias. observado o prazo de vigência
da ata, conforme o § 5®, do artigo 22 do Decreto Municipal n®
006 de 2017; •

11.6.1. A Prefeitura Municipal de Balsas poderá autorizar,
excepcioneil e justificadamente, a prorrogação do prazo previsto
no § 5®, 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

CAMILA FERREIRA COSTA

Secretária Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão
Tributaria.

GERENCIADORA

ELTRO RUN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA-ME
Felipe Eduardo Nogueira
DETENTORA

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: 616a74c77907069ac547629390d23cd6

AVISO DE LICITAÇÃO FE 046-2021

AVISO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS. A Comissão Permanente
de Licitação - CPL. do Município de Balsas - MA. avisa aos
interessados que realizará na sede da Prefeitura Municipal
situada na Praça Professor Joca Rego. 121, Centro, C. E. P.:
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65.800-000. Balsas ■ MA, Licitação Pública na modalidade
abaixe discriminada na forma da Lei Federal n® 10.520/2002,
Decreto Federal 10.024/2019 e Lei Federal n® 8666/93 e suas

alterações posteriores, e Lei Complementar n® 123/2006 e
147/2014, e demais normas pertinentes a espécie. O Edital e
seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço
supra, de 2® a 6® feira, no horário das 08:00 às 13:00 horas,
bem como no site www.portaldecompraspublicas.com.br, onde
poderá ser consultado e adquirido gratuitamente, conforme
especificações abaixo. Qualquer informação poderá ser obtida
no endereço acima, no portal da transparência site:
https://balsas.ma.gov.br, pelo telefone (0**99) 3541 2197, ramal
215 ou e-mail; cplbalsas2017@gmail.com.

PREGÃO ELETRÔNICO
N® 46/2021

Data/Hora de Abertura

20/09/2021 - 09h00min.

ripo: Menor Preço / Item

Objeto: Registro de Preços para Futura e eventual
contratação de empresa para 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
Balsas - MA, 25 de agosto de 2021. Cleidinalva Borges Barbosa
Neves - Pregoeira.

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identí/jcador; f65743ad59e75199c4c2894e77eeOa63

RESULTADO DE JULGAMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO
SRPN® 41/2021.

RESULTADO DE JULGAMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO
SRP N® 41/2021. A Secretaria Municipal Permanente de
Licitação e Contratos toma público o resultado de julgamento
do Pregão Eletrônico cujo objeto é o Registro de Preços para
futura e eventual contratação de empresa para prestação de
serviços de manutenção e conservação de veículos, com
fornecimento de peças, acessórios, componentes e/ou materiais
necessários, para atender a grande demanda do Município de
Balsas - MA. Vencedores: COPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS

E SERVIÇOS>LTDA, CNPJ n® 12.152.120/0001-93, itens; 01,

02 e 03. Valor Total: R$ 3.377.172,31 (três milhões,

trezentos e setenta e sete mil, cento e setenta e dois reais

e trinta e um centavos). OPÇÃO DIESEL MECANICA E
AUTO PEÇAS LTDA ME, CNPJ n® 17.334.036/0001-04,

itens: 04 e 05. Valor Total: R$ 5.269.146,22 (cinco milhões,

duzentos e sessenta e nove mil, cento e quarenta e seis
reais e vinte'e dois centavos). Balsas • MA, 25 de agosto de
2021. Ana Maria Cabral Bemardes. Pregoeira.

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: e056828dba4cbca3134fle30706dc31a

RETIFICAÇÃO DO CONTRATO N« 284/2021

RETIFICAÇÃO
A Presidente ida Comissão Permanente de Licitação, por meio
de suas atribuições legais, RETIFICA a publicação no D.O.M.,
Ano XV, N® 2664, São Luís, 13 de agosto de 2021, página 12,
CONTRATO N" 284/2021, RESENHA DO CONTRATO -

SEMED. Onde se lê: O valor total do aditivo, considerando o

saldo existente no contrato, será de R$ 407.420,49

(quatrocentos e sete mil, quatrocentos e vinte reais e quarenta
e nove centavos). Leia-se: O valor do aditivo, considerando o

saldo existente no contrato, será de valor total R$ 408.161,40

(quatrocentos e oito mil, cento e sessenta e um reais e quarenta
centavos). Balsas 25 de agosto de 2021. Ana Maria Cabral

Bemardes / Secretaria Executiva.

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: 0f4455434758f63ca5b7efad28dffc9a

EXTRATO DE ADITIVO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO

CONTRATO N® 122/2021 - SEFIN. PARTES: Secretaria

Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária, e a
empresa IVETE DE OLIVEIRA RIBEIRO ALVES EIRELI,
inscrita no CNPJ n" 02.321.416/0002-18. ALTERAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL: O nome empresarial de ESMIRNA
TRANSPORTES CAMBIO E TURISMO LTDA após alteração
contratual, foi modificada para IVETE DE OLIVEIRA
RIBEIRO ALVES EIRELI, com endereço na Rua Mato Grosso,
n" 720, Sala 1209 / Torre 1, bairro Porenquanto, CEP:
64.000-710, Teresina - PI, com sub-rogaçâo de todos os direitos
e obrigações pertinentes, conforme disposto no ato constitutivo.
Fica alterada a titularidade da empresa para IVETE DE
OLIVEIRA RIBEIRO ALVES. DA INALTERABILIDADE: Essa

alteração contratual importará apenas as modificações
estipuladas nesse termo aditivo, sendo que todas as obrigações
assumidas no contrato original permanecerão e deverão ser
respeitadas pelas partes, sob pena de rescisão ujnilateral. DO
FORO: Comarca de Balsas/MA. DATA DA ASSINATURA: 24

de agosto de 2021. ASSINATURAS: Camila Ferreira Costa
(Contratante) e Ivete de Oliveira Ribeiro Alves (Contratada).

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO

CONTRATO N® 243/2021 - SEFIN. PARTES: Secretaria

Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária, e a
empresa IVETE DE OLIVEIRA RIBEIRO ALVES EIRELI,
inscrita no CNPJ n" 02.321.416/0002-18. ALTERAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL: O nome empresarial de ESMIRNA
TRANSPORTES CAMBIO E TURISMO LTDA após alteração
contratual, foi modificada para ÍVETE DE OLIVEIRA
RIBEIRO ALVES EIRELI, com endereço na Rua Mato Grosso,
n' 720, Sala 1209 / Torre 1, bairro Porenquanto, CEP:
64.000-710, Teresina - PI, com sub-rogação de todos os direitos
e obrigações pertinentes, conforme disposto no ato constitutivo.
Fica alterada a titularidade da empresa para IVETE DE
OLIVEIRA RIBEIRO ALVES. DA INALTERABILIDADE: Essa

alteração contratual importará apenas as modifícações
estipuladas nesse termo aditivo, sendo que todas as obrigações
assumidas no contrato original permanecerão e deverão ser
respeitadas pelas partes, sob pena de rescisão ujnilateral. DO
FORO: Comarca de Balsas/MA. DATA DA ASSINATURA: 24

de agosto de 2021. ASSINATURAS: Camila Ferreira Costa
(Contratante) e Ivete de Oliveira Ribeiro Alves (Contratada).

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO

CONTRATO N® 265/2021 - SEFIN. PARTES: Secretaria

Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária, e a,
empresa IVETE DE OLIVEIRA RIBEIRO ALVES EIRELI,
inscrita no CNPJ n" 02.321.416/0002-18. ALTERAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL: O nome empresarial de ESMIRNA
TRANSPORTES CAMBIO E TURISMO LTDA após alteração
contratual, foi modificada para IVETE DE OLIVEIRA
RIBEIRO ALVES EIRELI, com endereço na Rua Mato Grosso,
n" 720, Sala 1209 / Torre 1, bairro Porenquanto, CEP:
64.000-710, Teresina - PI, com sub-rogação de todos os direitos
e obrigações pertinentes, conforme disposto no ato constitutivo.
Fica alterada a titularidade da empresa para IVETE DE
OLIVEIRA RIBEIRO ALVES. DA INALTERABIUDADE: Essa

alteração contratual importará apenas as modificações
estipuladas nesse termo aditivo, sendo que todas as obrigações
assumidas no contrato original permanecerão e deverão ser
respeitadas pelas partes, sob pena de rescisão ujnilateral. DO
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