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do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, as quais serão elencadas em momento opohiii):6!letratnk 
DISPOSIÇÕES FINAIS 15.1 — As partes ficam, ainda, adstritas as seguintes disposições: I — Todas as alterações que se fizerem riia"Mas 
serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços. II Vinculam-se a esta Ata para fins de 
analise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Eletrônico ISRP n°.019/2022 e seus anexos e as propostas das licitantes 
classificadas.  III  E vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem previa e 
expressa autorização da Prefeitura. 16. DO FORO 16.1 — As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de MAGALHAES DE 
ALMEIDA/MA, Estado do  Maranhao,  como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos 
omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 16.2 — e por 
estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um  sõ  efeito legal, ficando uma via arquivada 
da sede da CONTRATANTE, na forma do  Art.  60 da Lei 8.666/93. MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA, 06 de maio de 2022. 

Autor: Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: d609976.68fc2f1 bbcb8b2586c20596c23c9f7d1 

RETIFICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO PE N.° 20220217001/2022— PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 2022002/2022 

Publicado no Diário Oficial Municipal - DOM N.° 787 em 22 de fevereiro de 2022. 
ONDE SE  LE:  "CONTRATADO: ARAÚJO & PRADO LTDA — ME, CNPJ: 04.537.034/0001-24, Endereço: Rua Caiap6s, n° 253 - Bairro: 
Pindorama,  Parnaiba  - Pl. CEP: 64049-250, Representada neste ato pelo Sr.  Raphael  Prado Araújo, CPF: 666.920.403-53 RG: 2.885.288 — 
SSPP/PI residente e domiciliado em Parnalba/P1,", 
LEIA-SE: "CONTRATADO: ARAÚJO & PRADO LIDA — ME, CNPJ: 14.537.034/0001-24, Endereço: Rua Caiapós, n° 253 - Bairro: Pindorama,  
Parnaiba  - Pl. CEP: 64049-250, Representada neste ato pelo Sr.  Raphael  Prado Araújo, CPF: 666.920.403-53 RG: 2.885.288 — SSPP/PI 
residente e domiciliado em Pamaiba/P1,". 
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA. 

Autor: Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: de9a649e0c010d2be28063a586c5bed1540d329c 
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