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adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejk 't11/-
execuçâo de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar se de modo  in  
fraude fiscal, garantida previa e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de ate cinco 4; st,  fitit 
caso,   o Município de MAGALHAES DE ALMEIDA/MA solicitara o seu descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Estad'OlkiribVal 
período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei; 12.5 — A multa eventualmente imposta à contratada  sera  
automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um par canto) ao mês. Caso a contratada não 
tenha nenhum valor a receber deste órgão da Prefeitura Municipal de MAGALHAES DE ALMEIDA/MA, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 
(cinco) dias uteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa, Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus 
dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na divida ativa do Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder 
cobrança judicial da multa; 12.6 — As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou 
prejuízos que seu ato punível venha causar ao Município de MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA. 12.7 — Se a Contratada não proceder ao 
recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação por parte da Secretaria Municipal de Administração, o 
respectivo valor  sera  descontado dos créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de Administração, e, se estes não foram suficientes, 
o valor que sobejar  sera  encaminhado para inscrição em Divida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do Município; 12.8 — Do ato que 
aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Citeis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar 
sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 13. DOS 
ILICITOS PENAIS: 13.1 — As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial da forma legalmente prevista, sem 
prejuízo das demais cominações aplicáveis. 14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 14.1 — As despesas decorrentes das contratações 
oriundas da presente Ata de Registro de Pregos, correrão à conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a 
aderir a presente Ata, as quais serão elencadas em momento oportuno: 15. DAS DISPOSIC6ES FINAIS: 15.1 — As partes ficam, ainda, 
adstritas as seguintes disposições: I Todas as alterações que se fizerem necessárias 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 SRP N°.021/2022 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  so  efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do  Art.  60 da Lei 8.666/93. 
MAGALHAES DE ALMEIDA - MA, 19 de maio de 2022. 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 021/2022 — PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 2022026 

EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃOREGAO ELETRÔNICO N.° 021/2022, Processo Administrativo N° 2022026/CPL/MA. Objeto: 
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DOS sERvigos DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA. Considerando a regularidade do 
procedimento, hei por bem, com base no inc. VI, do  art.  43, da Lei Federal n° 8.666/93, HOMOLOGAR os itens do objeto licitado, a empresa; 
F.P. SOARES COMERCIO E sERvigos EIRELI CNPJ: 02.614.640/0001-17 Avenida 13, n°41 D, Quadra A, Bairro; Maiobão, Paço do 
Lumiar/MA. 
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA, 12 de maio de 2022. Frar6sco de Assis Aragão, Secretário Municipal de Finanças. 
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 021/202— PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 2022026 

EXTRATO TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 021/202 Processo Administrativo N.° 2022026/CPL/MA. Objeto; 
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DOS sERviços DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA. Considerando a regularidade do 
procedimento, hei por bem, com base no inc. VI, do  art.  43, da Lei Federal n° 8.666/93, ADJUDICAR o item do objeto licitado, a empresa: F.P. 
SOARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  CNN:  02.614.640/0001-17 Avenida 13, n° 41 D, Quadra A, Bairro: Maiobão, Paço do 
Lumiar/MA. 
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA. 12 de maio de 2022.Franciel Pessoa da Silva, Pregoeiro Municipal. 
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AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.° 002/2022 

O Pregoeiro/Presidente da  CPL  da Prefeitura Municipal de MAGALHAES DE ALMEIDA, Estado do  Maranhao,  toma público, para 
conhecimento dos interessados que foi REVOGADO a TOMADA DE PREÇOS N.° 002/2022, sob a égide da Lei n.° 8.666/93, e suas 
alterações posteriores, que tem por objeto contratação de empresa para execução dos serviços de construção de UBS no município de 
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