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que seu ato punivel venha causar ao Municipio de Magalhães de Almeida. 12.7— Se a Contratada não proceder ao reocil, a no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação por parte da Secretaria Municipal de Saúde, o respectivo valor sértreeTtado dos 
créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de Saúde, e, se estes não forem 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 úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la 
devidamente informada pare a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 
13. DOS ILICITOS PENAIS: 13.1 — As infrações penais tipificadas na Lei 666/93 serão objeto de processo judicial da forma legalmente 
prevista, sem prejuizo das demais cominagoes aplicaveis. 
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 DISPOSIÇÕES FINAIS: 15.1 — As partes ficam, ainda, adstritas as seguintes disposições: I — Todas as alterações que se fizerem  
necessaries  serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Precos. II — vinculam-se a esta Ata 
para fins de analise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Eletrônico SRP N.° 037/2022 e seus anexos e as propostas das 
licitantes classificadas.  Iii  — É 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 Magalhães de Almeida, 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 

gráLei 8.666/93. Magalhães de Almeida — MA, 05 de dezembro de 2022. 

Autor. Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: 515858def03262307ada89a868802c678918ada9 

EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO — PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.° 045/2022 

Pregão Eletrônico SRP N.° 045/2022, Processo Administrativo N.° 2022059/2022. Objeto: Registro de Prego para futura execução dos 
serviços de animação e estrutura física do 16° Festival de Brega e Forro 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 dos lotes licitados, a empresa: 
LITORAL EVENTOS LTDA, CNPJ: 17.190.953/0001 -62. 
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA, 06 de dezembro de 2022. Francisco de Assis Aragão, Secretario Municipal de Finanças. 

Autor: Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: 1882a75624f8daf93474b5150f28f8293258317b 

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO — PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.° 045/2022 

Pregão Eletrônico SRP N.° 045/2022, Processo Administrativo N.° 2022059/2022. Objeto: Registro de Prego para futura execução dos 
serviços de animação e estrutura física do 16° Festival de Brega e Forro 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 os itens dos lotes licitados, a empresa: 
LITORAL EVENTOS LTDA, CNPJ 17.190.953/0001 -62. 

• Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida, 05 de dezembro de 2022. Franciel Pessoa da Silva, Pregoeiro Municipal. 

Autor: Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação 36d22ba2b2d90bleaf552760d52c2edbda24438 

EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO — PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.° 043/2022 

Pregão Eletrônico SRP N.° 043/2022, Processo Administrativo N.° 2022057/2022. Objeto: Registro de Prego para futura aquisição de 
gêneros alimentícios para Merenda Escolar para atender as necessidades do município 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 lote licitado, 
a empresa: ROMULO F DO REGO LIMA, CNPJ: 23.714.767/0001 -88. 
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA, 06 de dezembro de 2022. Francisco de Assis Aragão. Secretário Municipal de  Finances.  

Actor: Franciel Pessoa da  Silvis  
Código de identificação: 393abfa9f79413758e7505580ade68eb68492861 

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO — PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.° 043/2022 

Pregão Eletrônico SRP N.' 043/2022, Processo Administrativo N.' 202205712022. Objeto: Registro de Preço para future aquisição de 
gêneros alimentícios para Merenda Escolar para atender as necessidades do município 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 os  liens  do lote licitado, 
a empresa: ROMULO F DO REGO LIMA, CNPJ: 23.714.767/0001 -88. 
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida, 05 de dezembro de 2022. Franciel Pessoa da Silva, Pregoeiro Municipal. 
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