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Edição no n°762/2022

Preços  ensejará  aplicação  das  penalidades
estabelecidas  no  Edital.

6.2.     É da competência do órgão gerenciador a
aplicação  das  penalidades  decorrentes  do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de
preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013),
exceto  nas  hipóteses  em  que  o  descumprimento
disser  respeito  às  contratações  dos  órgãos
participantes,  caso  no  qual  caberá  ao  respectivo
órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º,
Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

6.3.     O órgão participante deverá comunicar  ao
órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas
no  art.  20  do  Decreto  nº  7.892/2013,  dada  a
necessidade  de  instauração  de  procedimento  para
cancelamento do registro do fornecedor.

7.    CONDIÇÕES GERAIS.    

7.1.    As condições gerais do execução, tais como os
prazos  de  execução  e  recebimento  do  objeto,  as
obrigações  da  Administração  e  do  fornecedor
registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência e/ou
Minuta de Contrato,.
7.2.    É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº
7892/13.

7.3.     A  ata  de  realização  da  sessão  pública  do
pregão,  contendo  a  relação  dos  licitantes  que
aceitarem  cotar  os  bens  ou  serviços  com  preços
iguais  ao  do  licitante  vencedor  do  certame,  será
anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos
do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata
foi  lavrada em, que,  depois   de lida e achada em
ordem, vai assinada pelas partes.

Coelho Neto (MA), 17 de maio de 2022.

____________________________________________
SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  PLANEJAMENTO  E
GESTÃO
Órgão gerenciador

____________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão Participante

____________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão Participante

____________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E CIDADANIA
Órgão Participante

____________________________________________
 P R B DE CARVALHO NETO EIRELI
                  Fornecedor Registrado

 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Homologo  o  resultado  da  licitação  na  modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022, do tipo menor
preço  por  item,  objetivando  a  Contratação  de
empresa  para  aquisição  de  urnas  funerárias  e
prestação  de  serviços  funerários  para  atender  as
demandas  da  Secretaria  de  Assistência  Social  e
Cidadania do Município de Coelho Neto -  MA, por
meio  de  registro  de  preços,  homologado  para  a
empresa a seguir: FRANCISCO DANTAS DA COSTA,
CNPJ  Nº  18.693.685/0001-64,  pelo  valor  de  R$
348.000,00 (trezentos e quarenta e oito mil  reais).
Valor global homologado: R$ 348.000,00 (trezentos e
quarenta e oito mil reais).  Data da Homologação: 23
de maio de 2022. Comunico assim o resultado final do
procedimento, levando em conta o interesse público e
administrativo. Sonia Maria Silva Carvalho Santos -
Secretária  Municipal  de  Assistência  Social  e
Cidadania.  Coelho  Neto  -  MA,  PUBLIQUE-SE.
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Secretaria Municipal de Educação

Portaria n° 173/2022 – SEMED

C O N C E D E  M U D A N Ç A  D E  C L A S S E  A O S
SERVIDORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O  Secretário  Municipal  de  Educação  de  Coelho
Neto/MA, no uso de suas atribuições legais, que lhe
são conferidas pelo art. 96, incisos I, II e III da Lei
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