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FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O
CUMPRIMENTO  DA  ATA,  DEVIDAMENTE
COMPROVADOS  E  JUSTIFICADOS:

5.9.1.    Por razão de interesse público; ou
5.9.2.A pedido do fornecedor.

6.    DAS PENALIDADES.    
6.1.     O  descumprimento  da  Ata  de  Registro  de
Preços  ensejará  aplicação  das  penalidades
estabelecidasno  Edital.
6.2.     É da competência do órgão gerenciador a
aplicação  das  penalidades  decorrentes  do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de
p r e ç o  ( a r t .  5 º ,  i n c i s o  X ,  d o  D e c r e t o  n º
7.892/2013),exceto  nas  hipóteses  em  que  o
descumprimento  disser  respeito  às  contratações
dosórgãos  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.
CONDIÇÕES GERAIS.    

6.4.    As condições gerais do fornecimento, tais como
os prazos para entrega 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  ou  Minuta  de  Contrato.

6.5.    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,  §1ºdo Decreto nº
7892/13.

6.6.     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,
seráanexada a esta Ata de Registro de Preços, nos
termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.

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

Coelho Neto (MA), 16 de novembro de 2022.

____________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão gerenciador

____________________________________________
PRIME  DISTRIBUIDORA  DE  MEDICAMENTOS  E
INSUMOS HOSPITALARES LTDA
Fornecedor registrado

TERMO DE RATIFICAÇÃO
    
        RATIFICO a Dispensa de Licitação nº 004/2022-
SEMED, fundamentada no art. 24, inciso X da Lei n.º
8.666 de 21.06.93, e suas atualizações posteriores,
nos elementos constantes do Processo Administrativo
nº  PR2022.09/CLHO-04746,  para  a  contratação  de
JOSÉ FRANCISCO FERREIRA DE ARAÚJO, inscrita
no CPF sob o Nº 096.816.043-34, referente a Locação
do  imóvel  para  o  funcionamento  da  Garagem  de
Ônibus Escolares e Caminhonetes, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal  de Educação
do Município de Coelho Neto – MA, no valor mensal
de  R$  7.000,00  (sete  mil  reais).  Valor  global
Ratificado: R$ 196.000,00 (cento e noventa e seis mil
reais). Jesuslene Sousa da Luz - Secretária Municipal
de Educação.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
    
        RATIFICO a Dispensa de Licitação nº 004/2022-
SEMUS, fundamentada no art. 24, inciso II da Lei n.º
8.666 de 21.06.93, e suas atualizações posteriores,
nos elementos constantes do Processo Administrativo
nº  PR2022.10/CLHO-04841,  para  a  contratação  de
 STERLIX  AMBIENTAL  PIAUI  TRATAMENTO  DE
RESIDUOS  LTDA,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
 12.710.740/0001-09,  referente  a  Prestação

especializada em coleta, transporte, armazenamento,
tratamento  e  destinação  final  do  lixo  Hospitalar,
Unidades  Básicas  de  Saúde,  UPA,  CAPS e  SAMU,
para  atender  as  necessidades  da  Secretaria
Municipal de Saúde do Município de Coelho Neto –
MA,  no  valor  global  de  R$  11.453,67  (Onze  Mil,
Quatrocentos e Cinquenta e Três Reais e Sessenta e
Sete  Centavos).  Josely  Maria  Silva  Almeida,
Secretária  Municipal  de  Saúde.
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