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PODER EXECUTIVO
TERMO DE ADVERTÊNCIA
TERMO DE ADVERTÊNCIA
Ref.: Pregão Presencial nº 079/2017
Processo nº 1065/2017
Fica advertida a empresa ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.469.118.0001.17, com endereço sito a
Rua Sargento Bendito Teotino da Costa, nº 80, Jardim Petrópolis, Sala
01, em Cuiabá-MT, CEP: 78070-045, para que cumpra Fielmente com o
contratado na ARP nº 175/2017, AF 283/2018, referente a itens ganhos
na licitação supramencionada. Ressaltando que a mesma terá o prazo de
03 (três) dias para efetuar a entrega dos produtos, pois a Secretaria
Municipal de Administração já lançou mão de todos os meios possíveis
para a regularização, não tendo êxito, ficando a mesma através deste ato
ciente que serão aplicadas as sanções administrativas previstas no item
26 do Edital, sendo facultado à empresa a defesa prévia. Salientamos que
se for emitida mais uma Advertência a empresa será suspensa de nosso
cadastro pelo prazo de até 5 anos. Fundamentos: Art. 87 da Lei 8.666/93,
Art. 7º da Lei 10.520/2002 e Edital do Pregão Presencial mencionado
Itens 19, 23 e 26.
Primavera do Leste, 27 de fevereiro de 2018.
*Maria Lucia Benevite da Silva
Fiscal de Contrato
*Luciana Fernandes Rabelo
Secretária Municipal de Administração
*José Ricardo Alves de Oliveira
Coordenador de Licitações
* Original assinado nos autos do processo.

Hino
Primavera de clima inconteste
Tua vida está cheia de esperança
No progresso o teu povo sempre avança,
Premiado pelos bens que tu nos deste.
Estribilho:
Salve, salve! Primavera do Leste.
Deleitosa estação primaveril,
Separando as águas do Brasil,
Tu espraias o altiplano em campo
agreste.
Terra de luz, terra de amor,
De tudo produz, a linda flor.
E a vida reluz, na linda flor.
Primavera do Leste em ti me assento,
Ó rainha de plagas virginais,
Em teus campos vicejam cereais,
Destacada provedora de alimentos.
Sobranceira do chão desta planura,
Das vertentes dos rios, sul e norte
Tuas terras tratadas desta sorte
Recompensam quem explora a
agricultura.
Letra: Manoel João Braff - 1986
Música: Manoel João Braff - 1986
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