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TERCEIROS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 

 

AVISO RESULTADO DE LICITAÇÃO 

 
PREGÃO ELETRONICO - Nº 007/2021. 

A Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA, por intermédio do 

Pregoeiro, torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 007/2021, 
tendo como objeto a Contratação de empresa especializada em prestação 

de serviços técnicos de manutenção - adaptativa, corretiva, evolutiva e 

preventiva e suporte mensal do Portal Oficial da Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhão/MA, saiu como vencedora da licitação supracitada, 

a empresa: M DA S. MESQUITA SERVIÇOS E TECNOLOGIA - ME 

inscrito no CNPJ nº 16.799.630/0001-08, vencedora do item, com proposta 
apresentada no valor total de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil 

reais). Considerando que o critério de julgamento foi por Menor Preço por 

item. O Pregoeiro informa ainda, que os autos do Processo encontram-se, 

com vistas franqueadas aos interessados a partir da data desta publicação, 

nos dias úteis no horário de expediente da Prefeitura Municipal de 

Amarante do Maranhão - MA, ou poderão ser consultados por meio digital 
pela internet, através do nosso endereço eletrônico no site: 

https://http://amarante.ma.gov.br ou no site do PORTAL DE COMPRAS 
PUBLICAS: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.  Amarante do 

Maranhão - MA, em 14 de Abril de 2021. Clébio Cardoso Pinheiro - 

Pregoeiro Municipal. 

 

PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº 004/2021 

A Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA, por intermédio do 
Pregoeiro, torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 004/2021, 

tendo como objeto Registro de Preços para eventual aquisição de material 

de limpeza, para atender as necessidades das Secretarias do Município de 
Amarante do Maranhão - MA, saiu como vencedoras da licitação 

supracitada, as empresas: AGUIAR E SANTOS PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ nº 36.738.892/0001-70, vencedora 
com proposta apresentada no valor total de R$ 17.952,00 (dezessete mil 

novecentos e cinquenta e dois reais), BE DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS EIRELI, inscrita no CNPJ: 33.330.526/0001-99, vencedora 
com proposta apresentada no valor total de R$ 6.735,00 (seis mil 

setecentos e trinta e cinco reais), BIDDEN COMERCIAL LTDA - ME, 

inscrito no CNPJ: 36.181.473/0001-80, vencedora com proposta 
apresentada no valor total de R$ 90.103,65 (noventa mil cento e três reais 

e sessenta e cinco centavos), CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI - 

ME, inscrita no CNPJ: 40.015.814/0001-14, vencedora com proposta 
apresentada no valor total de R$ 779.762,65 (setecentos e setenta e nove 

mil setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), 

DARLU INDUSTRÍA TÊXTIL LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 

40.223.106/0001-79, vencedora com proposta apresentada no valor total de 

R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta centavos), DISTRIBUIDORA F. 

BARBOSA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 11.792.137/0001-42, vencedora 
com proposta no valor total R$ 2.490,00 (dois mil quatrocentos e noventa 

reais), FORBES EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME, inscrita no 

CNPJ nº 21.666.127/0001-14, vencedora com proposta apresentada no 
valor total de R$ 24.010,00 (vinte e quatro mil e dez reais), IMPEL – 

IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI – EPP, inscrita no 

CNPJ nº 05.574.795/0001-65, vencedora com proposta apresentada no 

valor total de R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais), MAGAZINE 

MENEGHEL LTDA – ME, inscrita no CNPJ nº 01.942.594/0001-12, 

vencedora no valor total de R$ 30.696,53 (trinta mil seiscentos e noventa 

e seis reais e cinquenta e três centavos) e PRAX – DISTRIBUIDORA & 

SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 36.761.673/0001-01, com 

proposta apresentada no valor total de R$ 96.900,74 (noventa e seis mil 

novecentos reais e setenta e quatro centavos). Considerando que o 

critério de julgamento foi por Menor Preço por item. O Pregoeiro informa 

ainda, que os autos do Processo encontram-se, com vistas franqueadas aos 
interessados a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de 

expediente da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA, ou 

poderão ser consultados por meio digital pela internet, através do nosso 
endereço eletrônico no site: https://http://amarante.ma.gov.br ou no site do 

PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS: 

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. Amarante do Maranhão - 
MA, em 14 de Abril de 2021. Clébio Cardoso Pinheiro - Pregoeiro 

Municipal. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021-3; 

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros 
alimentícios diversos, destinado a composição da merenda escolar, nas 

escolas, creches da rede municipal de ensino, tanto na zona rural quanto na 

zona urbana do Município de Amarante do Maranhão - MA; VALOR 
TOTAL REGISTRADO: R$ 15.920,00 (quinze mil novecentos e vinte 

reais). PARTES: Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA 
através da Secretaria Municipal de Educação e a empresa PRAX – 

DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI, Pregão Eletrônico nº 

002/2021. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, 
regulamentada pelo Decreto Municipal nº 018/2021, no Decreto Municipal 

nº 019/2021, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei 

Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006 regulamentada 

pelo Decreto Municipal nº 017/2021 e demais normas pertinentes à espécie: 

PRAZO DE VALIDADE DA ATA: A presente Ata de Registro de Preços 

terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura; DATA DA ASSINATURA: 14 de Abril de 2021. FORO: Fica 

eleito a Comarca de Amarante do Maranhão/MA. SIGNATÁRIOS: Sra. 

Geane Viana da Silva Carvalho – Secretária Municipal de Educação, pelo 
Contratante o Sr. Cesar Felix. Pelo detentor dos Preços Registrados. 

 
LICITANTE: PRAX – DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI 

CNPJ: 36.761.673/0001-01 

ENDEREÇO: Rua Piauí, nº 588, Anexo II, Nova Imperatriz, CEP: 65.907-100 – Imperatriz – MA 

REPRESENTANTE: Cesar Felix, RG nº 0555614020153 SESP MA e CPF nº 107.359.608-79 

TELEFONE: (99)2101-5750 

EMAIL: licitacao@fortclean.net  

ITE

M 
ESPECIFICAÇÃO 

 

UNID. 

 

QTD. 

 

MARCA 

P. 

UNITÁR

IO 

REGIST

RADO 

(R$) 

P. 

TOTAL 

REGIST

RADO 

(R$) 

5 

AMIDO DE MILHO: Em 

pó, tipo maisena, produto 

amiláceo, extraído do milho, 

fabricado a partir de 

matérias-primas sãs e limpas, 

isentas de matéria terrosa e 

parasitas, não podendo 

apresentar-se úmido, 

fermentado ou rançoso. 

Aspecto: pó fino. Cor: 

branca; odor e sabor 

característicos. Embalagem: 

Caixa com peso líquido de 

250G.  

KG 1.600 SINHÁ R$ 9,95 
R$ 

15.920,00 

VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 15.920,00 (quinze mil novecentos e vinte reais) 

 

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021-2; 

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros 

alimentícios diversos, destinado a composição da merenda escolar, nas 

escolas, creches da rede municipal de ensino, tanto na zona rural quanto na 
zona urbana do Município de Amarante do Maranhão - MA; VALOR 

TOTAL REGISTRADO: R$ 931.994,50 (novecentos e trinta e um mil 

novecentos e noventa e quatro reais cinquenta centavos). PARTES: 
Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA através da Secretaria 

Municipal de Educação e a empresa E. A SILVA DISTRIBUIDORA 

EIRELI, Pregão Eletrônico nº 002/2021. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 

018/2021, no Decreto Municipal nº 019/2021, aplicando-se, 

subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei 
Complementar nº 123/2006 regulamentada pelo Decreto Municipal nº 

017/2021 e demais normas pertinentes à espécie: PRAZO DE VALIDADE 

DA ATA: A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) 
meses, contados a partir da data de sua assinatura; DATA DA 

ASSINATURA: 14 de Abril de 2021. FORO: Fica eleito a Comarca de 

Amarante do Maranhão/MA. SIGNATÁRIOS: Sra. Geane Viana da Silva 

https://http/amarante.ma.gov.br
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://http/amarante.ma.gov.br
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
mailto:licitacao@fortclean.net
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Carvalho – Secretária Municipal de Educação, pelo Contratante o Sra. Iara 

Micaele Viana Silva. Pelo detentor dos Preços Registrados. 

 
LICITANTE: E. A SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI 

CNPJ: 33.887.844/0001-55 

ENDEREÇO: Rod. BR-010, s/n, KM 1353, Lote 14, Letra N, Quadra 32, Coco Grande, CEP: 

65.909-170 – Imperatriz – MA 

REPRESENTANTE: Iara Micaele Viana Silva, RG nº 047249012013-4 e CPF nº 613.173.153-

59 

TELEFONE: (99)98480-7013 

EMAIL: ea.silvadistribuidora@hotmail.com   

ITE

M 
ESPECIFICAÇÃO 

 

UNID. 

 

QTD. 

 

MARC

A 

P. 

UNITÁRIO 

REGISTRA

DO (R$) 

P. 

TOTAL 

REGIST

RADO 

(R$) 

23 

MASSA 

FLOCADA DE 

ARROZ: 

embalagem primaria: 

saco de polietileno, 

peso liquido de 

500g, contendo a 

identificação do 

produto, marca do 

fabricante, data de 

fabricação, peso 

líquido e data 

validade expressa de 

forma visível. 

EMBALAGEM 

SECUNDARIA: 

saco plástico 

atóxico, 

acondicionando 20 

pacotes, em um   

total de 10 kg. TIPO: 

farinha de arroz 

flocada, isenta de 

parasitas e sujidades. 

Características 

adicionais: produto 

próprio para o 

consumo humano, 

em conformidade 

com a legislação em 

vigor e prazo de 

validade mínimo de 

12 meses. 

KG 5.000 
NUTRI

VITA 
R$ 2,62 

R$ 

13.100,0

0 

26 

MARGARINA: 

embalagem primaria: 

embalagem plástica, 

peso 250g, contendo 

a identificação do 

produto, marca do 

fabricante, data de 

fabricação, peso 

líquido e data 

validade expressa de 

forma visível. 

EMBALAGEM 

SECUNDARIA: 

Caixa de papelão 

acondicionando 24 

latas, totalizando 6 

kg.  TIPO: margarina 

com sal, sem 

gorduras e contendo 

vitamina A. 

Características 

adicionais: produto 

próprio para o 

consumo humano, 

em conformidade 

com a legislação em 

vigor e prazo de 

validade mínimo de 

12 meses. 

KG 1.000 
PRIMO

R 
R$ 7,26 

R$ 

7.260,00 

27 

MILHO BRANCO 

PARA MINGAU: 

Milho branco tipo 1, 

contendo 80% de 

grãos inteiros, 

preparados com 

matérias primas sãs, 

limpas, isentas de 

matérias terrosas, 

parasitas e de 

detritos animais ou 

vegetais com no 

máximo de 15% de 

umidade - emb. 

KG 8.000 SINHA R$ 1,59 

R$ 

12.720,0

0 

500g. 

EMBALAGEM 

SECUNDARIA: 

saco plástico 

atóxico, 

acondicionando 20 

pacotes, no total de 

10 quilos. TIPO: 

milho de 1° 

qualidade.                       

Características 

adicionais: produto 

próprio para o 

consumo humano, 

em conformidade 

com a legislação em 

vigor e prazo de 

validade mínimo de 

12 meses. 

30 

ÓLEO DE SOJA 

REFINADO: 

embalagem primaria: 

Garrafa PET com 

conteúdo líquido de 

900 ml, contendo a 

identificação do 

produto, marca do 

fabricante, data de 

fabricação, peso 

líquido e data 

validade expressa de 

forma visível.                                                          

EMBALAGEM 

SECUNDARIA: 

Caixa de papelão, 

contendo 20 

garrafas. 

Ingredientes: óleo de 

soja, antioxida de 

ácido cítrico, não 

conter glúten. 

Características 

adicionais: produto 

próprio para o 

consumo humano, 

em conformidade 

com a legislação em 

vigor e prazo de 

validade mínimo de 

12 meses. 

LT 1.400 ABC R$ 6,66 
R$ 

9.324,00 

33 

SARDINHA EM 

ÓLEO OU 

MOLHO DE 

TOMATE: Em 

conserva, inteira, 

viscerada, com 

espinha, conservada 

em molho de tomate 

ou óleo.  Embalagem 

Lata de 125g 

(embalagem 

primaria) isenta de 

ferrugem, 

danificação. Deve 

ser entregue 

acondicionada em 

caixa de papelão e 

possuir validade 

mínima de 01 ano da 

entrega do produto. 

KG 11.250 

GOME

S DA 

COSTA 

R$ 24,54 

R$ 

276.075,

00 

34 

SARDINHA EM 

ÓLEO OU 

MOLHO DE 

TOMATE: Em 

conserva, inteira, 

viscerada, com 

espinha, conservada 

em molho de tomate 

ou óleo.  Embalagem 

Lata de 125g 

(embalagem 

primaria) isenta de 

ferrugem, 

danificação. Deve 

ser entregue 

acondicionada em 

caixa de papelão e 

possuir validade 

mínima de 01 ano da 

entrega do produto. 

COTA 25% 

RESERVADA 

PARA ME E EPP, 

NOS TERMOS DO 

ART 48, INCISO 

III, DA LEI 

123/2006 E 

ALTERAÇÕES 

POSTERIORES 

KG 3.750 

GOME

S DA 

COSTA 

R$ 24,54 

R$ 

92.025,0

0 

mailto:ea.silvadistribuidora@hotmail.com
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REGULAMENTA

DO PELO  

DECRETO 

MUNICIPAL 

017/2021 

35 

RISOTO: Mistura 

para o preparo de 

risoto sabor 

carne/frango com 

vitaminas, ferro e 

zinco. Ingredientes: 

Arroz parboilizado, 

proteína texturizada 

de soja, sal, amido 

de milho, cenoura 

desidratada, extrato 

de levedura, ervilha 

em grãos, mistura de 

vitaminas e sais 

minerais 

(A,B1,B6,C,NIACIN

A,FERRO E 

ZINCO). Gordura 

vegetal hidrogenada, 

colorífico, salsa em 

flocos, pimenta, 

antiomectante, 

fosfato, tricálcico, 

aromatizantes, 

realçadores de sabor, 

glutamaco 

monossodico. 

EMBALAGEM DE 

1 KG, COM 

VALIDADE 

MINIMA DE 12 

MESES. 

KG 3.000 
SUSTE

NTARE 
R$ 9,71 

R$ 

29.130,0

0 

36 

SALSICHA: 
Apresentar cor 

própria, 

avermelhada, 

natural, sem cortes 

(inteira). 

Acondicionada em 

embalagem própria 

de polietileno 

resistente e 

transparente 

hermeticamente 

fechado (vácuo), 

intacta, constando 

peso, data de 

processamento, 

carimbo de inspeção 

estadual e federal e 

procedência. 

Contendo 5 kg. 

Apresentar validade 

superior a 3 (três) 

meses a partir da 

data de entrega. 

KG 1.500 
AURO

RA 
R$ 6,59 

R$ 

9.885,00 

41 

CARNE MOÍDA: 
Embalagem 

primaria: embalagem 

plástica, contendo a 

identificação do 

produto, marca do 

fabricante, data de 

fabricação, peso 

liquido e data de 

validade expressa de 

forma visível. Carne 

bovina de 1º 

qualidade. 

Embalagem 

secundaria: caixa de 

papelão 

acondicionando 

características 

adicionais: produto 

próprio para o 

consumo humano e 

em conformidade 

com a legislação em 

vigor.   

KG 6.750 
MAFRI

PAR 
R$ 9,88 

R$ 

66.690,0

0 

42 

CARNE MOÍDA: 
Embalagem 

primaria: embalagem 

plástica, contendo a 

identificação do 

produto, marca do 

fabricante, data de 

fabricação, peso 

liquido e data de 

validade expressa de 

forma visível. Carne 

bovina de 1º 

qualidade. 

Embalagem 

KG 2.250 
GRAFI

LE 
R$ 9,88 

R$ 

22.230,0

0 

secundaria: caixa de 

papelão 

acondicionando 

características 

adicionais: produto 

próprio para o 

consumo humano e 

em conformidade 

com a legislação em 

vigor.  COTA 25% 

RESERVADA 

PARA ME E EPP, 

NOS TERMOS DO 

ART 48, INCISO 

III, DA LEI 

123/2006 E 

ALTERAÇÕES 

POSTERIORES 

REGULAMENTA

DO PELO  

DECRETO 

MUNICIPAL 

017/2021 

43 

CARNE BOVINA 

TIPO MÚSCULO 

SEM OSSO: 2ª 

qualidade corte em 

peça inteira, de 00 a 

70C, limpa, aspecto 

próprio da espécie, 

não amolecida nem 

pegajosa, cor própria 

da espécie, vermelho 

brilhante ou púrpuro, 

sem manchas 

esverdeadas de 

acordo com a 

legislação sanitária.  

KG 3.000 
FRIBA

L 
R$ 18,89 

R$ 

56.670,0

0 

44 

CEBOLA: De 

cabeça amarela, com 

características 

organolépticas 

próprias 

conservadas, de 

primeira qualidade, 

lisa, com polpa 

intacta e limpa, 

coloração tamanhos 

uniformes típicos de 

variedades, sem 

brotos, rachaduras 

ou brotos na casca. 

Não apresentando 

ardidos, bolores, 

manchas ou outras 

alterações que 

comprometam sua 

aparecia ou 

qualidade. 

Embalagem: 

Acondicionado em 

sacos tipo rede. 

Características 

adicionais: produto 

próprio para o 

consumo humano e 

em conformidade 

com a legislação em 

vigor. 

KG 1.500 

IN 

NATU

RA 

R$ 2,73 
R$ 

4.095,00 

45 

CENOURA: 

Produto novo, in 

natural, intacto, 

limpo, sem brotos, 

sem unidades 

estranhas, 

amassadas, que 

proporcione defeito 

entre as demais, odor 

e cor característico. 

Não apresentando, 

bolores, manchas ou 

outras alterações que 

comprometam sua 

aparência ou 

qualidade. 

Características 

adicionais: produto 

próprio para o 

consumo humano e 

em conformidade 

com a legislação em 

vigor. 

Kg 2.250 

IN 

NATU

RA 

R$ 2,73 
R$ 

6.142,50 

46 

OVO: Tipo branco, 

tamanho médio 

pesando de 50g, 

casca deve 

apresentar-se áspera, 

porosa, fosca, seca e 

limpa, não deve 

DUZIA 900 AVINE R$ 8,24 
R$ 

7.416,00 
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conter rachaduras. 

Embalagem 

contendo 12 

unidades, Registro 

no Ministério da 

Agricultura e 

inspecionado pelo 

S.I.F. CNPJ e nome 

do produtor. 

47 

PÃO 40G: Pão 

doce, tipo hot dog, 

peso de 40g cada 

unidade, preparado a 

partir de matérias-

primas sãs, de 

primeira qualidade, 

isentas de matéria 

terrosa e parasita e 

em perfeito estado 

de conservação. Será 

rejeitado o pão 

queimado ou mal 

cozido, com odor e 

sabor desagradável, 

presença de fungos e 

não será permitida a 

adição de farelos e 

de corantes de 

qualquer natureza 

em sua confecção. 

Isento de parasita, 

sujidades, larvas e 

material estranho. 

Acondicionado em 

embalagem de 

polietileno resistente. 

Validade mínima de 

02 (dois) dias a 

contar no ato da 

entrega. 

KG 3.000 

BUMB

A MRU 

PÃO 

R$ 7,69 

R$ 

23.070,0

0 

48 

PEITO DE 

FRANGO 

CONGELADO: 

Congelado, com 

aspecto, cor e odor 

próprios, sem 

manchas e parasitas; 

acondicionado em 

embalagem primária 

a vácuo, em plástico 

transparente, 

contendo a 

identificação do 

produto, marca do 

fabricante, data de 

fabricação, peso 

líquido e data de 

validade expressa de 

forma visível. 

Embalagem 

secundária: caixa de 

papelão ondulado, 

tendo rotulagem de 

acordo com a 

legislação vigente, n. 

do lote, data de 

produção e data de 

validade.  

KG 6.750 
FRIAT

O 
R$ 9,37 

R$ 

63.247,5

0 

49 

PEITO DE 

FRANGO 

CONGELADO: 

Congelado, com 

aspecto, cor e odor 

próprios, sem 

manchas e parasitas; 

acondicionado em 

embalagem primária 

a vácuo, em plástico 

transparente, 

contendo a 

identificação do 

produto, marca do 

fabricante, data de 

fabricação, peso 

líquido e data de 

validade expressa de 

forma visível. 

Embalagem 

secundária: caixa de 

papelão ondulado, 

tendo rotulagem de 

acordo com a 

legislação vigente, n. 

do lote, data de 

produção e data de 

validade.  COTA 

25% RESERVADA 

PARA ME E EPP, 

NOS TERMOS DO 

KG 2.250 
FRIAT

O 
R$ 9,37 

R$ 

21.082,5

0 

ART 48, INCISO 

III, DA LEI 

123/2006 E 

ALTERAÇÕES 

POSTERIORES 

REGULAMENTA

DO PELO  

DECRETO 

MUNICIPAL 

017/2021 

50 

POLPA DE 

FRUTA DE 

ACEROLA: PCT 1 

kg 100% natural, 

pura, congelada, 

embalagem integra e 

transparente de 1 Kg, 

com prazo de 

validade e registro 

no mapa. 

Kg 8.400 
SO 

POLPA 
R$ 6,09 

R$ 

51.156,0

0 

51 

POLPA DE 

FRUTA DE CAJA: 
PCT 1 kg 100% 

natural, pura, 

congelada, 

embalagem integra e 

transparente de 1 

KG, com prazo de 

validade e registro 

no mapa. 

KG 8.400 
SO 

POLPA 
R$ 6,08 

R$ 

51.072,0

0 

52 

POLPA DE 

FRUTA DE 

GOIABA: PCT 1 kg 

100% natural, pura, 

congelada, 

embalagem integra e 

transparente de 1 Kg, 

com prazo de 

validade e registro 

no mapa. 

KG 8.400 
SO 

POLPA 
R$ 6,08 

R$ 

51.072,0

0 

53 

POLPA DE 

FRUTA DE 

MARACUJA: PCT 

1 kg 100% natural, 

pura, congelada, 

embalagem integra e 

transparente de 1 Kg, 

com prazo de 

validade e registro 

no mapa. 

KG 8.400 

IN 

NATU

RA 

R$ 6,08 

R$ 

51.072,0

0 

54 

TOMATE: Sem 

danificações físicas, 

casca integra. Com 

cor, sabor e aroma 

característicos da 

espécie. Isenta de 

substâncias terrosas, 

sujidades, parasitas, 

larvas, resíduos de 

defensivos agrícolas, 

odor e sabor 

estranho. Peso e 

tamanho padrão. 

KG 2.000 

IN 

NATU

RA 

R$ 3,73 
R$ 

7.460,00 

VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 931.994,50 (novecentos e trinta e um mil novecentos e 

noventa e quatro reais cinquenta centavos) 

 

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021-1; 

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros 

alimentícios diversos, destinado a composição da merenda escolar, nas 

escolas, creches da rede municipal de ensino, tanto na zona rural quanto na 
zona urbana do Município de Amarante do Maranhão - MA; VALOR 

TOTAL REGISTRADO: R$ 1.115.016,50 (um milhão cento e quinze mil 

dezesseis reais e cinquenta centavos). PARTES: Prefeitura Municipal de 

Amarante do Maranhão/MA através da Secretaria Municipal de Educação e 

a empresa CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI, Pregão Eletrônico 

nº 002/2021. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, 
regulamentada pelo Decreto Municipal nº 018/2021, no Decreto Municipal 

nº 019/2021, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei 
Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006 regulamentada 

pelo Decreto Municipal nº 017/2021 e demais normas pertinentes à espécie: 

PRAZO DE VALIDADE DA ATA: A presente Ata de Registro de Preços 
terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 

assinatura; DATA DA ASSINATURA: 14 de Abril de 2021. FORO: Fica 

eleito a Comarca de Amarante do Maranhão/MA. SIGNATÁRIOS: Sra. 
Geane Viana da Silva Carvalho – Secretária Municipal de Educação, pelo 

Contratante o Sr. José Paulo Carreiro Nascimento. Pelo detentor dos Preços 

Registrados. 
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LICITANTE: CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI 

CNPJ: 40.015.814/0001-14 

ENDEREÇO: Avenida JK, nº 1933, Bairro Boca da Mata, CEP: 65.917-033 – Imperatriz – 

MA 

REPRESENTANTE: José Paulo Carreiro Nascimento, RG nº 034408302007-0 e CPF nº 

603.609.133-85 

TELEFONE: (99)98432-8519 

EMAIL: carreiro.distribuidora@hotmail.com  

ITE

M 

ESPECIFICAÇ

ÃO 

 

UNI

D. 

 

QTD. 

 

MAR

CA 

P. 

UNITÁRIO 

REGISTRA

DO (R$) 

P. TOTAL 

REGISTRAD

O (R$) 

1 

ACHOCOLATA

DO EM PO: 
embalagem 

primaria 

embalagem de 

polietileno 

metálico, peso 

liquido de 1kg, 

contendo a 

identificação do 

produto, marca do 

fabricante, data 

de fabricação, 

peso líquido e 

data de validade 

expressa de forma 

visível. 

EMBALAGEM 

SECUNDÁRIA: 

caixa de papelão, 

totalizando 10kg.      

TIPO: alimento 

vitaminado, 

instantâneo de 1° 

qualidade. 

Características 

adicionais: 

produto próprio 

para o consumo 

humano e em 

conformidade 

com a legislação 

em vigor, com o 

prazo de validade 

de 12 meses a 

partir da data de 

entrega. 

KG 7440 
ITAL

AC 
R$ 6,00 R$ 44.640,00 

2 

AÇAFRÃO: 

Condimento 

industrial em pó 

fino, homogêneo, 

de cor amarela 

intenso, com 

cheiro e sabor 

próprio 

acondicionado em 

saco plástico 

transparente, 

atóxico, resistente 

hermeticamente 

vedado; validade 

mínima 7 meses, 

pacote com 

aproximadamente 

50g.  

KG 200 
KITA

NO 
R$ 16,40 R$ 3.280,00 

3 

AÇÚCAR: 

Embalagem de 1 

kg: o produto 

deverá apresentar 

registro no órgão 

competente e 

informações 

nutricionais, não 

deverá apresentar 

misturas 

inadequadas ao 

produto, presença 

de sujidades, 

formação de 

grumos, odor 

forte, intenso e 

não característico 

sabor alterado por 

mistura e peso 

insatisfatório. A 

embalagem deve 

estar intacta, 

prazo de validade 

mínimo de 12 

meses, a partir da 

data de entrega. 

KG 22.500 
TROPI

CAL 
R$ 2,71 R$ 60.975,00 

Embalagem 

secundaria: Fardo 

de polietileno 

acondicionando 

30 kg. 

4 

AÇÚCAR: 

Embalagem de 1 

kg: o produto 

deverá apresentar 

registro no órgão 

competente e 

informações 

nutricionais, não 

deverá apresentar 

misturas 

inadequadas ao 

produto, presença 

de sujidades, 

formação de 

grumos, odor 

forte, intenso e 

não característico 

sabor alterado por 

mistura e peso 

insatisfatório. A 

embalagem deve 

estar intacta, 

prazo de validade 

mínimo de 12 

meses, a partir da 

data de entrega. 

Embalagem 

secundaria: Fardo 

de polietileno 

acondicionando 

30 kg. COTA 

25% 

RESERVADA 

PARA ME E 

EPP, NOS 

TERMOS DO 

ART 48, 

INCISO III, DA 

LEI 123/2006 E 

ALTERAÇÕES 

POSTERIORES 

REGULAMENT

ADO PELO  

DECRETO 

MUNICIPAL 

017/2021 

KG 7.500 
TROPI

CAL 
R$ 2,71 R$ 20.325,00 

6 

ARROZ: 

Embalagem 

primaria. Saco 

plástico atóxico, 

contendo 1 kg              

identificação do 

produto, marca do 

fabricante, data 

de fabricação, 

peso líquido e 

data de validade 

expressa de forma 

visível. 

EMBALAGEM 

SECUNDARIA: 

Fardo de 

polietileno 

condicionado 

com 30 kg. 

Características do 

produto: arroz de 

1° qualidade com 

suas 

características 

organolépticas 

preservadas, que 

esteja de acordo a 

legislação 

vigente, isento de 

mofo, odores e 

substancias 

estranhas. 

Características 

adicionais: 

produto próprio 

para o consumo 

humano em 

conformidade 

com a legislação 

em vigor e prazo 

de validade 

mínimo de 12 

meses. 

KG 22.500 BUTÍ R$ 3,78 R$ 85.050,00 

7 

ARROZ: 

Embalagem 

primaria. Saco 

plástico atóxico, 

contendo 1 kg              

KG 7.500 BUTÍ R$ 3,78 R$ 28.350,00 

mailto:carreiro.distribuidora@hotmail.com
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identificação do 

produto, marca do 

fabricante, data 

de fabricação, 

peso líquido e 

data de validade 

expressa de forma 

visível. 

EMBALAGEM 

SECUNDARIA: 

Fardo de 

polietileno 

condicionado 

com 30 kg. 

Características do 

produto: arroz de 

1° qualidade com 

suas 

características 

organolépticas 

preservadas, que 

esteja de acordo a 

legislação 

vigente, isento de 

mofo, odores e 

substancias 

estranhas. 

Características 

adicionais: 

produto próprio 

para o consumo 

humano em 

conformidade 

com a legislação 

em vigor e prazo 

de validade 

mínimo de 12 

meses. COTA 

25% 

RESERVADA 

PARA ME E 

EPP, NOS 

TERMOS DO 

ART 48, 

INCISO III, DA 

LEI 123/2006 E 

ALTERAÇÕES 

POSTERIORES 

REGULAMENT

ADO PELO  

DECRETO 

MUNICIPAL 

017/2021 

8 

BISCOITO 

DOCE 

MAIZENA: 

Embalagem 

primaria pacote 

impermeável 

lacrado com peso 

de 400g contendo 

a identificação do 

produto, marca do 

fabricante, data 

de fabricação, 

peso líquido e 

data validade 

expressa de forma 

visível. 

EMBALAGEM 

SECUNDARIA: 

caixa de papelão 

com 20 pacotes, 

totalizando 08 

quilos: TIPO: 

Biscoito Maizena 

fortificado com 

ferro, acido fólico 

e vitamina B9. O 

produto deve 

apresentar-se 

integro, com 

sabor e odor 

agradáveis. 

Características 

adicionais: 

produto próprio 

para o consumo 

humano, em 

conformidade 

com a legislação 

em vigor e prazo 

de validade 

mínimo de 12 

meses. 

KG 7.200 
AMA

NDA 
R$ 4,95 R$ 35.640,00 

9 

BISCOITO 

SALGADO 

CREAM 

CRAKER 

AMANTEIGAD

KG 9.000 
AMA

NDA 
R$ 4,65 R$ 41.850,00 

O. 

EMBALAGEM 

PRIMARIA: 

embalagem 

flexível em 

plástico, peso 

liquido de 400g, 

contendo a 

identificação do 

produto, marca do 

fabricante, data 

de fabricação, 

peso líquido e 

data validade 

expressa de forma 

visível.    

EMBALAGEM 

SECUNDARIA: 

caixa de papelão 

acondicionando 

20 pacotes, 

totalizando 08 

quilos.  TIPO: 

cream cracker 

amanteigado. O 

produto deve 

apresentar- se 

integro, com 

sabor e odor 

agradáveis. 

Características 

adicionais: 

produto próprio 

para o consumo 

humano, em 

conformidade 

com a legislação 

em vigor e prazo 

de validade 

mínimo de 12 

meses. 

10 

BISCOITO 

“TIPO 

ROSQUINHA”: 

Tipo rosquinha, 

sabor coco, valor 

energético/127 

kcal por porção 

de 30g ou 6 

unidades, 

proteínas 2,5g por 

porção de 30g ou 

6 unidades, 

embalagem 

integra de 800g, 

na embalagem 

deverá constar 

data da 

fabricação, data 

de validade e 

número de lote do 

produto. 

Fabricado a partir 

de matéria prima 

de primeira 

qualidade, sãs e 

limpas. Serão 

rejeitados 

biscoitos mal 

cozidos, 

queimados e de 

características 

organolépticas 

anormais e que se 

quebram com 

facilidade. 

Aparência massa 

torrada. Validade 

mínima de 3 

meses na data da 

entrega. Com 

amostra.  

KG 5.400 
MARI

LAN 
R$ 5,94 R$ 32.076,00 

11 

BISCOITO 

“TIPO 

ROSQUINHA”: 

Tipo rosquinha, 

sabor coco, valor 

energético/127 

kcal por porção 

de 30g ou 6 

unidades, 

proteínas 2,5g por 

porção de 30g ou 

6 unidades, 

embalagem 

integra de 800g, 

na embalagem 

deverá constar 

data da 

fabricação, data 

KG 1.800 
MARI

LAN 
R$ 6,12 R$ 11.016,00 
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de validade e 

número de lote do 

produto. 

Fabricado a partir 

de matéria prima 

de primeira 

qualidade, sãs e 

limpas. Serão 

rejeitados 

biscoitos mal 

cozidos, 

queimados e de 

características 

organolépticas 

anormais e que se 

quebram com 

facilidade. 

Aparência massa 

torrada. Validade 

mínima de 3 

meses na data da 

entrega. Com 

amostra. COTA 

25% 

RESERVADA 

PARA ME E 

EPP, NOS 

TERMOS DO 

ART 48, 

INCISO III, DA 

LEI 123/2006 E 

ALTERAÇÕES 

POSTERIORES 

REGULAMENT

ADO PELO  

DECRETO 

MUNICIPAL 

017/2021 

12 

CAFÉ EM PÓ: 

EMBALAGEM 

PRIMÁRIA: saco 

de polietileno, 

embalagem a 

vácuo, peso 

líquido de 250g, 

contendo a 

identificação do 

produto, marca do 

fabricante, data 

de fabricação, 

peso liquido e 

data de validade 

expressa de forma 

visível.  

EMBALAGEM 

SECUNDÁRIA: 

fardo de 

polietileno 

acondicionando 

20 pacotes, 

totalizando 05 

quilos. 

Ingredientes: 

100% café. 

Características 

adicionais: 

produto próprio 

para o consumo 

humano e em 

conformidade 

com a legislação 

em vigor e prazo 

de validade 

mínimo de 

12meses. 

KG 1.500 
VIAN

A 
R$ 14,27 R$ 21.405,00 

13 

CALDO DE 

GALINHA/CAR

NE/LEGUMES: 

cartela c/24 

tabletes de 19gr. 

Emb. primária, 

livre de insetos, 

microrganismos 

ou outras 

impurezas que 

possam 

comprometer o 

armazenamento 

ou o consumo 

humano. A 

porção (1,2 cubo) 

deve conter no 

máximo 1200 

MG de sódio. 

Validade não 

inferior a 180 

dias. 

KG 350 
ARIS

CO 
R$ 13,50 R$ 4.725,00 

14 
COCO 

RALADO: 
KG 1.500 

BOM 

COCO 
R$ 16,95 R$ 25.425,00 

embalagem 

primaria saco 

plástico, peso 

liquido  de 100g, 

contendo a 

identificação do 

produto, marca do 

fabricante, data 

de fabricação, 

peso líquido e 

data validade 

expressa de forma 

visível.                                                            

EMBALAGEM 

SECUNDARIA: 

caixa de papelão 

acondicionando 

24 pacotes, em 

um total de 2,4 

quilos.  

Características do 

produto: coco 

ralado, 

desidratado. 

Características 

adicionais: 

produto próprio 

para o consumo 

humano, em 

conformidade 

com a legislação 

em vigor e prazo 

de validade 

mínimo de 12 

meses. 

15 

CORANTE: 

embalagem 

primaria: saco 

plástico, peso 

liquido de 100g, 

contendo a 

identificação do 

produto, marca do 

fabricante, data 

de fabricação, 

peso líquido e 

data validade 

expressa de forma 

visível.                                                            

EMBALAGEM 

SECUNDARIA: 

saco plástico 

acondicionando 

100 pacotes, em 

um total de 10 kg. 

Características do 

produto: pó fino 

homogêneo de 

cor vermelha 

intenso, com 

cheiro e sabor 

próprio. 

Características 

adicionais: 

produto próprio 

para o consumo 

humano, em 

conformidade 

com a legislação 

em vigente e 

prazo de validade 

mínimo de 12 

meses. 

KG 1.000 
MAR

ATA 
R$ 5,49 R$ 5.490,00 

16 

MOLHO DE 

TOMATE EM 

SACHÊ: 

embalagem 

íntegra de 340g, 

devendo constar 

data de 

fabricação, data 

de validade e 

número de lote do 

produto. O molho 

de tomate deve 

ser preparado 

com frutos 

maduros, 

escolhidos, sãos, 

sem pele e 

sementes. É 

tolerada a adição 

de 1% de açúcar e 

5% de cloreto de 

sódio. O produto 

deve está isento 

de fermentação e 

não indicar 

processamento 

defeituosos. 

KG 1.700 

PREDI

LECT

A 

R$ 3,30 R$ 5.610,00 
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Validade mínima 

de 3 meses na 

data da entrega.  

17 

FARINHA 

LÁCTEA: cereal 

infantil de trigo 

enriquecido com 

vitaminas e ferro, 

leite em pó 

integral, açúcar, 

sais minerais, 

aromatizantes. 

Preparo 

instantâneo em 

pacote alumini  

zado com no 

mínimo 230g 

(embalagem 

primaria) com 

validade mínima 

de 01 ano a partir 

da data de entrega 

do produto. 

KG 1.600 
MAR

ATA 
R$ 11,14 R$ 17.824,00 

19 

FEIJÃO 

CARIOCA: Tipo 

01, de boa 

qualidade, 

constituídos de 

grãos inteiros e 

sãos, Embalagem 

plástica de 01 kg, 

livre de parasitas 

(carunchos), 

odores estranhos, 

substâncias 

nocivas, pregos, 

paus, prazo de 

validade mínima 

de 06 meses a 

partir da data de 

entrega. 

KG 12.000 
TIA 

DORA 
R$ 5,38 R$ 64.560,00 

20 

LEITE EM PÓ: 

EMBALAGEM 

PRIMÁRIA: saco 

de polietileno 

metálico, peso 

liquido de 200g, 

contendo a 

identificação do 

produto, marca do 

fabricante, data 

de fabricação, 

peso líquido e 

data validade 

expressa de forma 

visível.EMBALA

GEM 

SECUNDARIA: 

embalagem de 

papelão 

acondicionando 

50 pacotes, em 

um total de 10 

quilos. 

Ingredientes: leite 

em pó integral. 

Características 

adicionais: 

produto próprio 

para o consumo 

humano, em 

conformidade 

com a legislação 

em vigor e prazo 

de validade 

mínimo de 12 

meses.  

KG 18.750 
SOBE

RANO 
R$ 20,25 R$ 379.687,50 

21 

LEITE EM PÓ: 

EMBALAGEM 

PRIMÁRIA: saco 

de polietileno 

metálico, peso 

liquido de 200g, 

contendo a 

identificação do 

produto, marca do 

fabricante, data 

de fabricação, 

peso líquido e 

data validade 

expressa de forma 

visível.EMBALA

GEM 

SECUNDARIA: 

embalagem de 

papelão 

acondicionando 

50 pacotes, em 

um total de 10 

KG 6.250 
SOBE

RANO 
R$ 19,00 R$ 118.750,00 

quilos. 

Ingredientes: leite 

em pó integral. 

Características 

adicionais: 

produto próprio 

para o consumo 

humano, em 

conformidade 

com a legislação 

em vigor e prazo 

de validade 

mínimo de 12 

meses. COTA 

25% 

RESERVADA 

PARA ME E 

EPP, NOS 

TERMOS DO 

ART 48, 

INCISO III, DA 

LEI 123/2006 E 

ALTERAÇÕES 

POSTERIORES 

REGULAMENT

ADO PELO  

DECRETO 

MUNICIPAL 

017/2021 

22 

MASSA 

FLOCADA DE 

MILHO: 

embalagem 

primaria saco de 

polietileno 

metálico, peso 

liquido de 500g, 

contendo a 

identificação do 

produto, marca do 

fabricante, data 

de fabricação, 

peso líquido e 

data validade 

expressa de forma 

visível.  

EMBALAGEM 

SECUNDARIA: 

saco plástico, 

atóxico, 

acondicionando 

20 pacotes, em 

um de total de 10 

kg. 

Características 

adicionais: 

produto próprio 

para o consumo 

humano em 

conformidade 

com a legislação 

em vigor e prazo 

de validade 

mínimo de 12 

meses. 

KG 10.000 
SINH

A 
R$ 1,91 R$ 19.100,00 

25 

MACARRÃO 

PARAFUSO: 

EMBALAGEM 

PRIMÁRIA: saco 

de polietileno 

metálico, peso 

líquido de 500g, 

contendo a 

identificação do 

produto, marca do 

fabricante, data 

de fabricação, 

peso líquido e 

data de validade 

expressa de forma 

visível. 

EMBALAGEM 

SECUNDÁRIA: 

saco plástico 

atóxico, 

acondicionado em 

10 pacotes, em 

um total de 05 kg. 

Características 

adicionais: 

produto próprio 

para o consumo 

humano, em 

conformidade 

com a legislação 

em vigor e prazo 

de validade 

mínimo de 12 

meses.  

KG 6.000 
RICO

SA 
R$ 3,60 R$ 21.600,00 
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28 

MILHO VERDE 

EM 

CONSERVA: 

sachê de 300g, 

com identificação 

do produto, marca 

do fabricante, 

prazo de validade 

e peso liquido. 

Rotulagem de 

acordo com a 

legislação 

vigente.  

KG 7.200 
QUER

O 
R$ 6,10 R$ 43.920,00 

29 

MILHO VERDE 

EM 

CONSERVA: 

sachê de 300g, 

com identificação 

do produto, marca 

do fabricante, 

prazo de validade 

e peso liquido. 

Rotulagem de 

acordo com a 

legislação 

vigente. COTA 

25% 

RESERVADA 

PARA ME E 

EPP, NOS 

TERMOS DO 

ART 48, 

INCISO III, DA 

LEI 123/2006 E 

ALTERAÇÕES 

POSTERIORES 

REGULAMENT

ADO PELO  

DECRETO 

MUNICIPAL 

017/2021 

KG 2.400 
QUER

O 
R$ 6,14 R$ 14.736,00 

31 

PIMENTA DO 

REINO: 

Condimento 

industrial em pó 

fino, homogêneo, 

com cheiro e 

sabor próprio, 

acondicionado em 

saco plástico 

transparente, 

atóxico, 

resistente, 

hermeticamente 

vedado, pacote 

com 

aproximadamente 

50g.  

KG 300 
KITA

NO 
R$ 27,90 R$ 8.370,00 

32 

SAL: Embalagem 

primaria: com 

peso de 01 kg, 

contendo a 

identificação do 

produto, marca do 

fabricante, data 

de fabricação, 

peso líquido e 

data de validade 

expressa de forma 

visível. 

EMBALAGEM 

SECUNDARIA: 

fardo em 

polietileno de 30 

kg. 

Características do 

produto: 

composto de 

cloreto de sódio e 

iodato de 

potássio.                                                          

Características 

adicionais: 

produto próprio 

para o consumo 

humano, em 

conformidade 

com a legislação 

em vigor e prazo 

de validade 

mínimo de 12 

meses.                                             

KG 900 

BOM 

DE 

MESA 

R$ 0,68 R$ 612,00 

VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 1.115.016,50 (um milhão cento e quinze mil dezesseis 

reais e cinquenta centavos) 

 
 

 

AVISO EXTRATO CONTRATO 

 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20210414-DP-002/201. 

CONTRATO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO 

MARANHÃO/MA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

E A EMPRESA DIFE EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA 

LTDA. OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de Dosimetria individual, para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde de Amarante do Maranhão/MA. BASE 

LEGAL: Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade 
Dispensa de Valor nº 002/2021 e rege-se pelas disposições expressas na Lei 

nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e sujeitando-se aos preceitos de 
direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral 

dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da 

empresa vencedora passa a integrar este contrato. VALOR GLOBAL: Pelo 
objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de 

R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais). VIGÊNCIA: O presente 

contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de 

Dezembro de 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0213 – Fundo 

Municipal de Saúde; Dotação Orçamentária: 10.301.1316.2178 – 

Manutenção do Hospital Municipal; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – 
Outros Serviços de terceiros - PJ; SIGNATÁRIOS: Sr. Wesley Santos 

Garcia – Secretário Municipal de Saúde, pela Contratante e o Sr. Arcelino 

Britto Sobrinho – Representante Legal, pela Contratada. DATA DA 

ASSINATURA: 14 de Abril de 2021. Amarante do Maranhão (MA), em 14 

de Abril de 2021. Sr. Wesley Santos Garcia - Secretário Municipal de 

Saúde. 
 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20210414-DP-001/201. 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO 

MARANHÃO/MA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

E A EMPRESA DIFE EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA 

LTDA. OBJETO: contratação de empresa especializada para aquisição de 

EPI (Equipamentos de Proteção Individual), para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde de Amarante do Maranhão/MA. BASE 

LEGAL: Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade 

Dispensa de Valor nº 001/2021 e rege-se pelas disposições expressas na Lei 

nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e sujeitando-se aos preceitos de 
direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral 

dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da 

empresa vencedora passa a integrar este contrato. VALOR GLOBAL: Pelo 
objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de 

R$ 9.440,00 (nove mil quatrocentos e quarenta reais). VIGÊNCIA: O 

presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 
de Dezembro de 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0213 – Fundo 

Municipal de Saúde; Dotação Orçamentária: 10.301.1316.2178 – 

Manutenção do Hospital Municipal; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – 
Material de consumo; SIGNATÁRIOS: Sr. Wesley Santos Garcia – 

Secretário Municipal de Saúde, pela Contratante e o Sr. Arcelino Britto 

Sobrinho – Representante Legal, pela Contratada. DATA DA 

ASSINATURA: 14 de Abril de 2021. Amarante do Maranhão (MA), em 14 

de Abril de 2021. Sr. Wesley Santos Garcia - Secretário Municipal de 

Saúde. 
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Estado do Maranhão

Município de Amarante do Maranhão 

 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO  

Terceiros 
 

Secretaria Municipal de Administração 

Av. Deputado La Rocque, 1229, Centro.  

CEP: 65923-000. Fone: (99) 3532-2176 

Diário.oficialeletronico@amarante.ma.gov.br 

 

Vanderly Gomes Miranda 

Prefeita Municipal 

 

José Ronaldo Morais Franco 

Secretario Municipal de Administração 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário Oficial Eletrônico, observe atentamente as instruções 

abaixo: 

 

a) Edição dos textos enviados a Diário Eletrônico por e-mail; 

b) Medida da página – 17 cm de largura e 25 cm de altura;  

c) Editor de texto padrão: Word for Windows – Versão 6 ou Superior;  

d) Tipo de fonte: Times New Roman;  

e) Tamanho da letra: 9;  

f) Entrelinhas simples;  

g) Excluir linhas em branco;  

h) Tabelas/quadrados sem linhas de grade ou molduras;  

i) Havendo erro na publicação, o usuário poderá manifestar reclamação por escrito até 30 dias após a circulação do 

Diário Oficial Eletrônico;  

j) Se o erro for proveniente de falha do setor de publicação, a matéria será republicada sem ônus para o cliente, em 

caso de erro proveniente do e-mail enviado, o ônus da retificação ficará a cargo do cliente;  

k) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas 

 

 

 

 

 

Assinatura Digital 
 

 

 

 

 

NORMAS DE PUBLICAÇÃO 

Informações: (99) 3532-2176 

 


		2021-04-14T17:13:45-0300
	MUNICIPIO DE AMARANTE DO MARANHAO:06157846000116




