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Prefeitura  Municipal de Amarante do Maranhao - MA  
Av. Deputado  La Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 
E-mail htt  ://httpl/amarante. ma. goy,  br  

PROCESSO N' 085/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 20210601-PE-023/2021 

Ao primeiro dia do mês de Junho do ano de 2021, a PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO 
MARANHÃO/MA, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o n° 06.157.846/0001-16, através da Secretaria 
Municipal Administração, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Administração, 
RESOLVE registrar os pregos da licitante signatária, vencedora do Pregão Eletrônico n° 023/2021, 
sob o regime de compras pelo Sistema de Registro de Pregos para eventual aquisição de  gas  e 
agua mineral de interesse da Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  - MA, a teor do 
disposto na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 018/2021, no 
Decreto Municipal n° 019/2021, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal n° 
8.666/1993, a Lei Complementar n° 123/2006 regulamentada pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e 
demais normas pertinentes à espécie: 

LICITANTE: DISTIMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

CNPJ: 10.779.520/0001-06 

ENDEREÇO: Rua B, n° 13, Bairro Leandra — Imperatriz — MA 

REPRESENTANTE: Itaiana Uiara Lucena Domingues, RG n° 122664599-0 SSP MA e CPF n° 
655.797.983-34 
TELEFONE: (99) 9135-2828  

EMAIL.  distimar2008(ãqmail.com   

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
UNID . QTD.  

P. UNITÁRIO 
REGISTRADO 

(R$) 

P. TOTAL 
REGISTRADO 

(R$) 

1 

Carga de  Gas  P 13 — GLP, Composição 
básica de propano e butano  (gas  de 
cozinha); Unidade de fornecimento: 
botijões com 13 kg retomáveis e suas 
condições deverão estar de acordo com 
a  port.  47. De 24/03/99 ANP, NBR — 
14024 da ABNT — BUTANO. 

UNID 1684 R$ 109,20 R$ 183.892,80 

2 

Carga de  Gas  P 13 — GLP, Composição 
básica de propano e butano  (gas  de 
cozinha); Unidade de fornecimento: 
botijões com 13 kg retornáveis e suas 
condições deverão estar de acordo com 
a  port.  47 De 24/03/99 ANP. NBR — 
14024 da ABNT — BUTANO .COTA 
25% RESERVADA PARA ME E EPP, 
NOS TERMOS DO  ART  48, INCISO  III,  
DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES REGULAMENTADO 
PELO DECRETO MUNICIPAL 

UNID 561 R$ 109,20 R$ 61.261,20 
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3 

Agua mineral natural ou potável, sem 
gás, acondicionada em embalagem 
retornável de 20 (vinte) litros, 
classificada segundo o código de águas 
minerais corno potável, mineralizada. 
não gaseificada, com lacre de 
segurança devidamente acondicionada 
em plástico protetor. respeitada as 
normas de qualidade vigentes, 
discriminadas na RDC n° 274, de 

UNID 620 R$ 11,89 R$ 7.371,80 

VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 252.525,80 (duzentos e cinquenta e dois mil quinhentos e 
vinte e cinco reais e oitenta centavos) 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses, para 
eventual aquisição de Os e água mineral de interesse da Prefeitura Municipal de Amarante do 
Maranhão - MA, conforme especificações do Anexo I do edital (Termo de Referência) e proposta 
apresentada. 

Parágrafo Primeiro - A quantidade prevista no Termo de Referência- ANEXO I, é estimada para o 
período de validade da Ata de Registro de Preços, reservando-se ao CONTRATANTE o direito de 
adquirir, em cada item, o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou mesmo 
abster-se de adquirir o item especifico. 

CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Preços terá validade pelo período de 12 (doze) meses contados a 
partir da data de sua assinatura. 

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a 
CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira 
exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, 
quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao detentor 
da ata de Registro de Preços, sendo, entretanto. assegurada ao beneficiário do registro, a 
preferência de execução em igualdade de condições. 

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o licitante assume o 
compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a 
cumprir, na Integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, ás penalidades 
legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 

CLAUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração 
Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, 
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desde que devidamente comprovada a vantagem, respeitadas, no que couber, as condições e as 
regras estabelecidas na Lei n.° 8.666/93, Lei 10.520/2002, Decreto n.° 019/2021. 

Parágrafo primeiro: Os Orgaos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando 
desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Pregos, deverão manifestar seu interesse junto 
ao Órgão Gerenciador, para que este indique os possíveis Contratadas e respectivos preços a serem 
praticados, obedecida a ordem de classificação. 

Parágrafo segundo: Caberá ao Detentor da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da execução, independente dos quantitativos 
registrados em Ata, desde que esta execução não prejudique as obrigações assumidas com o 
Contratante. 

Parágrafo terceiro: Os produtos adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, 
por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de 
Preços. 

CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL, CONDIÇÕES E PRAZO DE EXECUÇÃO 

Os produtos deverão ser fornecidos de acordo com a solicitação do setor competente a emitir a 
Ordem de Fornecimento, que serão realizados ao longo da vigência da Ata de Registro de Preços. 
A cada solicitação  sera  formalizada a emissão da Ordem de Fornecimento onde serão detalhados 
os produtos, devidamente acompanhada da respectiva Nota de Empenho, a ser encaminhada a 
Empresa detentora do Registro de Preços (contratada) por meio eficaz. 

Parágrafo primeiro: Os produtos serão fornecidos de forma parcelada, devendo o mesmo ser 
efetuado conforme as necessidades da Secretaria solicitante e conforme a Ordem de 
Fornecimento, devidamente acompanhada da respectiva Nota de Empenho. 

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

O pagamento  sera  efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após a assinatura do Termo de 
Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, 
mediante a apresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Ordem de Serviços e 
das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (CND do 
INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS (Certidão de Regularidade do FGTS), 
emitida pela Caixa Econômica Federal. diretamente na conta que o fornecedor apresentar no ato da 
contratação, para o que devera, na oportunidade, informar o nome do Banco e número da agência e 
conta corrente onde deverá ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações futuras sem a 
anuência das partes interessadas. 

Parágrafo primeiro: O pagamento  sera  feito em favor da empresa registrada na Ata de Registro de 
Preços, através de ordem bancária na sua conta corrente, após assinatura do Termo de 
Recebimento Definitivo, emitido pela Secretaria Requisitante. 
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Parágrafo segundo: A Contratada deverá apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura a Secretaria 
que emitir a ordem de fornecimento, acompanhada das Certidões listadas na Clausula Quinta desta 
ata de Registro de Preços. 

Parágrafo terceiro: A Nota Fiscal/Fatura  sera  conferida e atestada pela comissão ou servidor 
responsável pela fiscalização dos produtos. 

Parágrafo quatro: 0 pagamento  sera  efetuado após a assinatura do Termo de Recebimento 
Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA. 

Parágrafo quinto: Não serão efetuados quaisquer pagamentos a Contratada enquanto pendente de 
liquidação quaisquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimplência contratual, 
inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou a atualização monetária. 

Parágrafo sexto: A Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA, através da Secretaria 
Requisitante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela Contratada. 

CLAUSULA SEXTA - DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DOS PREÇOS REGISTRADOS 

A Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhao/MA, adotara a pi-Mica de todos os atos 
necessários ao controle e administração da presente Ata, incluindo o acompanhamento periódico dos 
pregos praticados no mercado para o objeto registrado, nas mesmas condições de execução. 

Parágrafo primeiro: Durante a vigência da ata, os preços registrados serão fixos e irreajustaveis, 
exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do 
inciso II do  art.  65 da Lei n ° 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no 
mercado sofrerem redução. 

Parágrafo segundo: Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista no  art.  65 da Lei n.° 
8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro 
processo licitatório. 

Parágrafo terceiro: A beneficiaria, quando for o caso previsto acima, devera formular a 
administração requerimento para a revisão comprovando a ocorrência do fato. Junto com o 
requerimento a beneficiária devera apresentar planilhas de custos comparativas entre a data de 
formulação da Proposta e do momento do pedido de revisão, evidenciando o quanto o aumento de 
preços ocorrido repercute no valor total pactuado. 

Parágrafo quarto: A administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procedera 
revisão dos valores pactuados. Quando o prego inicialmente registrado, por motivo superveniente 

devidamente comprovado, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante poderá 
convocar o licitante, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado 
pelo mercado. 
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Parágrafo quinto: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 
Na hipótese deste paragrafo, a Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA convocará os 
demais Licitantes, visando igual oportunidade de negociação. 

Parágrafo sexto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o licitante, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante 
poderá: 

a) Liberar o licitante do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido 
de fornecimento dos produtos: 

b) Convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação. 

Parágrafo sétimo: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da 
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 

CLAUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial do objeto da presente Ata de Registro de Preços, a Administração 
da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes 
sanções: 

I - Advertência, que  sera-  aplicada por meio de notificação via oficio, mediante contra-recibo do 
representante legal da detentora dos pregos registrados na Ata estabelecendo o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas 
mediante crivo da Administração; 

II - 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho em caso de atraso na 
execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da 
Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma 
a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da 
rescisão unilateral da avença; 

Ill - 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho. em caso de atraso superior a 15 
(quinze) dias úteis. Após o decimo quinto dia útil e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-
aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação 
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença. 

IV - 15% (quinze por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso na execução do 
objeto ou de inexecução parcial da obrigação assumida 

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de empenho. em caso de inexecução total da 
obrigação assumida. 
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Parágrafo Primeiro — Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a 
Ata. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de 
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata e dos contrato ou 
documentos equivalentes que dela poderão advir, comportar-se de modo inid6neo ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e, será descredenciado no 
Sistema de Cadastramento deste Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas no Edital. na Ata de Registro de Preços e das demais cominações legais. 

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula 
poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "Il" e "Ill", facultada a defesa prévia do 
interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda 
desta, respondera a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos 
pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de 
fornecedores da entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser 
descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais 
cominações legais 

CLAUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

0 Licitante terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo 
administrativo especifico. assegurado o contraditório e ampla defesa: 

• A pedido, quando: 

a) Comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos 
fortuitos ou de força maior; 

b) 0 seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos 
preços de mercado; 

• Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA, quando a empresa 
detentora do preço registrado: 

a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado: 

b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo 
licitatório; 

c) Por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas; 

d) Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
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Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os 
Ata de Registro de Preços: 

pedidos decorrentes da 

Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas 
na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes. 

• Automaticamente: 

a) Por decurso de prazo de vigência da Ata. 

b) quando não restarem licitantes registrados; 

Parágrafo primeiro: Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o 
devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos licitantes remanescentes, caso 
haja nova ordem de registro. 

Parágrafo segundo: O Licitante terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de 
processo administrativo especifico, assegurado o contraditório e ampla defesa: 

CLÁUSULA NONA — DA FORMALIZAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES 

Parágrafo Único: A contratação com as licitantes ora registradas será formalizada pela Secretaria 
que aderir a ata de registro de preços. por intermédio de contrato ou instrumento equivalente, 
conforme o disposto no  art.  62 da Lei Federal n° 8.666/1993. 

CLAUSULA DÉCIMA - DA READEQUAÇÃO DE PREÇOS 

Durante o período de vigência da presente Ata, os preços não serão reajustados, ressalvada, 
entretanto, a possibilidade de readequação —  corn  elevação ou redução de seus respectivos valores 
— em função da dinâmica do mercado, obedecida ás disposições constantes no Decreto Municipal 
n° 019/2021 e comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro. 

Parágrafo Primeiro: Reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, a Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhão/MA, promoverá o aditamento do compromisso de execução do objeto, 
conforme o artigo 65, II da Lei Federal n.° 8.666/93, ou formalmente desonerará a licitante em 
relação ao item. 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS REPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

• Caberá â CONTRATANTE: 

a) prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser solicitados 
pelo representante da CONTRATADA; 

b) atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso não esteja de acordo com as 
especificações trazidas neste Termo e na Minuta da Ata de SRP ou Contrato; 
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c) efetuar os pagamentos à CONTRATADA conforme previsto neste Termo, após o cumprimento 
das formalidades legais. 

• Caberá a CONTRATADA: 

a) respeitar as normas e procedimento de controle interno, inclusive de acesso as dependências 
das unidades da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA. 

b) fornecer os produtos cotados em estrita conformidade com as especificações exigidas no termo 
de referência; 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 023/2021 e a proposta da 
empresa vencedoras do Certame Licitatório. 

Parágrafo Primeiro. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das 
disposições constantes das Leis n's 8.666/93 e 10.520/2002 e Decreto Municipal n° 019/2021, e 
demais normas aplicáveis. 

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, 
condição indispensável para sua eficácia,  sera  providenciada pelo Contratante. 

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser 
dirtmidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Amarante do 
Maranhão/MA, com exclusão de qualquer outro. 

E. por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual 
teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem. 

Amarante do Maranhao/MA, 01 de Junho de 2021. 

José Ronaldo is Franco 
Secretario Municia/ Administração 

CONTRATANTE 

ITAIANA UIARA LUCENA Assinado de forma digital por 
DOMINGUES:655797983 ffAIANA UIARA LUCENA 

DOMINGUES:65579798334 
34 Dados: 2021.06.04 1731- 29 -0300' 

DISTIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 
CNPJ n° 10.779.520/0001-06 

t
itz
i MARMITE 

ute No,,o 7em r,c)  
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PM DE AMA71, ,̀."772 
DO MARANHAO 7110.\ 
FL (S) W  
Rúbrica: _ 

CPF N° 

TESTE UNHAS: 

CPF N 3/f5. (09,. 3.q/  6%23 e/cr 3 o 

Pieteitura Municipal de Amarante do  Maranhao  - MA 

Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP-  65923-000 -  CNN.  06.157.846/0001-16  

E-mail:  https://httpliamarante. ma  . qov. br   
Sra. Itaiana Uiara Lucena Domingues 

RG n° 122664599-0 SSP-MA 
CPF n° 655.797.983-34 

LICITANTE VENCEDORA 

PPEr-EiTURA DE 

JAMARANTE 
NOVO TF 
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PM DE AMA 
DO MARANHAO - MA 
FL (S) W 
Ralbrica:_  

Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 CNPJ 06.157.846/0001-16 

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 20210601-PE-023/2021; Objeto: Registro de Pregos 
para eventual aquisição de  gas  e agua mineral de interesse da Prefeitura Municipal de Amarante do 
Maranhão - MA; VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 252.525,80 (duzentos e cinquenta e dois mil 
quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos). PARTES: Prefeitura Municipal de Amarante do 
Maranhão/MA através da Secretaria Municipal de Administração e a empresa DISTIMAR COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA, Pregão Eletrônico n°023/2021. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n° 10.520/2002, 
regulamentada pelo Decreto Municipal n° 018/2021, no Decreto Municipal n° 019/2021, aplicando-se, 
subsidiariamente, no que couberem. a Lei Federal n° 8.666/1993, a Lei Complementar n° 123/2006 
regulamentada pelo Decreto Municipal n° 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: 01 de Junho de 2021. FORO: Fica eleito a 
Comarca de Amarante do Maranhão/MA. SIGNATÁRIOS: Sr. José Ronaldo Morais Franco - Secretario 
Municipal de Administração, pelo Contratante a Sra. ltaiana Uiara Lucena Domingues. Pelo detentor dos ereços Registrados. 

LICITANTE: DISTIMAR COMERCIO E sERvIpos LTDA 

CNPJ: 10.779.520/0001-06 

ENDEREÇO: Rua B, n° 13, Bairro Leandra - Imperatriz- MA 

REPRESENTANTE: Itaiana Uiara Lucena Domingues, RG n° 122664599-0 SSP MA e CPF n° 
655.797.983-34 
TELEFONE: (99) 9135-2828  

EMAIL:  distimar2008Aqmail.com  

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
UNID . QTD . 

P. UNITÁRIO 
REGISTRADO 

(R$) 

P. TOTAL 
REGISTRADO 

(R$) 

1 

Carga de  Gas  P 13 - GLP, Composição 
básica de propano e butano (gás de 
cozinha); Unidade de fornecimento: 
botijões com 13 kg retomáveis e suas 
condições deverão estar de acordo com 
a  port.  47. De 24/03/99 ANP. NBR - 
14024 da ABNT - BUTANO 

UNID 

— 

1684 R$ 109,20 R$ 183.892,80 

2 

Carga de  Gas  P 13 - GLP, Composição 
básica de propano e butano  (gas  de 
cozinha); Unidade de fornecimento: 
botijões com 13 kg retomáveis e suas 
condições deverão estar de acordo  corn  

. a  port.  47 De 24/03/99 ANP, NBR - 
14024 da ABNT - BUTANO .COTA 
25% RESERVADA PARA ME E EPP, 
NOS TERMOS DO  ART  48, INCISO  III,  
DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES REGULAMENTADO 
PELO DECRETO MUNICIPAL 

UNID 561 R$ 109,20 R$ 61.261,20 

PREFEITURA DE 

AMARANTE 
UM NOVO TEMPO 

Página 1 de 2 
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PM DE AMARANTE 
DO  MARANHÃO  -§dA 
FL (3)1.40 
Risblica:_  

017/2021 
Agua mineral natural ou potável, sem  
gas,  acondicionada em embalagem  
retort-lave' de 20 (vinte) litros, 
classificada segundo o código de águas 
minerais como potável, mineralizada. 
não gaseificada, com lacre de 
segurança devidamente acondicionada 
em plástico protetor, respeitada as 
normas de qualidade vigentes, 
discriminadas na RDC n° 274, de 

3  UNID 620 R$ 11,89 R$ 7.371,80 

VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 252.525,80 (duzentos e cinquenta e dois mil quinhentos e 
 vinte e cinco reais e oitenta centavos)  

Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  - MA 

Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 
CEP. 65923-000 - CNPJ-  06.157.846/0001-16 

PREFEITURA DE 

AMARANTE 
UM NOVO TEM PO 

Página 2 de 2 



TERCEIROS 

PREFEITI RA MUNICIPAL DE AMARA N% FE DO MARANHÃO 

PM DE AMARANTE 
DO MARANHAO  - MA 
FL o 
Rührie 

(5)N 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 
20210601-PE-023/2021; Objeto: Registro de Preços para eventual 
aquisição de  gas  e agua mineral de interesse da Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão - MA; VALOR TOTAL 
REGISTRADO: RS 252325,80 (duzentos e cinquenta e dois mil 
quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos). PARTES: 
Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  MA através da 
Secretaria Municipal de Administração e a empresa DISTIMAR 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Pregão Eletrónico n° 
023/2021.  FUN  DAM ENTAÇ AO  LEG  A I .: Lei Federal n" 
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Municipal n" 018/2021, 
no Decreto Municipal n" 019 2021, aplicando-se, subsidiariamente, 
no que couberem, a Lei Federal n" 8.666/1903, a Lei Complementar 
n" 123/2006 regulamentada pelo Decreto Municipal n" 0172021 e 
demais normas pertinentes a espécie: PR A7.0 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: 01 de Junho de 2021. FORO: Fica eleito a 
Comarca de .Amarante do  Maranhao  MA. SkiNATARIOS: Sr. Jose 
Ronaldo Morais Franco — Secretario Municipal de Administração. 
pelo Contratante a Sra. ltaiana Uiara Likena Domingues. Pelo 
detentor dos Preços Registrados. 

I I( I UNNTI 1115.1 TM NR CONIERCIO E SER5'ICCIS I 111A 

4 No l' I . I 0.779. 520,1111111-06 

IS DITIU.l"0 Rua B. n" 13. Roder° Leandra - Imperotolrir - M.% 

ill ORISINIANII 'Minna Iiinest Lucena Doomingues. RC n" 12'26545'W-0 551' MA e (Pin' 
n55.797.983-31 

I I I 1-.) Coe I. 144111135-21428 

I` IA I I.: dislimar211118,a'amail.cont 

ITI: 
NI 

EsPEi II IS:AC.k0 
UN1D. Syl D. 

P.  UNITÁRIO  
10.61ST R11) 

( ORS) 

P. TOTAL 
R EGISTRAINO 

IRS) 

i  

1111  

Conga it,. i,.. I' 13 .. (iii 
C'1)1111104,1400 basics de 
propano c butt no leas do: 
colial: Unidadc d.) 
temeeinnento: bon iiões coon 13 
kp I :1,0 niivci5 c sine:  
i  4.'11,110,, devcrilo cstar dc 
awl) coin a pan. 47. Do 
24 03  99  ASP. NBR 1102.1  

tia  ABS I 131;TANO. 

)01  '9 ni Ia..; 44 '4 .2. 4,4 '  

, 
- 

Cargo de Sias P 13 - CiI.P. 
1 oinposie5o bastou de  
promano c butane (gas de 
co-mink:1o: Unidade de 
forneeinienioe botiOes eom 13 
kg cito  110015 o .,tooe, 
c0000lo,o).•. do, era° e-dar de 
aciodo col» a port. 47. De 
21 01)9  ASP, NBR 11(124 
ola ARN I • BO I AN() 
(:0 1,9 25°, REM:RS.111A 
PAR 5 ME t. IPP. NOS 
TERM( oS DO ART 48.  
INCISO III, 11.% I,L1 
123/2006 E 11 1 FR AC OES 
POS'EERIORES 
1(56111.A NIENTA DO 
PEI 0 DECRETO  
NIUNICIPM 1)17,2011 

1 ONII ) 1I5 9',I, 1 4 4A 444 

isW.E1 1111110a] natural ou  
poidte I Sc!,, gds, 
:icondicionada en, ernhalagem 
relerni,,  el de 2)0 ,. nue) lime:. 
cla,nieada ...pinch, e, cuilign 
de Mmas mincraiR como  
poi a vol. mineraby.ada. nio 
ca,cificada, com lacre de 
,l g1/1,1,01 des id:um:ago 
,,, tattlaamenla cm rkiNlico 

l'Ts:11) 620 RN I 1.f,'", Rh :' ;' 1.F,' 

TERÇA FEIRA 01 DE  it  HO DE 2021 D.O.E.:VA! - TERCEIROS 24 PÁGINAS 

EXTRATO DE CONTRATO 

EXTRATO DE CONTRATO N" 2021060I-PE-005/2021-21. 
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE 
DO MARANHÃO/MA., ATRAVÉS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FUNDO 
mUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A EMPRESA F'. 
BANDEIRA & CIA LTDA. OBJETO: aquisição de aquisição de 
generos alimentícios, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social de Amarante do Maranhão - 
MA. BASE LEGAL: Este contrato tem corno amparo legal a 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 005..2021 e rege-se 
pelas disposições expressas na Lei n" 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 pregos 
da empresa vencedora passa a integrar este contrato. VALOR 
GLOBAL: 'Pelo objeto ora contratado, a Contratante pagará 
Contratada o valor global de RS 18.750,90 (dezoito mil setecentos 
e cinquenta reais e noventa centavos). VIGÊNCIA: O presente 
contrato iniciar-se-a na data de sua assinatura e terá igencia ate 31 
de Dezembro de 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0214 — 
Fundo Municipal de Assistência Social; Dotação Orçamentaria: 
08.244.0124.2123 —Manutenção do Fundo Municipal de  Assist.  
Social; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 — Material de 
Consumo; SIGNATÁRIOS: Sra. Feliciana da Silva Machado — 
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, pela Contratante e 
o Sr. Felipe Borges Bandeira — Representante Legal. pela 
Contratada. DATA DA ASSINATURA: 01 de Junho de 2021. 
Amarante do  Maranhao  (MA). em 01 de Junho de 2021. Sra. 
Feliciana da Silva Machado Secretária Municipal de 
Desenvolvimento Social 

EXTRATO DE CONTRATO N" 20210601-PE-005/2021-22. 
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE 
DO MARANHAO/MA. ATRAVÉS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A EMPRESA F. 
BANDEIRA & CIA LTDA. OBJETO: aquisição de aquisição de  
&news  alimenticios, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social de Amarante do  Maranhao  - 
MA. BASE LEGAL: Este contrato  tern  corno amparo legal a 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico n0  005'2021 e rege-se 
pelas disposições expressas na Lei n° 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 
Contratada o valor global de R$ 9.366.60 (nove mil trezentos e 
sessenta e seis reais e sessenta centavos). VIGÊNCIA: O presente 
contrato na data de sua assinatura e terá vigência ate 31 
de Dezembro de 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0214 — 
Fundo Municipal de Assistência Social; Dotação Orçamentária: 

,. fe,14.1.141 , , 1111a,  
qualidade 1, unto,. 

.lonado, ii., rut. o 2 -4. 

9.91.0K 101 NE RECAST RADO: RS 252.525,80 tolufentas e cinquent a e dais mil lillillilrilifli e tinter  
cinco  twit. e  Oiti  Iola cents), Os)  

NOTA: Assinado eletionic.amente conforme  art.  2°, Inciso  III,  da  Let  n°424 de 28 de  Margo  de 2017 
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