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PROCESSO N" 0266424/2019 - MAPA

PREGÃO PRESENCIAL N" 01/2020 - MAPA

Pelo presente instrumento, a MARANHÃO PARCERIAS - MAPA, inscrita no Cadastro Nacional de

Pessoa Jurídica - CNPJ sob o n° 06.281.794/0001 - 95, com sede à Rua da Estrela, 473 - Centro (Praia

Grande). CEP: 65010-200 - São Luís/M A, neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente o Sr.

ANTONlO DE JESUS LEITÃO NUNES, CPF: 409.486.253-68, doravante denominada ORGÃO

GERENCIADOR, considerando o PREGÃO PRESENCIAL N" 01/2020 - MAPA, cujo resultado

foi registrado na Ata da Sessão Pública realizada em 18/03/2020, indicando como vencedora a

empresa ATLANTA TURISMO LTDA, CNPJ: 08.022.073/0001-96.

RESOLVE:

Registrar os preços dos SERVIÇOS propostos pela empresa ATLANTA TURISMO LTDA, inscrita

no CNPJ: 08.022.073/0001-96, localizada na Av. Colares Moreira, Qd 28, Lote 07, Sala 10-térreo,

Centro Empresarial Vinicius de Moraes, Calhau, São Luís - MA, CEP: 65075-441, representada pelo

Sr. Jorge Cláudio Sauiníer de Santiago, portador do RO: 67379396-6 SSP-MA, inscrito no

CPF: 146.752.003-97 nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada,

atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de

Preços, sujeitando-se as partes às normas estabelecidas na Lei Federal 13.303/2016, no Regulamento

de Licitações e Contratos da MAPA, na Lei Complementar 123/2006, na Lei n° 10.520, de 17 de Julho

de 2002, Lei Estadual n° 10.403, de 29 de dezembro de 2015, e no Decreto Estadual n® 31.553, de 16

de Março de 2016.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para a Contratação de empresa especializada na

prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas, compreendendo os serviços de

emissão, reserva, marcação, remarcação e cancelamento com fornecimento de bilhetes

eletrônicos da passagem, especificados no Anexo I do F^dital do PREGÃO N" 01/2020 - MAPA,

que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas

pela licitante vencedora, conforme consta nos autos do processo n° 0266424 /2020 - MAPA.
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Parágrafo Primeiro: - Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades

indicadas no ANEXO ÚNICO deste documento, podendo o ÓRGÃO PARTICIPANTE

promover as aquisições de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da sua publicação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O gerenciamento deste instrumento caberá à EMPRESA MARANHÃO PARCERIAS - MAPA

através da Diretoria de Negócios Mobiliários e Licitações, nos seus aspectos operacionais.

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para aquisições do

respectivo objeto por empresas públicas e sociedades de economia mista.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

Os preços registrados, as especificações dos serviços, os quantitativos, empresas beneficiárias e

representantes legais das empresas, encontram-se elencados no ANEXO ÚNICO da Ata de Registro

de Preços.

CLÁUSULA QUINTA - DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ENTREGA

Parágrafo Primeiro - A Contratada fica obrigada a fornecer os serviços nos endereços contidos na

Ordem de Serviço emitida pelo Órgão Contratante.

Parágrafo Segundo - O prazo para o início de fornecimento dos serviços será de acordo com a

necessidade do Órgão participante, contados a partir do recebimento da "Ordem de Fornecimento" ou

"Contrato", de acordo com o Termo de Referência - Anexo I do Edital.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

A empresa deientora/consignatária desta Ata de Registro de Preços será convocada a firmar

contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e

legislação pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS

Os preços registrados manter-se-ào inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a

revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.
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Parágrafo Primeiro - Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão os preços

praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente

constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

Parágrafo Segundo - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o

ÓRGÃO GERENCIADOR solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência, redução do preço

registrado, de forma a adequá-lo ao mercado.

CLÁUSULA OITAVA - DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência,

poderá ser utilizada por empresas públicas ou sociedades de economia mista que não tenham

participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

Parágrafo Primeiro - As empresas públicas ou sociedades de economia mista que não participaram

do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o

órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

Parágrafo Segundo - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde

que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão

gerenciador e órgãos participantes.

Parágrafo Terceiro - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão

exceder, por entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e

registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, não podendo

ainda, exceder na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo do item registrado na ata de registro de

preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de entidades que

aderirem.

CLÁUSULA NONA - DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS

Após o encerramento da etapa competitiva, os iicitantes poderão reduzir seus preços ao valor da

proposta do licitante vencedor;

Parágrafo Primeiro - Para registro adicional de preços dos demais Iicitantes será exigido à análise

das documentações de habilitação;

Parágrafo Segundo - A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em

relação ao licitante vencedor;
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Parágrafo Terceiro - Além do preço do (primeiro) colocado, serão registrados preços de outros

fornecedores, desde que as ofertas sejam em valores iguais ao do licitante vencedor;

Parágrafo Quarto - O registro a que se refere o parágrafo terceiro, tem por objetivo o cadastro de

reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses

previstas nos art. 19 e art. 20, II, do Decreto Estadual n® 31.553/2016, devendo ser registrados

obedecendo a ordem prevista no art. 1 1, § 3°, do referido Decreto Estadual;

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito,

pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

a) O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

Administração, sem justificativa aceitável;

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles

praticados no mercado.

d) Sofrer sanção prevista no art. 7® da Lei 10.520/2002.

e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo ÓRGÃO

PARTICIPANTE ou pelo ÓRGÃO GERENCIADOR ou por fato superveniente, decorrente de caso

fortuito ou força maior que prejudique o cumprimento da ata.

Parágrafo Segundo - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será comunicado

formalmente, através de documento que será juntado ao processo administrativo da presente Ata, após

sua ciência.

Parágrafo Terceiro - No caso de recusa do Fornecedor em dar ciência da decisão, a comunicação

será feita através de publicação no Diário Oficial do Estado do Maranhão, considerando-se cancelado

o preço registrado a partir dela.

Parágrafo Quarto - A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá

não ser aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das

penalidades cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO

O ÓRGÃO GERENCIADOR fará publicar a Ata no Diário Oficial do Estado, após sua assinatura, nos

termos da Legislação vigente.

Rua da Estrela, 473 • Centro (Praia Grande) • CEP: 65010-200 • São Luís-MA

CNPJ: 06.281.794/0001-95 •



MAPA
GOVERNO DO

MflElflD
Dt rODlJS NOS

MAPA/'"'A

,MaL

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo

Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.

Parágrafo Primeiro - integra esta Ata, o Edital do PREGÀO PRESENCIAL N" 01/2020- MAPA e

seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.

Parágrafo Segundo - Poderá haver modificações nos locais da prestação de serviços caso em que a

CONTRATANTE notificará a CONTRATADA.

Parágrafo Terceiro - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei n° 13.303/2016, Lei n°

10.520/2002, a Lei Complementar n° 123/2006 e o Decreto Estadual if 31.553/2016.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro da comarca desta cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão, com renúncia

expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do

presente instrumento.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, na presença de duas

testemunhas.

São Luís - MA, 03 de julho de 2020.

WNTÕNÍ^EyESUS LEITÃO NUNES
DIRET0R-PHESIDENTE DA MAPA

JORGE CLÁUDIO SAUllNIER DE SANTIAGO

CPF: 146.752.003-97

ATLANTA TURISMO LTDA

CNPJ: 08.022.073/0001-96

Rua da Estrela, 473 • Centro (Praia Grande) • CEP: 65010-200 • São Luís-MA
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ANEXO ÚNICO

REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 01/2020

PREGÃO PRESENCIAL N." 01/2020 - MAPA

PROCESSO N." 0266424/2019 - MAPA

VIGÊNCIA: 12 MESES

Este documento integra a Ata de Registro de Preços n° 01/2020 celebrada perante a MARANHÃO

PARCERIAS - MAPA, em face à realização do Pregão Presencial 01/2020 - MAPA.

OBJETO: Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada NA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS,

COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, RESERVA, MARCAÇÃO,

REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO COM FORNECIMENTO DE BILHETES

ELETRÔNICOS DA PASSAGEM.

QUADRO 1 - DADOS DA EMPRESA BENEFICIARIA

EMPRESA: ATLANTA TURISMO LTDA

CNPJ: 08.022.073/0001-96 Telefone/Fax: (98)3227-031 1 / (98)3227-0419 /
(98)98835-1104 / (98) 98191-0101

Endereço; Av. Colares Moreira, Qda 28, Lote 07. Si 10-
Térreo, Centro Empresarial Vinícius do Moraes. Calhau,
CEP: 65075-441

E-mail: atlantaturismoí^atlantaslz.com.br /

atlantaturismo@yahoo.com.br

QUADRO 2 - DOS SERVIÇOS REGISTRADOS

ITEM QUANT ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

01 260

Serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e

internacionais compreendendo os serviços de emissão,

reserva, remarcaçâo, marcação e cancelamento de

passagens aéreas, com fornecimento dos bilhetes

RS-10,01 RS -2.602,60

02 260

Custo estimado com passagens, taxas de embarque e

demais encargos referentes às emissões de bilhetes em

âmbito nacional e internacional.

RS 1.153,84 R$299.998,40

VALOR TOTAL ESTIMADO RS 1.143,83 RS 297.395,80
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QUADRO 03 - REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS

EMPRESA: MARATUR - MARANHAO TURISMO EIRELI

CNPJ: 10.537.874/0001-36 Telefone/Fax: (98) 3221-8115/4141-3141
Endereço: Av. Euclides Figueiredo, n" 1, Ed. Medicai
Center - Loja 12 - Jacaraty, Sào Luís - MA

E-mail: maratLirl8(^gmail.com /
maratur2018(a),gmai!.com

Sâo Luís, 03 de julho de 2020.

ANTONIOM JESUS LEITÃO NUNES

DIRETOR-PRESIDENTE DA MAPA

-m

JORGE CLÁUDIO SAULjNlER DE SANTIAGO
CPF: 146.752.003-97

ATLANTA TURISMO LTDA

CNPJ: 08.022.073/0001-96

Rua da flstrcla. 473 • Centro (Praia Grande) • CEP: 65010-200 • Sao Luís-MA
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MARANHAO PARCERIAS - MAPA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" (>1/2()2Ü-MAPA. PRO

CESSO N" 0266424/2019 - MAPA. PREGÃO PRESENCIAL N"

01/2020 - MAPA. Pelo preseote instrumento, a MARANHÃO PAR
CERIAS - MAPA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa jurídica
- CNPJ sob o n" 06.281.794/0001 - 95, com sede à Rua da Estrela,

473 - Centro (Praia Grande). CEP; 65010-200 - São Luís/MA. neste
ato representada pelo seu Diretor-Presidente o Sr. ANTONIO DE JE
SUS LEITÃO NUNES. CPF; 409.486.253-68. doravante denomina
da ORGÃO GERENCIADOR, considerando o PREGÃO PRE
SENCIAL N" 01/2020 - MAPA, cujo resultado foi registrado na Ata
da Sessão Pública realizada em 18/03/2020, indicando como vence

dora a empresa ATLANTA TURISMO LTDA, CNPJ:
08.Ü22.Ü73/0001-96. RESOLVE: Registrar os preços dos SERVI
ÇOS propostos pela empresa ATLANTA TURISMO LTÜ.-\, inscri
ta no CNPJ: 08.022.073/0001-96, localizada na Av. Colares Moreira.

Qda 28, Lote 07. Sala lü-tcirco. Centro Empresarial Vinícius de Mo
raes. Calliau. São Luís - MA, CEP; 65075-441. representada pelo Sr.
Jorge Cláudia Saulnier de Santiago, portador do RG: 67379396-6
SSP-MA, inscrito no CPF: 146.752.003-97 nas quantidades estima
das, de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as

condições previstas no instrumento convocatório e as constantes des
ta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as pailes às normas esta
belecidas na Lei Federal 13.303/2016, no Regulamento de Licitações
c Contratos da MAPA, na Lei Complementar 123/2006, na Lei n"
10.520, de 17 de Julho de 2002. Lei Estadual 10.403 e no Decreto
Estadual n" 31.553, de 16 de Março de 2016. CLÁUSULA PRIMEI
RA - DO OBJETO. A presente Ata tem por objeto o Registro de
preços para a Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de agenciamento de passagens aéreas, compreendendo os
serviços de emissão, reserva, marcação, remarcaçào e cancelamento
com fornecimento de bilhetes eletrônicos da passagem, especificados
no Anexo 1 do Edital do PREGÃO N" 01/2020 - MAPA. que pa,ssa
a fazer parte desta Ata. juntamente com a documentação e proposta de
preços apresentadas pela licilante vencedora, conforme consta nos
autos do processo n° 0266424 /2020 - MAPA. Parágrafo Primeiro:
• Este instrumento não obriga a contratação, nem nic.smo nas
quantidades indicadas no .\NEXO ÚNICO deste documento, po
dendo o ÓRGÃO PARTICIP.ANTE promover as aquisições de
acordo com suas necessidades. CLÁUSULA SEGUNDA - D.\ VI
GÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO. A presente Ata
terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da sua publicação.
CLÃUSULATERCEIRA-DA GERÊNCIA DA ATA DE REGIS
TRO DE PREÇOS. O gerenciamento deste instrumento caberá à
EMPRESA MARANHÃO PARCERIAS - MAPA através da Direto

ria de Negócios Mobiliários e Licitações, nos seus aspectos operacio
nais. Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços
poderá ser utilizada para aquisições do respectÍA o objeto por em
presas públicas e sociedades de economia mista. CLAUSULA
QUARTA - DOS PREÇOS. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITA
TIVOS. Os preços registrados, as especificações dos serviços, os
quantitativos, empresas beneficiárias e repi"e,senlantes legais das em
presas, encontram-se elencados no ANEXO ÚNICO da Ata de Re
gistro de Preços. CLÁUSULA QUINTA - DO(S) LOCAL(IS) E
PRAZO(S) DE ENTREGA. Parágrafo Primeiro - A Contratada
fica obrigada a fornecer os serviços nos endereços contidos na Ordem
de Serviço emitida pelo Órgão Contratante. Parágrafo Segundo - O
pi-azo para o inicio de fornecimento dos serviços será de acordo com
a necessidade do Órgão participante, contados a partir do recebimen
to da "Ordem de Fornecimento" ou "Contrato", de acordo com o Ter

mo dc Referencia - Anexo I do Edital. CLÁUSULA SEXTA - DAS
CONDIÇÕES DE ENTREGA. A empresa deienlora-consrgnalária
desta Ata de Registro de Preços será convocada a firmar contratações
de fornecimento, observadas as condições fixadas neste insti-umento,

no edital e legislação pertinente. CLÁUSULA SÉTIMA - DA RE
VISÃO DE PREÇOS. Os preços registrados manter-se-ào inaltera

dos pelo período de vigência da presente Ata. adrnit
caso de desequilíbrio da equação econômico-financdífa"fli«yai
instrumento. Parágrafo Primeiro - Os preços regtstra(TO-4U£_iüJV£;_
rem revisão, não ultrapassarão os preços praticados no mercado,

maniendo-.se a diferença percentual apurada entre o valor^iJngmaN'
mente constante da proposta c aquele vigente no mercado à época do

registro. Parágrafo Segundo - Caso o preço registrado seja superior
à média dos preços de mercado, o ÓRGÃO GERENCIADOR solici
tará ao Fornecedor, mediante correspondência, redução do preço re

gistrado. de forma a adequá-lo ao mercado. CLÁUSULA OITAVA
- DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DF. PREÇOS Desde que
devidamente justificada a vantagem, a ata dc registro de preços, du
rante sua vigência, poderá ser utilizada por empresas públicas ou so
ciedades dc economia mista que não tenham participado do certame

licilaiório. medianie anuência do órgão gerenci;idor. Parágrafo Pri
meiro - As empresas públicas ou sociedades de economia mista que

não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso
da ala de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da
ala para manifestação sobre a possibilidade de adesão. Parágrafo Se
gunda - Caberá ao fomeeedor beneficiário da ala de registro de pre

ços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação
ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudi
que as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas
com o órgão gerenciador e órgãos participantes. Parágrafo Terceiro
- As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo
não poderão exceder, por cniidade, a cem por cento dos quantitativos
dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, não poden
do ainda, exceder na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo do item

regisirado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e ór
gãos participantes, independente do número de entidades que aderi
rem CLÁUSULA NONA - DO REGISTRO ADICIONAL DE
PREÇOS. Após o encerramento da etapa competitiva, os iicitantes

poderão reduzir .seus preços ao valor da proposta do licilante vence
dor; Parágrafo Primeiro - Para registro adicional de preços dos de
mais Iicitantes será exigido á análise das documentações de habilita

ção; Parágrafo Segundo - A apresentação de novas propostas não

prejudicará o resultado do certame em relação ao licitaiUe vencedor;
Parágrafo Terceiro - Além do preço do l" (primeiro) colocado, serão
registrados preços de outros fornecedores, de.sde que as ofertas sejam
em valores iguais ao do licilante vencedor; Parágrafo Quarto - O
registro a que se refere o parágrafo terceiro, tem por objetivo o cadas
tro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da Ata de
Registro de Preço.s. nas hipóteses previstas nos art. 19 e art. 20. II. do
Decreto Estadual n" 31.553/2016, devendo ser registrados obedecen
do a ordem prevista no art. 1 1, § 3°. do referido Decreto Estadual;
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE i'REÇOS. Parágrafo Primeiro - A presente Ata

de Registro de Preços poderá ser cancelada dc pleno direito, pelo ÓR
GÃO GERENCIADOR, quando: a) O Fornecedor não cumprir as
obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; b) Não retirar
a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável; c) Não aceitar reduzir
o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado, d) Sofrer sanção prevista no art. 7° da Lei
10.520/2002- e) l'or razões dc interesse público devidamente de
monstradas e jusiificadas pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE ou pelo
ÓRGÃO GERENCIADOR ou por fato supeiveniente. decorrente de
caso loriuito ou força maior que prejudique o cumprimento da ala.
Parágrafo Segundo - Ocorrendo cancelamento do preço registrado,

o Fornecedor será comunicado formalmente, através dc documento

que será juntado ao processo administrativo da presente Ata, após sua
ciência. Parágrafo Terceiro - No caso de recusa do Fornecedor eni

dar ciência da decisão, a comunicação será feio através de publicação

no Diário Oficial dn Estado do Maranhão, considerando-se cancelado

o preço registrado a partir dela. Parágrafo Quarto - A solicitação do



D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS terça-feira, 07-julho - 2

mapa/ma

Ri

2006

Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser
aceita pelo ÓRGÀO GERENCIADOR, facultando-se a este, neste
caso, a aplicação das penalidades cabiveis. CLÁUSULA DÉCIMA
PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO. O ÓRGÃO GERENCIADOR
fará publicar a Ata no Diário Oficial do Estado, após sua assinatura,
nos termos da Legislação vigente. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUN
DA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. Todas as alterações que se fize
rem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Ter
mo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços,
conforme o caso. Parágrafo Primeiro - Integra esta Ata. o Edital do
PREGÃO PRESENCIAL N" 01/2020 - MAPA e seus anexos e as

propostas das empresas registradas nesta Ata. Parágrafo Segundo -
Poderá haver modificações nos locais da prestação de serviços caso

em que a CONTR.ATANTE notificará a CONTR ATADA|^p7
Terceiro - Os casos omissos serão resolvidos de acordo oõnTa Lci-rf^—
I3.30,V2016. Lei n" 10.520/2002. a Lei Complementar n"

o Decreto Estadual n" 31.553/2016. CLÁUSULA DÉCIMA
CEIR.A - DO FORO Fica eleito o foro da comarca desta cidade de

São Luís. capital do Estado do Maranhão, com renúncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas do presente instrumento, E por estarem, assim. Jus
tas e contratadas, as partes assinam o presente, na presença de duas

testemunhas. São l.uís, 03 de julho de 2020. ANTONlO DE JESUS

LEITÃO NUNES-DIRETOR-PRESEJDENTE DA MAPA. JORGE

CLÁUDIO SAUI.NIER DE SANTIAGO CPF: 146.752.003-97 -
ATLANTA TURISMO LTDA CNPJ: 08.022.073/0001-96.

ANEXO UMCO

REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 01/2020. PREGÃO PRESENCIAL N." 01/2020 - MAPA. PROCES.SO N." 0266424/2019
- MAPA. VIGÊNCIA: 12 MESES Este ducumento integra a Ata de Registro de Preços n" 01/2020 celebrada perante a M.ARANUÃO
PARCERIAS - MAPA, em face à realização do Pregão Presencial 01/2020 - MAPA. OBJETO: Registro de Preços para futura contra
tação de empresa especializada NA PRESTAÇÃO DE SERN IÇOS DE AGF.NCIAMENTO DE PA.SSAGENS AÉREAS, COMPREEN
DENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, RESERVA. MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO COM FORNECIMEN
TO DE BILHETES ELETRÔNICOS DA PASSAGEM.

QUADRO 1 - DADOS DA EMPRESA BENEFICIARIA.

lEMPRESA: ATLANTA TURISMO LTDA

CNPJ; 08.022.073.'0001-96
Telefone/Fax: (98)3227-0311 / (98)3227-0419/(98>98835-l 104/(98)

9S19I-0I0!

Endereço; .^v. Colores Moreira, f7. SI 10-Tcri eo,

Cailro Empresarial Vinícius de Moraes. Colliau, CEP; 65075-441

E-mail: atl:intariinsmo(íi.alianta.slz rnm hr

. aflantafurismo/irrvahoo.com.br

QUADRO 2 - DOS SERVIÇOS REGISTRADOS

ITEM QÜANT ESPEC IFICAÇÃO DOS SERMÇOS VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

01 260

Serviço de agenciamento de passagens aéreas nacio

nais e internacionais compreendendo os serviços de

eniis,sào, re.sciva. rcmarcaçào. marcação e cancelamen

to dc passagens aéreas, com fornecimento dos bilhetes

eletrônicos.

RS -10.01 RS -2.602,60

02 260

Custo estimado com passagens, taxas de embarque

e demais encargos referentes às emissões de bilhetes

em âmbito nacional e internacional.

R$ 1.153,84 R$299.998,40

VALOR T01 AL ESTIMADO 1.143.83 RS 297.395,80

QUADRO 03 - REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS

EMPRESA: .MARATL R MARAMIAO TURISMO EIRELI

CNPJ: IO..S37.874/OOOI-36 Telefone/Fax: (98) 3221-81 15/4141-3141

Endereço: Av. Fuclides Figueiredo, n" 1. Fd. Medicai Cenier - Loja 12 -
Jacaraly. São Luis - MA

E-inatl: maraturlXtopmail rom

■ maratur2ol KiiiiGmail.com

São Luís, 03 de Julho de 2020. ANTOMO DE JESUS LEITÃO NUNES-DIRETOR-PRESIDENTED DA MAPA. JORGE CLÁUDIO
SAULNIER DE SANTIAGO CPF: 146.752.003-97 - ATI.ANTA TURISMO LTDA CNPJ: 08.022.073/0001-96.

CENTRO MEDICO MARANHENSE S/A

EXTRATO DA ATA REFERENTE ASSEMBLÉIA GERAL EX
TRAORDINÁRIA DO CENTRO MÉDICO MARANHENSE

S/A Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 26 de junho de

2020 às 10:00 horas na Rua Pauíino Sou.sa. 17 - Monte Castelo, nesta

cidade. Onde foram tratados os seguintes assuntos: (1) o grupamento

da totalidade das ações de emissão da Companhia. (2) reforma do
estatuto Social para retirar do valor nominal das ações de emissão da

Companhia. (3) o ti utamento a ser dado às eventuais frações de ações
decorrentes do grupamento das ações; (4) a alteração do artigo 5° do
F,statuio Social para refletir as deliberações os itens (I) a (3) da ordem
tio dia; e (5) reforma do Estatuto Social para alterar a redação do ar

tigo 23 do Estatuto Social da Companhia, para alterar a referência ao

prazo de vigência dos mandatos dt>s dirigentes da Companhia e dis
pensá-los de prestar caução à Companhia, saneando e ratificando as

ações c omissões passadas a csle respeito. Ala arquivada na JUCEMA
cm 02 07/2020 sob o n" 20200466941. São Luís, 02 dejulho de 2020,
Dr. Luís Henrique Camarão Bacelar Presidente.


