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PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N«
SRP-03/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n« 03/2021.
Aos quinze dia(s) do mês de abril de dois mil e vinte um. a
Prefeitura Municipal de São João Patos/MA, neste ato
denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, com sede na Avenida
Getúlio Vargas, 135 - Centro, inscrito no CNPJ (MF) sob o n®
06.089.668/0001-33, representado pela Sra. Géssyka Raflégia
Lima Sousa, Secretária Municipal de Assistência Social,
portadora do CPF n® 039.041.503-08, e de outro lado a firma
JOSE RAIMUNDO DA SILVA, inscrita no CNPJ (MF) sob o n®
11.292.448/0001-42, estabelecida à Rua Mario Andreaza, 1628 -
Bairro São Raimundo - São João dos Patos - MA, doravante
denominada simplesmente DETENTOR DA ARP, neste ato
representada pelo Sr. Jose Raimundo da Silva, portador do(a)
CPF 224.756.803-34, nos termos da Lei n® 10.520, de 17 de
julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e
das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação
da proposta apresentada no Pregão Presencial para Registro
de Preços n' SRF-03/2021, RESOLVE Registrar o Preços
para eventuais aquisições de gêneros alimentícios para
confecção de cesta básicas para distribuição às famílias |
carentes do município de São João dos Patos/MA de acordo com '
a demanda em anexo para atender as necessidades da j

jcretaria Municipal de Assistência Social de São João dos
itos/MA, tendo sido os referidos preços oferecidos pela

empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no
certame supracitado. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.
1.1.Registro de Preços para eventuais aquisições de gêneros
alimentícios para confecção de cesta básicas para distribuição }
às famílias carentes do município de SãoJoão dos Patos/MA de |
acordo com a demanda em anexo para atender as necessidades j
da Secretaria Municipal de Assistência Social de São João dos |
Patos/MA, para o exercício de 2021. 1.2. Os itens e valores sâol
aos apresentados a seguir, com o respectivo detentor do|
registro:
RAZÃOSOClALl JOSe RAIMUNDODASILVA

:NPJt 11.292.448/000M 2
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\2Toz, tipo 1. üpo daiia longo fino, tipo aubgrupo polido, prazo
/lUdada 12 mareslaapacotado), pacott 8 quilos; »CT 1500 ^21.60 <8 54.000,00

i
'aijio. tipo 1, dpo claaia câjíoquiBiia. pnzo validada 180
oppacotèdo). pacoto 1 quilo ^CT LSOO \% 6,68 <8 1C.700,00

3
3loovogoUlcooattív»! refinadotipo 1. pcc&e óleoda sc^t,
smbalageo pUatloa 900 mh JUD 1500 U7.99 RS 19.975.00

t 'dacurio, tipo airaola. fennato espaguete, pacote SOO gzuna»; LSOO U2.30 <8 5.750,00

S
Café.Üpe torrado, «pnsantecio moldo, tipo ambalagera altevieuo,
tacote 2S0 grunas; L500 15 3.58 <S 8.450.00

ílxtrato aUaanticlo leztrato da tosataj, sngradiante básico tomate.
>razovalidade 12 ne«aa. ceosarvac&oliento da fanDenla^Io,
:aracterístlcaa adiricaieU maduros, salaeionadoa, aam pala e aao
•ementei. 190

JND t.OOO M l.BO <11.890.00

f
Sal tipo refinado, aplicação aliaentida, caractartstleas adicionais
oOf mínimo cloreto de aódío 98.5%, pacote 1 quilo; )UILO 1.000 U0.50 <8 500.00

i

Açúcar, tipo crtataL composição origem vegetal, sacarori de ceaa d#
içúear. oarectaristlcas adldooala Ueate da Impurezas, prazo
/alldade min. 12 meias, pacote cem 2 quUoi;

JKD 1.500 l$163 18 e.62S.OO

i
dlicoito, apresentação quadrado, classificação salgado, ttpocraaa
atcker. pacote cem 400 gnmaa; »CT tsoo <8 3.67 RS 9.675.00

10 8bcolto doca maizana pacote coid 400 gramai; VT l.OOO <8 4.12 <8 4.120,00

11 ?4cula da mandioca para bejjtc )UILO LOOO U3.45 <8 3.480,00

12
^locão de arroz, apresentação prazo validada 9 mesas.
:articteriitlcas adicionais degonsisado/taacerado/aoeacW, aspecto
lalco lavemente Corrada. pacote 500 gramas

*CT 1.500 UL83 <8 3.825,00

13
Farinha mandtoea. apresentação torrada, tipo gnipo aaca. tipo
(ubgrupo quebradinha. tipo classe branca, pacote com 1 quIJo >U1L0 l.OOO 18 3.59 <8 3.590,00

14
.eita em pó. iagredientes açóear, tipo IntagriL prazo validada 30
Uas(ab«no)/120 dJas (fechado), pacote eea 200 gramas; ?CT 1500 R8 5.59 <8 11975.00

IS

'abta amconserva.Üpopelza aurii&habteíra sem cabeça,
ngradiontea molho tomate/água/ólao comestível e sal. prazo validedr
15 mesei. lata com 130 gramas.

UND 3.500 a8 3,52 18 6.BOO.OO

16
Margarina, competição biriea 60% Üpldles. tehor com saL
apresentação pote 500 gramas. POTE l.OOO R8 3,80 Ri 3 660,00

17

Farinha milho, tipo fiocãc^apretaueção flocosda milho, típo
amarela, prazo validade 9 meses, caractarfedeai adicionais
degamlnado/macerado/socado/. aspecto Cilco levemente torrada.
tacoCa SOO gramas.

PCT 1000 R8 1.29 RS 3.870,00

^•lor Total RS
169.085.00
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AVISO DE RESULTADO DE UCITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO. Tornamos
resultado da TOMADA DE PREÇOS n" 06/2^Tr5Õ"d]
Preço Global, objetivando a Contratação B€-"Çinpresa para
Implantação de Sistema de Abastecimento de Água no
Município de São João dos Patos/MA, por meio do Convênio
FUNASA n.® CV 0093/16, tendo como vencedora a empresa:
MAKIXIMUS EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ
de n° 19.543.790/0001-80, com a proposta no valor de R$
245.749,68 (duzentos e quarenta mil e cinco mil, setecentos e
quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos). Comunica
assim o resultado final do Procedimento, levando em conta o
interesse público e Administrativo. São João dos Patos/MA, 07
de abril de 2021. Francisco Eduardo da Veiga Lopes. Presidente
da CPL.
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AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
' j

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO. PREGÃO
PRESENCIAL N® 08/2021- SRP. A Prefeitura Municipal de

; São João dos Patos/MA, por intermédio de seu Pregoeiro, toma
Ipúblico o resultado do Pregão Presencial n® 08/2021, que teve
como objeto o Registro de Preços para a futura e eventual

1aquisição de urnas funerárias e serviços de translado, para
atender as famílias carentes do Município de São João dos

•Patos/MA, para o exercício de 2021, tendo assim por vencedora
'desta licitação a empresa PAZ ETERNA SERVIÇOS
•'funerários LTDA-MA, inscrita no CNPJ n®

23.635.121/0001-05, com proposta apresentada no valor total
[de R$ 59.000,00 (cinqüenta e nove milreais), considerando que
o critério de julgamento determinado foi do tipo Menor Preço

'Unitário. Declaramos então a empresa supra como vencedora
ido Pregão Presencial n' 08/2021- SRP. São João dos Patos/MA,
26 de fevereiro de 2021. Sóstenes Fernando Alves de Sousa

-Pregoeiro.
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AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO. PREGÃO
PRESENCIAL N® 03/2021- SRP. A Prefeitura Municipal de
São João dos Patos/MA, por intermédio de seu Pregoeiro, torna
público o resultado do Pregão Presencial n® 03/2021, que teve
como objeto o Registro de Preços para eventuais aquisições de
gêneros alimentícios para confecção de cesta básicas para
distribuição às famílias carentes do município de São João dos
Patos/MA de acordo com a demanda em anexo para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de
São João dos Patos/MA, para o exercício de 2021, tendo assim
por vencedora desta licitação a empresa JOSE RAIMUNDO DA
SILVA, inscrita no CNPJ n® 11.292.448/0001-42, com proposta
apresentada no valor total de R$ 169.085,00 (cento e sessenta e
nove mil e oitenta e cinco reais), considerando que o critério de
julgamento determinado foi do tipo Menor Preço Unitário.
Declaramos então a empresa supra como vencedora do Pregão
Presencial n® 03/2021- SRP. São João dos Patos/MA, 12 de abril
de 2021. Francisco Eduardo da Veiga Lopes-Pregoeiro.
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