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PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS
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' SRP-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

scretaria 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 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. 1.2. Os itens e valores são
aos apresentados a seguir, com o respectivo detentor do
registro:
UZÁO SOClALiJOSe RAIMUNDO DASILVA

:NPJs 11.292.448/0001-42
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rrrw DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS JNID 2UAW. /aler Un. ^lorTotal

i
VJT02, tipo 1. tipo eUsM loogo flao. cpo «ubgrupo poUdo,pruo
•'«Udade 13 noiesleapocotâtio), p«cot« S quilos; <T L500 1421.60 t14 54.000.00

t
*e|Jáo, tipo 1, tipo clu44 CAJloquinhAprmzova^dado 180
iempaeoudo), paeota 1 quUo KT L500 11 6.66 t14 16.700.00

\
Meovogatal eoaottiv»! reflMdo tipo t, Poma óleo do loJa,
imbalagoin pUstkft 900 &I; JNO 1500 t1$ 7,09 14 19.975.00

i dac&rrâo, tipo cfiaolà, fonoatoospaguete, pacote 500 graau: WT 2.500 1$ 2.30 Rt 5.7SO.OO

*aíé/ tipo tomdo, tpTManta^io aeldo. tipo eabaJagem ilto vicuo.
)acote280 graaai; PCP 2.500 14 3.38 116.450.00

Hxcnto aliaenOeio (aztnto de tomate), mgrediente báttte tomate,
in2o validade 12 aeiet. <oiU4rva<6e iieoto de feroeotaçio,
vaetemticee edldcAale madura. aeleeloBados, »ea pele e lea
>emente«, IfiOoremat:

t.lND l.OOO 14 1.69 R4 2.690.00

1

7
>&L tipo refinado. apUcaclo eLmeotScle. eancteriaticai edídoule
«cir mínimo cloreto de eódlo M.5H. paeoto 1 quilo; }U!tO 1.000 110,50 u soo.ooj

i

Açúcar, tipo crtetaL coapoaifl o origem vegetei eacarai de eane de
içúcar. eerecterfsUces adldeneit iiente d» Impuretaa. praeo
'âlldade mia.22meeee. pacote coa 3 quilos;

JND LSOO 14 3,65
(

t< 6.63S.OO

1
SUcoilo.apreseQteç6o quadrado, elaisificeçio salgado, tipo cieaa
Tacker. pacote cora 400 çremas; »CT 1.500 1$ 3,67 ül 9.67S,C0

10 Biscoito doce iaaÍ2ena pacote coa 400 gramas; ?CT l.OOO 14 4.12 ftt4.l20.00

11 Fócula de mandioca para belju: 3U1L0 1.000 1$ 3.48 ftt 3400.00

13

Flocio de aires. apreeantaçlo pme validade 9 meses,
caracteristicas adlciccaia dégeralnad^maceradc^soeado/. aspecto
tisico levemeoie torrada, pacwe 500 gnoes

®cr ISOO 14 1.53
1

ftt 3.020.00

1

13
Pariaba mandioca, apresanteçio torrada, tipo grupe seca. ttpo
subgrupoquebredln^ tipoclasse bratwa,pacotecom1quilo )UILO l.OOO 14 3.59 U S.iSO.Óo

14
.site em pó, iogradjeotee açdcar. CpoIntegiel prazo validade 30

dita (aberto)/! 20 dias (fechado), pacote com 200 gramas; 1500 14 5.59 13.975,00

i5
^cizeem conserva, tipo peixe sardinha loteira sem cabeça,

ingredientesmolhotomete/águo/óleo eamestível e sal prazovalidade
5 meses, lata com 130 grama».

UND 2.SOO M 3,52 11 0.800.00

l

16
Margarina, coffiposlçlo bislca 60H lipidios, sabor comsal
iipresentação pote SOOgramas. POTE 1.000 R4 3.66 t| 3.060.00

17

'arinha mUho. tipoSoeSo.apmantaçSo flocosde tipo
UDareia, praxo validade 9 meses, caracuristicas adicionais
degerminado/rnactredo/socad^, aspecto fisicolevemente torrada,
lacote 500 gramas.

?CT 3.000 R4 1.39 U 3.070.00

^«lerTotA] At '
169.001.00
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AVISO DE RESULTADO DE UCITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO. Tècnacms
resultado da TOMADA DE PREÇOS n® 06,
Preço Global, objetivando a Contratação de empresa 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

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
público o resultado do Pregão Presencial n® 08/2021, que teve
como objeto o Registro de Preços para a futura e eventual
aquisição 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 mil 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" 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, toma
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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