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SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N° 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

Memorando Circular ns 06/2021

São João dos Patos,

unicefí^i

FOLHA n°

Rübnca

de janeiro de 2021

A Secretaria Municipal de Administração, na competência de ÓRGÃO GERENCIADOR,
COMUNICA a quem possa Interessar, sua Intenção de participação do referido processo iicitatório

para o Registro de Preços para a prestação de serviços de Desinsetização, Desratização,

Descupinização, Roço, Capina, Poda de Árvores, Limpeza.deXaIxa d'água e,Limpeza de Cisterna para
a Secretaria Muniçipãí de Administração deSão João dos Patqs/MA, mediante realizáção de licitação
pública na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por item, conforme condições,

especificações e quantitativos a seguir. • '

Item
1 ' ^
j ' Especificação;-'- \ Uníd. '' Quant.

1

Serviçoi de Desínsetização, para\ejirriinar'e prevenir-X prõliferáção.,de
mosquitos, formigas; baratas, e^outros insetos,!aracnídeos, quioiópódese,
diplópo'des, através 'dà;.^ utilização. de pulvèrlzadores, •gel,-''pó/secò;
armadilhasadesiva Vou. outros produtos nécéssários; com baíxa.toxidádé-
ao homem e atendimento às, normas arhbientais.vigentes.. '''

•m^ ;•

1

4000

2

Serviçoi de Desratização), éllminár e preveniria prçllferaçâo, de,ratos,
através-da utilização deíprodutos rodenticidas de^efeitd e,cpm'sistemas
de po^a iscas .normatiXdos;"com "baixa'! toxidade" ao homem e
atendimento às normas ámbientais vigentes. -1]

V

4000

3

Serviço; de Descupinizaçãò/ para eliminar e preveniria proliferação dé
cupins ie focos divèrsós^rpas .áreas de mãdeiramento, arvoredos,
mobiliários, com a utjí[zação dé.produtos em atendimentò às n^màs
ambientais vigentes. " •' " ' ^ 'X-

• )

" rh^ 4000

4 Servlçoíde Roço. Roçada manuài,(à:çada 02 meses)? ' • . m^' ' 4000

5
Serviço; de Gapina. Capina'írhaJiuál do 'térrerio;^ incluindòXerviços de
jardinagem {01 vez pormês), v/'-'• i '•'0 ,

.m^ 1000

6
Serviçojde Poda de Árvores. Désrhãtàrherito, Déstocàmento", Limpeza de
áreas c/árvores dè diâmetro.até 03 m (a cada'02 mèses). , • - ,

m^ ;
1

100

7 Serviço[de Limpeza de Caixa d'água 150

8 Serviçojde Limpeza de Cisterna m^ 150
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