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SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS -

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ N° 06.089.668/0001-33 I. unicef^

Processo Administrativo n° 0701001/2021 i;j
Modalidade: Pregão Presencial n° 06/2021 jj
Tipo: Menor Preço Por Item !.

I

Objeto: Registro de Preços para a prestação de serviços de Desinsetização,
Desratização, Descupinização, Roço, Capina, Poda de Árvores, Limpeza de Caixa
d'água e Limpeza de Cisterna para as diversas secretarias de São João dos
Patos/MA. —
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12.333.323/0001-86

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA



Instituto de Manutenção e Conservação de Patrimônio LTDA '
CNPJ; 12.333.323/0001-86 ;,
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
PREGÃO PRESENCIAL 006/2021 SRP !|
PROCESSO 0701001/2021 ;

O

Registro de Preços para aprestação de serviços de Desinsetização, Desratização, Descupinizaçãoj Roço, Capina, Poda de
Arvores, ümpeza de Caixa d'água eLimpeza de Cisterna para as diversas secretarias de São João |dos P'atos/MA

(i'

PROPOSTA COMERCIAL lii

Secretar ia Municipal de Administração l'̂ '
Item Especificação Unid. Quant. V. UNIT. f! V. TOTAL

,r '~-

1

Serviço de Desinsetização, para eliminar e
prevenir a proliferação de mosquitos, formigas,
baratas, e outros insetos, aracnídeos,
quioíópodese, dipiópodes, através da utilização
de pulverizadores, gel, pó seco, armadilhas
adesiva e/ou outros produtos necessários; com
baixa toxidade ao homem e atendimento às
normas ambientais vigentes. [

m^ 4000

\t 1
1 ,
|| 1

i

RS 1,41

iü '
ii;

1

RS 5.640,00

2

Serviço de Desratização, eliminar e prevenir a
proliferação de ratos, através da utilização de
produtos rodenticidas de efeito e com sistemas
de porta iscas normalizados; com baixa
toxidade ao homem e atendimento às normas
ambientais vigentes.

m^ 4000

Ü
1 .

j1

RS 1,41
1

, 1

RS 5.640,00

3

(

Serviço de Descupinização, para eliminar e
prevenir a proliferação de cupins e focos
diversos nas áreas de madeiramento,
arvoredos, mobiliários, com a utilização de
produtos em atendimento às normas
ambientais vigentes.

m^ 4000

1

ii 1
1

RS 1,80
; ,

1 1

1 1

RS 7.200,00

4
Serviço de Roço. Roçada manual (a cada 02
meses). m^ 4000 ÍrS 2,19 RS8.760,00

5

Serviço de Capina. Capina manual do terreno,
incluindo serviços de jardinagem (01 vez por
mês).

m^ 1000 lR$ 1,83 RS 1.830,00

6

Serviço de Poda de Árvores. Desmatamento,
Deslocamento, Limpeza de áreas c/ árvores de
diâmetro até 03 m (a cada 02 meses).

m^ 100

M

RS 82,33

li 1

' RS8.233,00

7 Serviço de Limpeza de Caixa d'água m^ 150 RS [122,00 RS 18.300,00
Sei:viço-de4.impeza-de-Clsterna

TnTAI - _

m^ 150 RS!i22,00 R$ 18.300,00
.w.r^u ;||

SETENTA ETRES MIL, NOVECENTOS ETRES REAIS | i
R$ 73.903,00

k



Secretar a r^pnicipal de Educação

Item Especificação Unid. Quant. V. UNIT. ili V. TOTAL

1

Serviço de Desinsetização, para eliminar e
prevenir a proliferação de mosquitos, formigas,
baratas, e outros insetos, aracnídeos,
quiolópodese, dipiópodes, através da utiiização
de pulverizadores, gel, pó seco, armadilhas
adesiva e/ou outros produtos necessários; com
baixa toxidade ao homem e atendimento às

normas ambientais vigentes.

7000

í-í;-.-.?.V..'-i..

r,

!

1

R$ ; i,4i

1 ,

R$ 9.870,00

2

Serviço de Desratização, eliminar e prevenir a
proliferação de ratos, através da utilização de
produtos rodenticidas de efeito e com sistemas

de porta iscas normatizados; com baixa
toxidade ao homem e atendimento às normas

ambientais vigentes.

m' 7000

M

u ,

II

R$ ;:a,4i
11

RS 9.870,00

' -3

Serviço de Descupinização, para eliminar e

prevenir a proliferação de cupins e focos
diversos nas áreas de madeiramento,
arvoredos, mobiliários, com a utilização de
produtos ^m^atendimenjp às.normas
ambientais vigentes.

m^ 7000

'1

i:
R$ í11,80

1

(1 •

RS 12.600,00

4 Serviço de Limpeza de Caixa d'água m^ 200 R$ 122,00 RS' 24.400,00
5 Serviço de Limpeza de Cisterna m^ 200 R$ li22,00 RS 24.400,00

TOTAL ==============================> j') RS 81.140,00
OITENTA E UM MIL, CENTO E QUARENTA REAIS !'•

1

11

Secretaria Municipal de Saúde

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. V. UNIT. i" V. TOTAL

1

Serviço de Desinsetização, para eliminar e

prevenir a proliferação de mosquitos, formigas,
baratas, e outros insetos, aracnídeos,

quiolópodese, dipiópodes, através da utilização
de pulverizadores, gel, pó seco, armadilhas
adesiva e/ou outros produtos necessários; com
baixa toxidade ao homem e atendimento às

normas ambientais vigentes.

6000

1,
1

1

•i

; !

',1

R$ |"1,41
lii

RS 8.460,00

2

Serviço de Desratização, eliminar e prevenir a
proliferação de ratos, através da utilização de
produtos rodenticidas de efeito e com sistemas

de porta iscas normatizados; com baixa

toxidade ao homem e atendimento às normas

ambientais vigentes.

m^ 6000

. (

r

R$ 1,41
1

RS 8.460,00

3

Serviço de Descupinização, para eliminar e

prevenir a proliferação de cupins e focos
diversos nas áreas de madeiramento,

arvoredos, mobiliários, com a utilização de

produtos em atendimento às normas

ambientais vigentes.

m^ 6000

1

R$ ,, 1,80
il^

1 '

RS 10.800,00

4 Serviço de Limpeza de Caixa d'água m^ 100 R$ il22,00 RS 12.200,00
5 Serviço de Limpeza de Cisterna m^ 100 RS Í122,00 RS 12.200,00



TOTAL

CINQÜENTA E DOIS MIL, CENTO EVINTE REAIS
R$ 52.120,00

I',

Secretar .a.MMn|çlRaI,de^sststêncla.SociaI. I,
Item Especificação Unid. Quant. V. UNIT.| V. TOTAL

1

Serviço de Desinsetização, para eliminar e
prevenir a proliferação de mosquitos, formigas,
baratas, e outros insetos, aracnídeos,
quiolópodese, dipiópodes, através da utilização
de pulverizadores, gel, pó seco, armadilhas
adesiva e/ou outros produtos necessários; com
baixa toxidade ao homem e atendimento às
normas ambientais vigentes.

m^ 3000

'i'
' 1

I 1

R$ i11,41
k

1

II

i;
i

R$ 4.230,00

2

-•

Serviço de Desratização, eliminar e prevenir a
proliferação de ratos, através da utilização de
produtos rodenticidas de efeito e com sistemas
de porta iscas normalizados; com baixa
toxidade ao homem e atendimento às normas

ambientais vigentes.

m' 3000

ii ,
1,
1

R$ 1^1,41
1

II!
!il

R$ 4.230,00

3

Serviço de Descupinização, para eliminar e
prevenir a proliferação de cupins e focos
diversos nas áreas de madeiramento,
arvoredos, mobiliários, com a utilização de
produtos em atendimento às normas

ambientais vigentes.

m' 3000

1,

1,1
'1.
' 1 '

R$ !;i'i,80
Í'i
/ 1

Íi

RS' 5.400,00

4 Serviço de Limpeza de Caixa d'água m^ 100 R$ Í22,00 R$' 12.200,00
5 Serviço de Limpeza de Cisterna

TOTAI

m^ 100 R$ 122,00 RS 12.200,00
||i

TRINTA E OITO MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS
R$ 38.260,00

jVAUDADE DA PROPOSTA DE 60 DIAS APÓS ABERTURA DOS ENVELOPES
'DECLARA, Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas ecustos, como por exemplo; frete,
'transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou Indiretas, relacionadas com ofornecimento do

dp-preserrtelioitaçâp; I I I íj 1 | *
L^^LARA, conhece eaceita as regras determinadas pela Administraçào;|'através deste edital.
e-mall: lmcpservlcos@hotmall.com iil

(

Endereço da empresa: Rua Osmar Escórcio de Brito, N? 154, Bairro Esplanada, Plracuruca-PI |j |
Inscrição Municipal: 22485/2019

Fone: (86) 3343-1809/99901-2298
I,'

PIRACURUCA - Pí, 08 DE FEVEREIRO DE 2021

AIRQí^PEREI^dÓf^ES
CPF:666.495.523-72
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