
ESTADO DO MARANHÃO >
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA I

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ N® 06.089.668/0001-33 ! uRíceftS/

Processo Administrativo n" 0701001/2021 ,

Modalidade: Pregão Presencial n° 06/2021 j'
Tipo: Menor Preço Por Item j

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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KELSONi-RODRIGyES DOS

CNPJ 07.295.673/00d1-65

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



r-

KELSON RODRIGUES DOS SANTOS - EPP

CNPJ: 07.295.673.0001-65 END. PRAÇA TERMINAL RODOVIÁRIO, N" 08 - BAIRRO CANCELA - FLORIANO-PI
CEP: 64.800-000 - FONES: (89) 3522-1017 / 99976-5806

e-mall: florlanollmpaclora01@hotmall.cotn ;
LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA. DESINSETIZACÃO E ALUGUEL DE BANHEIROS QUÍMICOS E ETC.

A:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS - MA
CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 0701001/2021

PREGÃO PRESENCIAL N"* 08/2021 - SRP
ABERTURA: 08 de fevereiro de 2021 as ISiOOh.

Proposta de preços - ANEXO V

Kelson Rodrigues dos Santos, brasileiro, RG: 785.563 - Pi, CPF: 286.
Fossa Floriano e Serviços - EPP, CNPJ: 07.295.673.0001-65, inscrição municipal
Rodoviário n° 08, bairro Cancela, Floriano- PI, apresenta proposta de preços, conforme planilha a seguir:

342.653.00, titular da empresa Disk
h° 210166, situada Praça Terminai

NTOS

DADOS BANCÁRIOS / BANCO DO BRASIL - AG: 0096-5 - C/C: 53386-6 - KELSON RODRIGUES DOS
I
I

8.4 Prazo de entrega do produto/serviço será de acordo com o indicado no Termo de Referência e será
contado a partir da data do recebimento da Ordem de Fornecimento/Serviço. ]

8.5 Prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação,
podendo a Administração solicitar a prorrogação do prazo de validade da proposta, sendo facultada ao ücitante a
aceitação; |,

8.8 Consideramos que os preços apresentados e os lances formulados pela licitante são completos e
suficientes para assegurar a justa remuneração pela entrega dos produto/serviço ot)jeto desta licitação, incluindo todos
os tributos e demais despesas, seja qual for o seu titulo ou natureza, tais como fretes, encargos sociais, trabalhistas e
fiscais, despesas de transporte, locomoção, estadia, alimentação e quaisquer outras, segundo a legislação em vigor,
devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente ás especificações do objeto jicitado.

Pela presente, submetemos à apreciação de V. S a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe,
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da
mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que, se,desenvolverão os trabalhos, e
concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos' ho editai do Pregão Presenciai n"
06/2021. i

Floriano (PI), 08 de fevereiro de 2021

Keison Rodrigues dos SantÕs-bPP (CNPJ: 07.295.673/0001-65)
Kelson Rodrigues dos Santos (titular) i

RG: 785.563-PI !'
CPF: 286.842.653.00 1



KELSON RODRIGUES DOS SANTOS-EPP |<
CNPJ: 07.295.673.0001-65 END. PRAÇA TERMINAL RODOVIÁRIO, N° 08 - BAIRRO CANCELA - FLORIANO-PI

CEP: 64.800-000 - FONES: (89) 3522-1017 / 99976-5806
e-mail: florlanolimpadora01@hotmail.coni |

LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA. DESINSETIZACÃO E ALUGUEL DE BANHEIROS QUÍMICOS E ETC.

A: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO /

PROCESSO ADMINISTRATIVO N« 0701001/2021 - PREGÃO PRESENCIAL N" 06/2021 {-.SRP ABERTURA: 08 de fevereiro de
2021 as 15:00h.

01 Serviço de Desinsetizaçâo, 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'
20.000 R$ 0,85 (oitenta e cinco

centavos)í

1

i

R$ 17.000,00
(dezessete mil reais)

.02 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.

20.000 R$ 0,95 (noventa e cinco
centavos)!

i

R$ 19.000,00
(dezenove mil reais)

03 Serviço de Descupinízação, 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' 20.000

1

1 •

R$ 0,85 (oitenta e cinco
centavos) |

1

R$ 17.000,00
(dezessete mil reais)

04 Serviço de Roço. Roçada manual (a cada 02 meses). M^ 4.000
R$ 1,70 • (um real e
setenta centavos)

R$ 6.800,00 (seis mil e
oitocentos reais)

05 Sen/iço de Capina. Capina manual do terreno,

incluindo serviços de jardinagem (01 vez por mês)
M' 1.000

R$ 1,601'(um real e
sessenta centavos)

R$ 1.600,00 (um mil e
seiscentos reais)

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

M' 100

R$ 82,33 (oitenta e dois
reais e jthnta e três
centavos) j

R$ 8.233,00 (oito mil e
duzentos e trinta e três

reais)

07

\

Serviço de Limpeza de Caixa d'água

M^ 550
R$ 95,00 (noventa e
cinco reais)

R$ 52.250,00
(cinqüenta e dois mil e
duzentos e cinqüenta
reais)

08 Serviço de Limpeza de Cistema

M^ 550
R$ 95,00 (noventa e
cinco reais)

i

R$ 52.250,00
(cinqüenta e dois mil e
duzentos e cinqüenta
reais)

VALOR TOTAL: cento e setenta e quatro mil e cento e trinta e três reais '' R$ 174.133,00

Florlano (PI), 08 de fevereiro de 2021

Kelson Rodrigues flQS_^íéc^=EFnCNPJ: 07.295.673/0001-65)
Kelson Rodrigues dos Santos (titular) 11

RG: 785.563 - PI / CPF: 286.842.653.00


