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São João dos Patos-MA, 24 de março de 2021. MUNICÍPIO DE

SÃO JOÃO DOS PATOS. C.N.P.J.

06.089.668/0001-33.

Thuany Costa de Sá Gomes - Secretária Municipal de
Administração - Portaria n" 001/2021-ÓRGÃO GERENCIADOR.
Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE

Código identificador: 59abb4277ba4a74c2510ec55fe70a606

como objeto o Registro de Preços para a Contratação de
Serviços de Manutenção de Ar Condicionado com reposição de
peças para atender as necessidades das diversas secretarias do

Município de São João dos Patos/MA, para o exercício de 2021,
tendo assim por vencedoras desta licitação as empresas
MULTIMAC SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, inscrita no
CNPJ n® 40.102.852/0001-04, com proposta apresentada no
valor total de R$ 309.499,92 (trezentos e nove mil,
quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos),
e a empresa ALAM J P DE SOUSA COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICO, inscrita no CNPJ n® 20.207.131/0001-51, com
proposta apresentada no valor total de R$ 245.440,80 (duzentos
e quarenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais e oitenta

centavos), considerando que o critério de Julgamento
determinado foi do tipo Menor Preço por lote. Declaramos
então as empresas supra como vencedoras do Pregão
Presencial n® 17/2021 - SRP. São João dos Patos/MA, 19 de

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

março de 2021. Francisco Eduardo da Veiga Lopes - Pregoeiro

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO. PREGÃO
PRESENCIAL N® 10/2021- SRP. A Prefeitura Municipal de
São João dos Patos/MA, por intermédio de seu Pregoeiro, torna

público o resultado do Pregão Presencial n® 10/2021, que teve
como objeto o Registro de Preços para futura e eventual
ontratação de empresa especializada para prestação de
" • -Lerviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos
leves, pesados e semipesados, máquinas e equipamentos
pesados, pertencentes à frota do Município de São João dos
Patos/MA, compreendendo os serviços de reparos mecânicos

em geral, elétricos, alinhamento e balanceamento, estofamento,
funilaria, lanternagem, pintura, tapeçaria, estofamento,
tornearia, sistema de molas, de ar condicionado, caixa de

câmbio, soldas, escapamentos, radiadores, suspensão, sistema
de freios, bem como, retifica de motores e bomba e outros
serviços afins necessários ao completo e perfeito funcionamento

-Portaria 151/2021.

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO. PREGÃO
PRESENCIAL N® 14/2021. A Prefeitura Municipal de São João
dos Patos/MA, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público o
resultado do Pregão Presencial n® 14/2021, que teve como
objeto a Contratação de empresa especializada para a
prestação dos serviços de licença e cessão de direito de uso de

link de acesso à internet banda larga para atender as
necessidades das diversas secretarias do Município de São João

dos Patos/MA para o exercício de 2021, tendo assim por
vencedora desta licitação a empresa COMPUTEX

INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ n® 04.097.715/0001-65,
com proposta apresentada no valor total de R$ 74.808,00

(Setenta e quatro mil oitocentos e oito reais), considerando que
o critério de julgamento determinado foi do tipo Menor Preço

dos veículos, tendo assim por vencedora desta licitação a
empresa SAYMONN COELHO BRASIL - ME, inscrita no CNPJ
n® 16.836.117/0001-40, com proposta apresentada no valor

Unitário. Declaramos então a empresa supra como vencedora
do Pregão Presencial n® 14/2021. São João dos Patos/MA, 03 de

total de R$ 667.163,00 (Seiscentos e sessenta e sete mil cento e

Portaria n® 151/2021.

sessenta e três 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" 10/2021- SRP. São João dos Patos/MA, 30 de abril
de 2021. Francisco Edurado da Veiga Lopes-Pregoeiro-Portaria
n® 151/2021.
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PORTARIA N® 189/2021 - GABINETE DO PREFEITO

^ . ÜSULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO. PREGÃO
PRESENCIAL N® 13/2021- SRP. A Prefeitura Municipal de

SãoJoão dos Patos/MA, por intermédio de seu Pregoeiro, toma

público o resultado do Pregão Presencial n® 13/2021, que teve
como objeto o Registro de Preços para a contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de locação de
licença de uso de software de gestão e acompanhamento de
processos para a Prefeitura Municipal do Município de SãoJoão

dos Patos - MA, tendo assim por vencedoras desta licitação as
empresas ADTR SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME,

inscrita no CNPJ n® 16.836.117/0001-40, com proposta
apresentada no valor total de R$ 169.510,00 (cento e sessenta e
nove mil e quinhentos e dez reais), FSS ENTRETENIMENTOS

LTDA, inscrita no CNPJ n® 12.200.459/0001-18, com proposta
apresentada no valor total de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e

quinhentos reais), considerando que o critério deJulgamento
determinado foi do tipo Menor Preço Unitário. Declaramos

então as empresas supracomo vencedora do Pregão Presencial

n® 13/2021- SRP. SãoJoão dos Patos/MA, 30 de abril de 2021.
Francisco Eduardo da Veiga Lopes-Pregoeiro.

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO. PREGÃO

P^SENCIAL N® 17/2021 - SRP. APrefeitura Municipal de
São João dos Patos/MA, por intermédio de seu Pregoeiro, torna

público o resultado do Pregão Presencial n® 17/2021, que teve
CERTIFKADO Dl6ITAU.ÍENTe.

maio de 2021. Francisco Eduardo da Veiga Lopes-Pregoeiro-
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Portaria n® 189/2021 - Gabinete do Prefeito

0 Prefeito Municipal de São João dos Patos, Estado do

Maranhão, no uso das atribuições que lhe são conferidos pela
Constituição Federal e pelo art. 45 da Lei Orgânica do
Município;

CONSIDERANDO o artigo 96, caput, da Lei Municipal n®
266/2005, de 28 de dezembro de 2005 (ESTATUTO DOS

SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS
PATOS);
RESOLVE:

1 - Conceder a servidora MICHELLE MARTINS CORREIA DA

SILVA, Professora de Educação Infantil do Quadros de Cargos
Estatutários da Administração Pública do Município com
lotação na Secretaria Municipal de Educação, LICENÇA PARA
TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES (sem
vencimento), prevista no art. 96, Lei Municipal n® 266/2005, de
28 de dezembro de 2005, pelo prazo de 02 anos, com início em
12 de abril de 2021.

II - A presente portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de SãoJoão dos Patos, Estado
do Maranhão aos 12 dias do mês de abril de 2021.

