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AVISO DE RESULTADO DE;LieiTAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO. TOMADA DE PREÇOS
12/2021. Tornamos público Io resultado da TOMADA DE
PREÇOS n' 12/2021, do tipo menor preço global, objetivando a
Contratação de empresa especializada para a Reforma das
Escolas Eduardo Coelho Mendes e Francisco Sá Sobrinho no

Município de São João djos Patos/MA, tendo como
HABILITADAS as empresas: ENTEC |EMPREENDIMENTOS
EIRELI, inscrita no CNPJ n®! 19.543179Ó/0001-80; D P DE
SOUZA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO; inscrita no CNPJ n®
23.256.509/0001-03 e J. W. SÒUSA LIMA EIRELI. inscrita no
CNPJ n® 08.672.027/0001-32, por iterj apresentado toda
documentação de habilitação conforme o edital e INABILITAR
as empresas: PHOENIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

.LTDA, CNPJ n® 31.457.905/0001-19 -| Prova de inscrição no
lastro Nacional de Pessoa' Jurídica (CNPJ), emitido com

^.-zo superior à 60 dias, deixando de atender o item 18.12 do
edital; - Prova de inscrição [no cadastro de contribuintes
estadual, emitido com prazo superior là 60 dias, deixando de
atender o item 18.12 do edital; - Certidão negativa de falência
ou concordata, emitida com prao superiora 60 dias, deixando
de atender oitem 5.2.4. "b" c/c item 18.12jdo edital, bem como
Art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça
do Maranhão; -Ausência de Atestado de Capacidade Técnica-
operacional, deixando de atender o item 5.2.3, "g" do edital; -
Certidão Simplificada, emitida com prazo superior à 60 dias,
deixando de atender o item 18.12|do! edital; - Certidão
Específica, emitida com prazo
atender o item 18.12 do edital;

superior à 60 dias, deixando de
-Ausência da Certidão de Inteiro

Teor, deixando de cumprir com o item 5;2.5., "d" do edital; -
Certidão negativa de infração à legislação de proteção ao
trabalho, expedida pela Secretaria de Inspeção do Trabalho,
emitida com prazo superior àjoo diasj deixando de atender o
item 18.12 do edital; - Ausência da assinatura do engenheiro
responsável técnica da empresa, na declaração de indicação do
responsável técnico, deixando de atender o item 5.2.3., "f, f.2)

ídital; Ausência da apresetação de garantia de participação
^ _ documentos de habilitação, deixando de atender o item 3.1
do edital; CONSTRUMAIS -| CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA, CNPJ n® 18.166.662/OCIOl-OO -Ausência de Atestado de
Capacidade Técnica-operacional, deixando de atender o item
5.2.3, "g" do edital; - Ausência da assinatura do engenheiro
responsável técnica da empresa, na declaração de indicação do
responsável técnico, deixando|de atendero item 5.2.3., "f, f.2)
do edital; SEBASTIÃO ALVES DOS SAOTO.S REIS EIRELI, CNPJ
n® 12.026.916/0001-08 - Ausência das planilha dos serviços
executados, que deveria acompanhar o atestado de capacidade
técnica fornecido pela Prefeitura Municipal de Paraibano/MA; -
Ausência da assinatura do engenheiro responsável técnica da
empresa, na declaração de indicação'do |responsável técnico,
deixando de atender o item5.2.3., "r,|f.2) do edital; - Ausência
da Certidão de Regularidade da Emitehte 'do Seguro Garantia; -
Ausência da Certidão negativa de infração à legislação de
proteção ao trabalho, expedida pela Secretaria de Inspeção do
Trabalho, deixando de atender o item 5.2.5., "c" do edital; L. M.
RABELO VERDE, CNPJ n® 10.672.133/0001-68 - Certidão de
Inteiro Teor, emitida com prazo superior à 60 dias, deixando de
atender o item 18.12 do edital: - Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), emitido com prazo superior
à 60 dias, deixando de atender o item 18.12 do edital; - Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, emitido com
prazo superior à 60 dias, deixando de atender o item 18.12 do
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FERREIRA JÚNIOR 'ENGENHARIA, CNPJ n®
09.654|059/0001-78 -Certidão de Inteiro Teor, emitida com
prazo superior à 60 dias, deixando de atender o item 18.12 do
edital;!- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
estadual, emitido com prazo superior à 60 dias, deixando de
atender o item 18.12 do edital; - Ausência das notas explicativas
do balanço patrimonial, deixando de atender o item 5.2.4. "a"
do edital; • Ausência da certidão negativa de infração à
legislação de proteção ao trabalho, expedida pela Secretaria de
Inspeção do Trabalho, deixando de atender o item 5.2.5. "c" do
edital; [bandeira CONSTRUTORA &CONSTRUÇÕES LTDA-
ME, CNPJ n® 05.791.171/0001-08 - Ausência da assinatura do
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5.2.3.,

eiro responsável técnica da empresa, na declaração de
ão do responsável técnico, deixando de atender o item
f, f.2) do edital; - Ausência da DFC - Demonstração de

Fluxo de Caixa, deixando de atender o item 5.2.4. "a.1.5" do
edital. lOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI, CNPJ n®
08.866 317/0001-17 - Ausência da certidão negativa de infração
à legis ação de proteção ao trabalho, expedida pela Secretaria
de Inspeção do Trabalho, deixando de atender o item 5.2.5. "c"
do edital; -Ausência de Atestado de Capacidade Técnica-
operacional, deixando de atender o item 5.2.3, "g" do edital. A
empresa apresentou atestado incompatível com o objeto
licitado; J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA, CNPJ n®
14.795.690/0001-27 -Ausência da Certidão de Inteiro Teor,
deixando de cumprir com o item 5.2.5., "d" do edital;
CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI,
CNPJ ^® 01.482.141/0001-39 -Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes estadual, emitido com prazo superior à 60 dias,
deixaijdo de atender o item 18.12 do edital; -Não consta o
índice de liquidez corrente entre os índices econômicos
apresentados, deixando de cumprir o item 5.2.4. "a.2" do edital;
-Ausência de Atestado de Capacidade Técnica-operacional,
deixar^do de atender o item 5.2.3, "g" do edital; - Ausência da
declaração de indicação dó responsável técnico, deixando de
atender o item 5.2.3., "f, f.2) do edital; -Ausência da Certidão
de Inteiro Teor, deixando de cumprir com o item 5.2.5., "d" do
editalJ -Ausência da apresetação de garantia de participação
nos documentos de habilitação, deixando de atender o item 3.1
do edijtal; POTENTE MATÉRIAS DE CONSTRUÇÕES, CNPJ n®
06.325.699/0001-46 - Ausência das notas explicativas do
balanço patrimonial, deixando de atender o item 5.2.4. "a" do
edital; -Ausência de Atestado de Capacidade Técnica-
operacional, deixando de atender o item 5.2.3, "g" do edital; •
Ausência da declaração de indicação do responsável técnico,
deixando de atender o item 5.2.3., "f, f.2) do edital; -Ausência
da Cekidão de Inteiro Teor, deixando de cumprir com o item
5.2.5.1 "d" do edital; -Ausência da Certidão Simplificada,
deixando de cumprir com citem 5.2.5., "d" do edital; -Ausência
da Certidão Específica, deixando de cumprir com o item 5.2.5.,
"d" do edital; -Ausência da apresetação de garantia de
parti< ipação nos documentos de habilitação, deixando de
atend m o item 3.1 do edital; - Ausência da certidão negativa de
infração à legislação de proteção ao trabalho, expedida pela
Secre

5.2.5.

CNPJ
infrac

aria de Inspeção do Trabalho, deixando de atender o item
"c" do edital; CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIREU,
n° 09.489.502/0001-00 • Ausência da certidão negativa de
ão à legislação de proteção ao trabalho, expedida pela

Secretaria de Inspeção do Trabalho, deixando de atender o item
"c" do edital; -Ausência da Prova de regularidade com a
da Municipal, através de: a) Certidão Negativa de Débitos
s e b. Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida
deixando de atender o item 5.2.2., do edital. A empresa

lentou somente uma certidão negativa de débitos
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imobiliários; - Ausência da assinatura do engenheiro
responsável técnica da empresa, na declaração de indicação do
responsável técnico, deixando jde atender o item 5.2.3., "f, f.2)
do edital; CONSTRUTORA ZETO LTDA, [inscrita no CNPJ n^
11.119.545/0001-38 - -Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes estadual, emitido com prazo superior à 60 dias,
deixando de atender o item 18.12 do edital; - Ausência das
notas explicativas do balanço patrimonial, [deixando de atender
o item 5.2.4. "a" do edital; S. Cl CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ no
10.676.296/0001-19 - Ausência da assinatura do engenheiro
responsável técnica da empresa, na declaração de indicação do
responsável técnico, deixando [de atender pitem 5.2.3., "f, f.2)
do edital; -Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
estadual, emitido com prazo superior à 60 dias, deixando de
atender oitem 18.12 do edital;|-Ausência das notas explicativas
do balanço patrimonial, deixando de atender o item 5.2.4. "a"
do edital; J. A. C. SÁ EIRELlJ CNPJ n^ ijv.257.344/0001-83 •
Ausência de assinatura do responsável técnico da empresa na
declaração de indicação do responsável técnico, deixando de
atender o item 5.2.3., "f.2"|do edital. yAusência da DFC -
Demonstração de Fluxo de Caixa, deixando de atender o item
5.2.4. "a.1.5" do edital. FORTÀL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ no 15.796.085/001-33 -Ausência da Certidão de
"íiro Teor, deixando de cumprir com o item 5.2.5., "d" do

tal; - Ausência da declaração de indicação do responsável
técnico, deixando de atender pitem 5.2.3.,' "f, f.2) do edital. AD
& JM SERVIÇOS E PRÍODUTÒS jLTDA, CNPJ no
36.865.799/0001-26 - Ausência da certidão negativa de infração
à legislação de proteção ao trabalho, expedida pela Secretaria
de Inspeção do Trabalho, deixando de|atender o item 5.2.5. "c"
do edital; - Ausência da declaração de indicação do responsável
técnico, deixando de atender [o item 5.2.3., "f, f.2) do edital; -
Ausência da Certidão de Inteiro Teor, deixando de cumprir com
o item 5.2.5., "d" do edital. Sendo assim, todos os

representantes, caso desejem, poderãoj apresentar recurso
dentro do prazo de 5 dias, de acordo comp Art. 109, inciso I da
Lei 8.666/93. São João dos Patos/MA, 25 de novembro de 2021.
Francisco Eduardo da Veiga Lopes - Presidente da CPL.
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AVISOS DE LICITAÇÃO

, [SO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N»
25/2021. O Município de São João dós Patos - Estado do
Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal de
Administração, torna público, que |prpmovera licitação na
modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços.
OBJETO: Registro de Preços para a pregação de serviços de
Desinsetização, Desratização, Descupinização, Roço, Capina,
Poda de Árvores, Limpeza jde Caixa d'água e Limpeza de
Cisterna para as diversas secretarias de São João dos Patos/MA,
no dia 10/12/2021 às 09h00, horário de Brasília. O Edital pode
ser consultado na Comissão Permanente'de Licitação-CPL, em
dias úteis de 2® a 6® feira, nos horários djas 08:00 às 12:00h. O

no site:

TCE/MA:

Edital poderá ser obtido gratuitamente
www.saojoaodospatos.maj.gov.brl, site do
www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá sei* solicitado através do e-
mail: cplsjpma@gmail.com, ou [noisite do Licitanet:
www.licitanet.com.br. São João dosiPatos - MA, 24 de
novembro de 2021. Thuany
Municipal de Administração.

Costa de Sá Gomes - Secretária

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO
26/2021. O Município de
Maranhão, por intermédi
Administração, torna públi
modalidade Pregão Eletrô

ELETRÔNICO SRP N»

jão João dos Patos • Estado do
) da Secretaria Municipal de
;o, quej promovera licitação na
ico para Registro de Preços.
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BEHGHSeSee

O: Registro de preços para eventu il aquisição pa
ipamentos e suprimentos de infor nltrca^Pi
da das diversas Secretarias da Prei 3itura de João dos
VIA, no dia 10/12/2021 às 15h00,
pode ser consultado na Comi

âo-CPL, em dias úteis de 2® a 6® ffeira. nos das
às 12:00h. O Edital poderá ser obtido gratuitamente no
vww.saojoaodospatos.ma.gov.br, site do TCE/MA:

.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do e-
cplsjpma@gmail.com, ou no site do Licitanet:
icitanet.com.br. São João dos Patos - MA, 24 de
bro de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes - Secretária
pai de Administração.
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AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N®
27/20 21. O Município de São João dos Patos - Estado do
Mara ihão, por intermédio da Secretaria Municipal de
Admif

moda

OBJE
espec

istração, torna público, que promovera licitação na
idade Pregão Eletrônico para Registro de Preços.
rO: Registro de preços para contratação de empresa
alizada na confecção de impressos e materiais gráficos:

diagn mação, formatação e confecção/execução de serviços
gráfi(os diversos, incluindo produção de impressos para
atender as necessidades dás diversas Secretarias da Prefeitura

de SãóJoão dos Patos/MA, nodia 13/12/2021 às 09h00, horário
de Brasília. OEdital pode ser consultado na Comissão
Permanente de Licitação-CPL, em dias úteis de 2® a 6® feira,
nos hórários das 08:00 às 12:00h. O Edital poderá ser obtido
gratuitamente no site: www.saojoaodospatos.ma.gov.br, site do
TCE/MA: www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado
atrav( s do e-mail: cplsjpma@gmail.com, ou no site do Licitanet:
www licitanet.com.br. São João dos Patos - MA, 24 de
noveribro de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes - Secretária
Munidipal de Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO. ;PREGÃO ELETRÔNICO SRP N®
28/2Ò21. O Município de São João dos Patos - Estado do
Mara ihão, por intermédio^ da Secretaria Municipal de Saúde,
toma público, que promovera licitação na modalidade Pregão
Eletrônico para Registro ide Preços. OBJETO: Registro de
Preçc s para a Contratação de empresa especializada na
prest ição dos serviços de limpeza hospitalar, higienização e
cons( rvação, visando a obtenção de adequada condição de
salub Idade e higiene em dependências da Unidade hospitalar e
Unidí de de Básica de Saúde - UBS do Município de São João
dos Pitos/MA, no dia 13/12/2021 às 15hOÜ, horário de Brasília.
O Ed tal pode ser consultado na Comissão Permanente de
Licite ção-CPL, em dias úteis de 2® a 6® feira, nos horários das
08:0C às 12:D0h. O Edital poderá ser obtido gratuitamente no
site: www.saojoaodospatos.ma.gov.br, site do TCE/MA:
www tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do e-
mail cplsjpma@gmail.com, ou no site do Licitanet:
www Iicitanet.com.br. São João dos Patos - MA, 24 de
novembro de 2021. Kairo Coelho de Sousa Corrêa - Secretário
Municipal de Saúde.xxxxxxcii|;ipi
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AVISO DE TERMO ADITIVO

1® TERMO AO CONTRATO N® 0904005/2021. 1® Termo

Aditi 'O de atualização de Wlor ao Contrato n® 0904005/2021,
que <ntre Si celebram o MUNICÍPIO DE São João dos Patos e a
emp 'esa, MVA EMPREENDIMENTOS LTDA, para o
forn cimento de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP (gás de
cozir ha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg. O
Mun cípio de São João dos Patos/MA, inscrito no CNPJ sob o n®
06.0)9.668/0001-33, através da Secretaria Municipal de


