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VERGALHAO USO 5/16 CA 50-8,00
mm-12,00 mm Descrição Técnica;
Ca-SO são fornecidos com a superfície
nervurada, para dar mais aderência ao
concreto, ele se diferencia dos
/ergalhões comuns porque traz
benefícios incorporados, como a
capacidade de solda a topo (para
diâmetros de 10 a 40 mm), são
fornecimento em barras retas de 12
metros. Diâmetro do pino dobra 160°
[mm) 4x dn; diâmetro nominal (mm) 8.0;
imite resistência (mpa)l,10 fy; massa
nominal (kg/m)0.395; resistência de
escoamento (mpa) 500.

UND 32
R$
19,82

RS
1.594,24
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VIBRADOR DE CONCRETO
tLE^CO MONOFASICO, 2 HP DE
VIBRAÇÃO 1,6 M-V 386 M. Descrição
Técnica: Vibrador elétrico para concreto
motor elétrico 2 pólios, potência 2 hp,
tensão 220v - monofáslco, rotação 3400
rpm, acoplamento universal, dimensões
420 X 250 X 270 mm peso líquido 167 kq.

UNO 4
RS
1.077,9
3

RS
1.311,60
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ZARCAO PARA FERRO 18 1 Descrição
Técnica: Acabamento acetinado demãos
1 demSo. embalagem litro 900 ml, galão
3,61. rendimento : 900 ml; até Um' por
demão, 3,6 1: até 44 m' por demáo
secagem: ao toque: 30 minutos entre
demãos: 8 horas final: 18 horas.

UND 14 R$
342,28

R$
1,791,92

283

ZINCO PARA CALHA CHAPA COM
LARGURA 1,20 M Descrição Técnica:
Dimensões; largura: 1,20 cm,
comprimento: 1,50 metros, espessura:
0,40min.

UND 32
RS
19,82

RS
1.594,24

ILOR TOTAL

I

RS
986.300,
63

SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, 20 de abril de 2021. MUNICÍPIO
DE SÂO JOÃO DOS PATOS. C.N.P.J.' rfi 23.635.121/0001-05.
Thuany Costa de Sá Gomes, Secretária Municipal-de
Administração • Portaria n® 01/2021. ÓRGÃO GERENCIADOR.
VALDECI DE SOUSA LIMA JÚNIOR - ME, inscrita no CNPJ
n® 10.333.948/0001-12. Valdeci de,Sousa Lima Júnior - CPF
n® 499.367.603-44 - Representante Legal. Fornecedor
Registrado.

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: 8642ce817e58594345efb39942679242

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO LICITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO. TOMADA DE PREÇOS
08/2021. Tornamos público o resultado da TOMADA DE
PREÇOS n® 08/2021, do tipo menor preço global, objetivando a

)osição de pavimentação com paralelepípedos graníticos,
'i,.í;co intertravado de concreto e areia de asfalto a frio (AAUF) -
diversas ruas da sede, distritos e povoados no Município de São
João dos Patos - MA, tendo como HABILITADA as empresas: S
'C CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n®
10.676.296/0001-19 ej. C. CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA
EIRELI, inscrita no CNPJ n° 04.345.274/0001-73, por terem
apresentado toda documentação de habilitação conforme o
edital e INABILITAR as seguintes empresas: PAVIMAR
EMPREENDIMENTOS EIRELI: A empresa apresentou a
Certidão Positiva com efeitos de Negativa estadual com
endereço divergente dos demais documentos; A empresa
apresentou o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF com
endereço divergente dos demais documentos; A empresa
apresentou a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -
CNDT com a Razão Social divergente dos demais documentos;
PHOENIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS-ME:
Certidão Negativa de Débitos Fiscais Municipal sem
autenticação; Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na
Dívida Ativa Municipal sem autenticação; Ausência da Certidão
de Inteiro teor, deixando de cumprir o item 5.2.5."d)" do edital;
J S COMERCIO EIRELI: A empresa apresentou a Certidão
Simplificada emitida pela Junta Comercial com data de emissão
superior à 60 dias, deixando de atender o item 18.12. do edital;
A empresa apresentou a Certidão Específica emitida pela Junta

CERTIFICADO DIGITALívIENTE

Comercial com data de emissão superipiFíD§Pf4'fts, dMMfndo de
atender o item 18.12. do edital; Ajempresa a"prêseTItaxrtr-
Comprovante de Inscrição Estadual com ^ta de emissão
superior à 60 dias, deixando deatender o item 18.12. do edital;

mplitiicat^^prmttda pela
' Wa^fiíLdiaSí.

A empresa apresentou a Certidão
Junta Comercial com data de emis"sãÕ
deixando de atender o item 18.12. do edital; A empresa
apresentou a Certidão Negativa, quanto à Dívida Ativa
Estadual, vencida; Ausência da Certidão de Débitos Relativos a
Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
Ausência da Certidão Negativa de Débitos Estaduais; Ausência
do Certificado de Registro do responsável técnico da licitante
(engenheiro civil) no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA;Ausência do Certidão de Acervo técnico;
Ausência do Atestado de Capacidade Técnica-operacional;
Ausência da Declaração formal e expressa da licitante, que
disponibilizará equipe técnica assim como instalações,
máquinas e equipamentos considerados essenciais para o
cumprimento do objeto da licitação; Ausência da Declaração de
que tomou conhecimento das condições em que se
desenvolverão os trabalhos; Ausência da Declaração do
licitante, na forma do ANEXO VII, de que está de acordo e se
submete incondicionalmente às disposições deste Edital bem
como às da Lei Federal n® 8.666/1993 e suas alterações;
Ausência da Declaração do licitante, na forma do ANEXO IV,
indicando o responsável técnico pela execução do objeto desta
licitação; Ausência da Declaração da Empresa Licitante,
conforme modelo Anexo XIV; Ausência da Declaração da
inexistência de fato impeditivo da sua habilitação: Ausência da
Declaração do licitante, na forma do ANEXO VIII; Ausência da
Certidão de Inteiro teor, deixando de cumprir o item 5.2.5."d)"
do edital; MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA; A empresa
apresentou documentação com divergência na Razão Social;
Ausência da Certidão de Inteiro teor, deixando de cumprir o
item 5.2.5."d)" do edital; Ausência da DFC, conforme previsto
no Art. 176, inciso IV da Lei n® 11.638/2007, deixando de
atender o item 5.2.4. "a.1.5" do edital; LM RABELO VERDE A

empresa apresentou a Certidão de Inteiro Teor emitida pela
Junta Comercial com data de emissão superior à 60 dias,
deixando de atender o item 18.12. do edital; A empresa
apresentou Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ), com data de emissão superior à 60 dias,
deixando de atender o item 18.12. do edital; A empresa
apresentou Prova de inscrição no Cadastro Municipal, com data
de emissão superior à 60 dias, deixando de atender o item
18.12. do edital; Ausência de Atestado de Capacidade Técnica-
operacional, a empresa apresentou atestado de construção de
praça; Ausência das Notas Explicativas acompanhadas do
balanço Patrimonial, deixando de atender o item 5.2.4."a)" do
edital; A empresa apresentou a Certidão Simplificada emitida
pela Junta Comercial com data de emissão superior à 60 dias,
deixando de atender o item 18.12. do edital;A empresa
apresentou a Certidão Específica emitida pela Junta Comercial
com data de emissão superior à 60 dias, deixando de atender o
item 18.12. 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; ALBERTO SOUSA ENGENHARIA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA: A empresa apresentou a Certidão de
Inteiro Teor emitida pela Junta Comercial com data de emissão
superior à 60 dias, deixando de atender o item 18.12. do edital;
A. PEREIRA NASCIMENTO HLHO: Ausência da Certidão de

Inteiro teor, deixando de cumprir o item 5.2.5."d)" do edital; J.
A. C SA EIRELI Ausência da Certidão de Inteiro teor, deixando

de cumprir o item 5.2.5."d)" do edital; SEBASTIÃO ALVES
DOS REIS EIRELI: Declaração de manutenção do responsável
técnica sem assinatura do engenheiro, deixando de atender o
item "f.2" do edital; Ausência da Certidão de Inteiro teor,
deixando de cumprir o item 5.2.5."d)" do edital; Ausência da a
certidão de regularidade Segurado da emitente da apólice.
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deixando de atender o item 3.1 "b" do edital; J. F. DA COSTA
FILHO & CIA LTDA: A empresa apresentou a Certidão de
Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida

Ativa da União, vencida; Ausência da DFC, conforme previsto
no Art. 176, inciso IV da Lei n® 11.638/2007, deixando de
atender o item 5.2.4. "a.1.5" do edital; Ausência da Certidão de
Inteiro teor, deixando de cumprir o item 5.2.5."d)" do edital;
FRANCISCO HUMBERTO COSTA LEAL LTDA-ME: A

empresa apresentou seguro garantia para outro município.
Sendo assim, todos os representantes ficam intimados a
apresentarem recurso dentro do prazo de 5 dias, de acordo com
o Art. 109, inciso I da Lei 8.666/93. São João dos Patos/MA, 15
de julho de 2021. Francisco Eduardo da Veiga Lopes -
Presidente da CPL.

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE
Código identificador: cbdae82def5b951b49641345356b295d

AVISOS DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N®
^ 02/2021. O Município de São João,dos Patos - Estado do

laranhão, por intermédio da Secretaria Municipal de
..Jministração, torna público, que promovera licitação na
modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços.
OBJETO: Registro de Preços para a Prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças e
equipamentos, nas bombas e motores dos poços e sistemas de
abastecimentos de agua do Município de São João dos
Patos/MA, no dia 29/07/2021 às 08h00, horário de Brasília. O
Edital pode ser consultado na Comissão Permanente de
Licitação-CPL, em dias úteis de 2® a 6® feira, nos horários 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 através do e-
mail: cplsjpma@gmail.com, ou no site do Licitanet:
www.licitanet.com.br. São João dos Patos - MA, 14 de julho de
2021. Thuany Costa de Sá Gomes - Secretária Municipal de
Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N»
03/2021. O Município de São João dos Patos • Estado do
Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal de

'•ministração, torna público, que promovera licitação na
dalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços.

OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa
especializada no fornecimento de produtos para coffee break
para as diversas secretarias do Município de São João dos
Patos/MA, no dia 29/07/2021 às 15h00, horário de Brasília. O
Edital pode ser consultado na Comissão Permanente de
Licitação-CPL, em dias úteis de 2® a 6® feira, nos horários das
08:00 às 12:00h. O Edital poderá ser obtido gratuitamente no
site: www.saojoaodospatos.ma.gov.br, site do TCE/MA:
vmw.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do e-
mail: cplsjpma@gmail.com, ou no site do Licitanet:
www.licitanet.com.br. São João dos Patos - MA, 14 de julho de
2021. Thuany Costa de Sá Gomes - Secretária Municipal de
Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N®
04/2021. O Município de São João dos Patos - Estado do
Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal de
Administração, torna público, que promovera licitação na
modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para
realização de serviços de manutenção de computadores,
impressoras e rede de computadores para as diversas
secretarias do Município de São João dos Patos/MA, no dia
30/07/2021 às 08h00, horário de Brasília. O Edital pode ser

! CERTIFKAOO DIGITAU/IENTE

consultado na Comissão Permanente &etiatação-CPL, em diai
úteis de 2® a 6® feira, nos horários das 08:00 às 12:00h. O Edital
poderá ser obtido gratuitam^te no si_
www.saojoaodospatos.ma.gov.hr,—•64 '̂pi:|;(j,.,'̂ "^rCE/MA:,
www.tce.ma.gov.br/sacop, poderá nnljritndtrVilMivrn rin r
mail: cplsjpma@gmail.com, ou no site do Licitanet:
www.licitanet.com.br. São João dos Patos - MA, 14 de julho de
2021. Thuany Costa de Sá Gomes - Secretária Municipal de
Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N»
05/2021. O Município de São João dos Patos • Estado do
Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal de
Administração, torna público, que promovera licitação na
modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços.
OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Combustíveis
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
do Município de São João dos Patos/MA, no dia 30/07/2021 às
IShOO, horário de Brasília. O Edital pode ser consultado na
Comissão Permanente de Licitação-CPL, em dias úteis de 2® a
6® feira, nos horários das 08:00 às 12:00h. O Edital poderá ser
obtido gratuitamente nó 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, 14 de
julho de 2021. Thuany Costa de Sá Gomes - Secretária
Municipal de Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N®
06/2021. O Município de São João dos Patos - Estado do
Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal de
Administração, torna público, que promovera licitação na
modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços.
OBJETO: Registro de Preços para Contratação de empresa
especializada para realização de serviços de recargas de
cartuchos de jato, tinta e toners para atender as demandas das
diversas secretarias do Município de São João dos Patos/MA, no
dia 02/08/2021 às IShOO, horário de Brasília. O Edital pode ser
consultado na Comissão Permanente de Licitação-CPL, em dias
úteis de 2® a 6®feira, nos horários 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 através do e-
mail: cplsjpma@gmáil.com, ou no site do Licitanet:
vAvw.licitanet.com.br. São João dos Patos - MA, 14 de julho de
2021. Thuany Costa de Sá Gomes - Secretária Municipal de
Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N®
07/2021. O Município de São João dos Patos - Estado do
Maranhão, por intermédio da Secretaria Municipal de
Administração, torna público, que promovera licitação na
modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços.
OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de Empresa
para realização de exames de imagem nos pacientes atendidos
pela Rede Municipal de Saúde, com fornecimento de todos os
materiais, equipamentos e mão de obra necessários, para
atender as necessidades do Município de São João dos Patos-
MA, no dia 03/08/2021 às 08h00, horário de Brasília. O Edital
pode ser consultado na Comissão Permanente de Licitação-CPL,
em dias úteis de 2® a 6® feira, nos horários das 08:00 às 12:00h.
O Edital poderá ser obtido gratuitamente no site:
www.saojoaodospatos.ma.gov.br, site do TCE/MA:
wvAv.tce.ma.gov.br/sacop, poderá ser solicitado através do e-
mail: cplsjpma@gmail.com, ou no site do Licitanet:
www.licitanet.com.br. São João dos Patos - MA, 14 de julho de
2021. Kairo Coelho de Sousa Corrêa - Secretário Municipal de
Saúde.

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE


