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TERCEIROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -

LICITAÇÕES - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO.:
002/2021
AVISO DE homologação.CONCORRÊNCIA 002/2021.
Homologo o rcsuUado da licilafàu na modalidade
CONCORRÊNCIA n" 002/2021. do lipo meriiir preço global,

objetivando a Contratação de empresa especializada para
prestação serviços continuados de manutenção predial preventiva
c corretiva, com disponibilizsção de equipe e fornecimento de
materiais, fcrnimcnlal mínimo, equipamentos e peças, na forma

estabelecida nas planilhas de serviços c insumos desaitos no

Edição N"430 de 27 de Agosto de 2021
Municipal n° 004/2021. Deaeio Municipal n° 005/2021, Lei
Complementar n". 123/2006, alterada pela Lei Complementar n"
147/2014

Lei

Complementar

n"

155/20)6

subsidiariamcntc as normas da Lei n° 8.666/93 c suas alterações e

demais normas pcnincnies, O Prcgociro informa ainda, que os
autos do Processo se encontram com vistas franqueadas aos

interessados a partir da dota desta publicação, nos dias úteis no
horário de expediente. Pcdrciras/MA, em 26 dc agosto dc 2021.
Denilson Sousa Medeiros - Prcgociro Municipal - Port. n°
020/2021-

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos c índices da Construção
Civil - SINAPI para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Educação do Municipio de Pcdrciras'MA. em favor

c

<hltpi//lc8Íslacao,planBllo.gov,br/)cgisla/Icgislacao.nsfA/jw_tdcntí
ficacao/lcp%20155-2016?OpcnDocunicnt>,
utilizando-se

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -

da empresa RJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita

LICITAÇÕES - NOVO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO.

no CNPJ u° 01.934.896/0001-49, sediada na Rua Otávio Passos.

PREGÃO ELETRÔNICO: 025/2021

n° 64, Ociabai, CEP n° 65.725-000 - Pedrciros'MA, vencedora do

NOVO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO
ELETRÔNICO N' 025/2021. Hoiiuilogo o NOVO resultado da

certame pelo valor total dc RS 1.940.858,17 (Um milhão,
novecentos c quarenta mil, oitocenius c cinqüenta c oito reais c
dezessete centavos). Comunica assim o resultado finai do

procedimento, levando ctii conta o interesse público c
Admirnslrativo, Pedreiras (MA), 26 dc junho de 2021. Maria do

Amparo Santos Albuquerque•Secretária Municipal dc Educação.

licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO sob o n°
025/2021. do lipo menor preço por item, cm favor da empresa: J L
SAR/VVA EIRELI, inscrita no CNPJ n" 28.634.060/0001-85.
vencedora do certame no valor total de RS 1.497.432,71 (Um

milhão, quatrocentos c noventa c scic mil, quatrocentos c trinta c
dois reais c setenta c um centavos), objetivando o Registro dc

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO LICITAÇÕES - RESULTADO DE JULGAMENTO DA
LICITAÇÃO:022/2021
RESULTADO

DE JULGAMENTO

DA

LICITAÇAO.

PREGÃO PRESENCIAL N" 022/2021 - SRP, Tomamos

público o resultado do PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2021 SRP. do lipo menor preço por item, visando o Registro de Preços

para futina, eventual e parcelada Comraiação dc empresa para a

aquisição de material de expediente, destinados a suprir as

Preços, para futura, evcnmal c parcelada Aquisição dc gêneros
alimentícios destinados a distribuição g^tuiia através de merenda

c.scolar para os alunos da Rede Pública Municipal de Ensino
Urbana e Rural, junto a Secretaria Municipal dc Educação de
Pedreiras - MA. AtUorizo o fomecirocnio com base nos

dispositivos legais dc Licitação c cncaminlie-sc ao Setor dc
Execução Orçamentária para providenciar o empenho. Pedreiras MA. 26 de agosto de 2021. Atenciosamente, Maria do Amparo
Santos Albuquerque - Secretária Municipal dc Educação •
Autoridade competente.

neccssidadc.s do Município de Pedreiras • MA. cujo objeto foi
adjudicado as empresas: ALEANDRO GONÇ/U.VES
PASS/MUNHO, inscrita no CNPJ

- LICITAÇÕES•AVISO DE HOMOLOGAÇÃO.:

n' 00.795.8)3/0001-15.

028/2021

vencedora no valor total dc; RS 663.669,90 (Seiscenios c sessenta

e três mil, sei.scemos c sessenta c nove reais c noventa centavos).
L F M TORRES A VILA, inscrita no CNPJ n"
38.264.264/0001-25, vencedora no valor total de: RS 654.370.51

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N"
028/2021 - SRP. Homologo o resultado da licitação na

(Scisccntos c cinqüenta e quatro mil. trezentos e setenta reais e
cinqüenta c um centavos). T L S DE ABREU EIRELI, inscrita no

tipo

CNPJ n° 34.998.772/0001-86. vencedora no valor total dc: RS

1,830.426,70(Um milhão, oiluccntos c irinla mil. quatrocentos c

17.433.1 14/0001-28. sediada na Av. Augusto Teixeira, n" 2223,
letra A, São Sebastião, CEP n"65.400-000 - Codó/MA vencedora

vinte c seis reais c setenta centavos), HORIZONTE
DISTRIBUÍDORA E COMERCiO EIRELI. inscrita no CNPJ n°

trezentos c trinta c nove mil. quatrocentos c oitenta c cinco reais e

36.306.615/0001-98, vencedora no valor total dc: RS 1.330.141.47

(Um milhão, trtntcnlos c trinta mil. cento e quarenta c um reais c

quarenta c sete centavos). EULAUO GUIMARÃES MOTIA
NETO, inscrita no CNPJ n" 31.701.920/0001-60, vencedora no
valor total dc: RS 617.538.93 (Scisccntos e dezessete mil,

modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob o n" 028/2021 - SRP do

menor preço por item. em favor das empresas:

DISTRIBUIDORA MATOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ n'

do certame no valor total dc RS 3.339,435,65 (Três milhões,
sessenta c cinco centavos), c C R DE OLIVEIRA
DISTIUBUIDORA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ n"

38.056.561/0001-85, sediada na R S Silva, n" 2069, São Pedro,
CEP n° 65.400-000 - Codó/MA, vencedora do certame no valor
total dc RS 735.878,40 (Seteecnlos e trinta o cinco mi), oiioccntos

quinhentos c trinta e oito reais e noventa c três centavos), nos

e setenta e oito reais e quarenta centavos), objetivando o Registro

lermos da Lei Federal n" 10.520. de 17 de julho de 2002, Dcacto
Federal n* 7.892/2013. Decreto Federal n" 9.488/2018. Decreto

de Preços para futura, eventual e parcelada Contratação de
empresa para a aquisição dc maicría) dc limpeza, higiene pessoal
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