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parcelada .-Vquisição dc medicamentos,materiais e testes rápidos para o

SUMÁRIO

cnfrentamenlo da COVID-19, destinados atender os necessidades da

TERCEIROS

Secretaria Municipal dc Saúde dc Pedreiras - MA. Autorizo o

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO.,

_.„.píg.01/02

fornecimento com base nos dispositivos legais dc Licitação e
cncaminhc-sc ao Setor de Execução Orç:imcQlária para providenciar o

empenha. Pcdrciras/MA, cm 28 dc julho dc 2021. Marctiio Lira
Ximenea • Secretário Municipal dc Saúde - Autoridade Competente.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIR.VS/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS/MA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO.CHAMADAPÜBLICAN"001/2021.
Homologo o rcsullado da licitação da CHAMADA PÚBLICA N"

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELF.TRÔ.VICO N*

001/2021.cm fav« das associações: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
DE MORADORES DO POVOADO OLHO DÁGUA, CNPJ:

025/2021. Homologo o rcsullado da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO sob o n" 025/2021. do tipo menor preço por item, em

O2.O4S.676/000I-27, no valor total dc RS 68.66S,$Ü (Sessenta c oito
mil, seiscunios e sinuenla c cinco reais c cinqüenta centavos);

28.634.060/0001-85, vencedora do certame no valor total dc RS

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO POVOADO TRINDADE,
CNPJ: Ot.245.230/0001-83, no valor lotai de RS 109.277,44(Cento e

favor das empresas: J L SARAIVA EIRELI, inscrita no CNPJ n°

349.481,29 (Trezentos c quarenta e nove mil, quatrocentos c oitenta c

ASSOCIAÇÃO DOS TRAB RURAIS DE BARRIGUDA DOS

um reais c vinte c nove centavos), REPLETA DISTRIBUIDORA
LTDA,inscrita no CNPJ n"26.689.426/0001 -98, vencedora do certame

NINAS I, CNPJ: 12.539.003/0001-87, no valor total dc RS 191.928.50
(CcDio c noventa c um mil, novecentos c vinte c oito reais c cinqüenta

no valor total de RS 417.05040 (Quatrocentos c dezessete mil,
cinqüenta reais e cinqüenta centavos), T. V. L. (3AVALCANTE

nove ttiil, duzentos c setenta e selo reais c quarenta c quatro centavos);

centavos)c ASSOCIAÇÃO DOS TRAB RURAIS DE BARRIGUDA

EIRELI, iiiscriia no CNPJ n° 40,981.143/OOOM6, vencedora do

DOS NINAS U, CNPJ: 12.538.823/0001-54, no valor total dc RS

certame no valor total de RS 108.652,50(Cento coito mil, seisccntos e

80.816,00 (Oitenta mil e oitoccntos c dezesseis reais); objetivando a
Aquisição dc gêneros alimentícios da agricultura familiar e
empreendedor familiar, destinados a compicmentação da merenda
escolar para distribuição gratuita aos alunos da Rede Pública Municipal
dc Eiuino Urbana e Rural,junto a Secretaria Municipal dc Educação dc

Pedreiras - MA. Autorizo o fomcclmcnto com base nos dispositivos
legais de Licitação c cncaminbe-su ao Setor dc Execução Orçamentária
para providenciar o empenho. Pedreiras - MA. 28 dc Julho de 2021.
Alcnciosamcnlc, Maria do Amparo Santos Albuquerque • Sccroláría

%

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N"
024/2U2I. Homologo o resultado da licitação na modalidade

PREGÃO ELETRÔNICO sob o n* 024/2021, do tipo menor preço
por liem, cm favor das empresas: GLOBAL DISTRIBUIDORA
EIRELI, inscrita no CNPJ n° 08.353.510/0001-54, vencedora do

ceitome no valoriotai de RS284.550,00(Duzentos e oitenta e quatro
mil c quinhentos c cinqüenta reais). J J GOMES MOTA EIRELI,
inscrita no CNPJ n" 24.208,814/0001-84, vencedora do certame no
valor total de RS 231.759,00(Duzentos e trinta e um mil e sctccentos

e cinqüenta e nove reais), SAFRAMED HOSPITALAR LTDA,
inscrita no CNPJ n° 36.629.597/0001 -85, vencedora do certame oo

valor total dcRS 191.534,00(Cento c noventa c um mil e quinhcntce
e trinta e quatro reais), FLASH PRESTACAO DE SERVIÇOS
EIRELI, inscrita no CNPJ n" 19,458.719/0002-80. vencedora do

certame no valor total de RS 48.690,00 (Quarenta e oito mil c
seisccntos c noventa reais), DISTRIMED COMERCIO E
REPRESENTAÇÕES
LTDA, inscrita
no
CNPJ
n*
08.516.958/0001-41, vencedora do certame no valor total de RS

346.125.00 (Trezentos c quarenta c seis mil c cento c vinte c cinco

reais), objetivando o Registro de Preços para futura, eventual e

www.pedreiras.ma.gov.br

22.800,00 (Vinte c dois mil e oitoccntos reais), E BERNARDO DE
SOUZA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ n' 30.406.1I4/0001-05,

vencedora do certame no valor total de RS 121355,38(Cento e vinte e
um mil, trezentos e cinqüenta e cinco reais e trinta e oito centavos),
SKAR COMERaO DC ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n'
41.488.339/0001-66, vencedora do certame no valor total de RS

Municipal dc Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS/MA

cinqüenta c dois reais c cinqüenta centavos), OTHIMU'S COMERQO
E EMPREENDIMENTOS LTDA. inscrita no CNPJ n"
39.919.992/0001-90, vencedora do certame no valor total dc RS

27.437,50(\'inte e sete mil,quatrocentos e trinta e sete reais c cinqüenta
centavos), TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI,
inscrita no CNPJ n" 26.561.755/0001-59, vencedora do certame no
valor total dc RS 255.212.25 (Duzentos c cinqüenta e cinco mil,

duzentos c doze reais c vinte c cinco centavos), objetivando o Registro
de Preços, para futura, eventual e parcelada Aquisição de gêneros
alimcolícios destinados a distribuição gratuita através dc merenda
escolar paia os alunos da Rede Pública Municipal dc Ensino Urbana e
Rural,junto a Secretaria Municipal de Educação dc Pedreiras - MA.
Autorizo o foraecimcnto com base nos dispositivos legais dc Licitação
e encaminhe-se ao Setor dc Execução Orçamentária para providenciar
o empenho. Pedreiras - MA. 28 dc Julho dc 2Ü2I. Atenciosamente,
Maria do Amparo Santos Albuquerque - Secretária Municipal de
Educação• Autoridade competente;
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