
regoeiro Municipal  

Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO —  CPL 
E-mail: op)  ilmarante@cutiook com / https. //http://amarante.ma.qov.br  

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO - N° 025/2021 

A Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA, por intermédio do Pregoeiro, torna 
público o resultado do Pregão Eletrônico n° 025/2021, tendo como objeto a Contratação 
de empresa especializada no serviço de locação de  Software  Sistema de Contabilidade 
Pública Integrado a Hospedagem de Dados para o Portal, saiu como vencedora da 
licitação supracitada, a empresa: ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA inscrito no 
CNPJ n° 17.422.433/0001-38, vencedora do item, com proposta apresentada no valor 
total de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). Considerando que o critério de 
julgamento foi por Menor Preço por item. 0 Pregoeiro informa ainda, que os autos do 
Processo encontram-se,  corn  vistas franqueadas aos interessados a partir da data desta 
publicação, nos dias úteis no horário de expediente da Prefeitura Municipal de Amarante 
do Maranhão - MA, ou poderão ser consultados por meio digital pela  Internet,  através do 
nosso endereço eletrônico no  site:  httbs://http://amarante,ma.qov.br  ou no  site  do 
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.  

Amarante do Maranhão - MA, e 16 de Julho de 2021. 
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SEXTA FEIRA 16 DE JULHO DE 2021 D.O.E.A.M - TERCEIROS 03 PÁGINAS 

TERCEIROS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 

ERRATA 

ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 
ELETRÔNICO SRP N" 026/2021.0 Município de Amarante do 
Maranhão avisa aos interessados que na publicação do Aviso de 
Licitação do Pregão Eletrônico SRP 026/202 I. publicada no Diário 
Oticial Eletrônico de Amarante do  Maranhao  — DOEAM, no dia 
02/07/2021, página 2. ONDE SE  Le:  REALIZARA ÀS 09:00hs 
(NOVE HORAS) DO DIA 16 DE JULHO DE 2021. LEIA-SE: 
REALIZARA AS 14:00hs DO DIA 19 DE JULHO DL 2021. 
Amarante do Maranhão — MA, 16 de Julho de 2021, Clebio Cardoso 
Pinheiro — Pregoeiro Municipal. 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO SRP - N" 011/2021 
A Prefeitura Municipal de Amarantc do Maranhão - MA, por 
intermédio do Pregoeiro. torna público o resultado do Pregão 
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 Eletrônico n" 011/2021, tendo corno objeto O Registro de Preços 
para eventual aquisição de equipamento hospitalar, e material 
permanente para Secretaria Municipal de Saúde de Amarante do 
Maranhão - MA, saiu corno vencedora da licitação supracitada. as 
empresas: .ADOVANDRO LUIZ FRAPORT1 inscrito no CNPJ  re  
07.554.943/0001-05. vencedora,  corn  proposta apresentada no valor 
total de RS 16.333,76 (dezesseis mil trezentos e trinta e três reais 
e setenta e seis centavos), ANA PAULA FARIAS MAIA. inscrita 
no CNPJ n" 40.651.591/0001-81, vencedora, com proposta 
apresentada no valor total de RN 8.397,00 (oito mil trezentos e 
noventa e sete reais), ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES EIRELI — ME, inscrita no CNPJ n" 
33.068.320/0001-32. vencedora,  corn  proposta apresentada no valor 
total de RN 10.462,00 (dez mil quatrocentos e sessenta e dois 
reais),  DIVE  EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA 
LTDA, inscrita no CNPJ n° 01.183.733/0001-71, vencedora, com 
proposta apresentada no valor total RN 106.537,00 (cento e seis mil 
quinhentos e trinta e sete reais), DISTRIBUIDORA F. 
BARBOSA EIRELI, inscrita no CNPJ n" 11.792.137/0001-42, 
vencedora, com proposta apresentada no valor total de R$ 1.306,79 
(uni mil trezentos e seis reais e setenta e nove centavos), 
FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA — 
ME, inscrita no CNPJ n" 05.118.766/0001-99, vencedora,  coin  
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 proposta apresentada no valor total RN 6.743,00 (seis mil setecentos 
e quarenta e três reais), GIGANTE PRODUTOS  MEDICOS  
EIRELI, inscrita no CNPJ  if'  11.050.321/0001-17, vencedora.  corn  
proposta apresentada no valor total de RN 49.780,00 (quarenta e 
nove mil setecentos e oitenta reais), M CARREGA COMERCIO 
DE PRODUTOS FlOSPITALARES — ME, inscrita no CNPJ  le  
32.593.430/0001-50, vencedora,  corn  proposta apresentada no valor 
total de R$ 29.865,00 (vinte e nove mil oitocentos e sessenta e 
cinco reais), MAGNA MEDICA LTDA, inscrita, no CNPJ n" 
05.922.811/0001-63, vencedora,  corn  proposta apresentada no valor 
total de RN 25.788,00 (vinte e cinco mil setecentos e oitenta e oito 
reais),  UP  DISTRIBUIDORA COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES — EPP, inscrita no CNPJ  
le  30.557.253/0001.21, vencedora, com proposta apresentada no 
valor total de RN 72.150,70 (setenta e dois mil cento e cinquenta 
reais e setenta centavos) e W TEDESCO REFRIGERAÇÃO — 
EPP, inscrita no CNPJ n° 20.121.311/0001-16, vencedora, com 
proposta apresentada no valor total de R$ 21.670,00 (vinte e um 
mil seiscentos e setenta reais). Considerando que o critério de 
julgamento foi por Menor Prego por item. O Pregoeiro informa 
ainda, que os autos do Processo encontram-se,  corn  vistas 
franqueadas aos interessados a partir da data (lesta publicação, nos 

dias úteis no horário de expediente da Prefeitura Municipal de 
Amarante do  Maranhao  - MA, ou poderio ser consultados por meio 
digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no  site:  
https.filittp://amarante.ina.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS: 

tps://www .portaldecommaspubl icas .com.bri. Amarante do  
Maranhao  - MA, em 16 de Julho de 2021. Clébio Cardoso Pinheiro 
Pregoeiro Municipal 

PREGÃO ELETRONICO SRP - N" 024/2021 
A Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  - MA, por 
intermédio do Pregoeiro, torna público o resultado do Pregão 
Eletrônico n° 024/2021, tendo como objeto O Registro de Pregos 
para eventual prestação de serviços de exames especializados (Rojo-
X, tiltrassonogratia, Colpocospia. Endoscopia e Tomografia). com 
laudos, a serem realizados no Município de Amarante do  Maranhao  
- MA, saiu como vencedora da licitação supracitada, a empresa: 
SGS SERVIÇOS  MEDICOS  LTDA inscrito no CNPJ 
28.546.555/0001-52. vencedora de todos os itens. com  proposta 
apresentada no valor total de R$ 1.474.872,00 (um milhão 
quatrocentos e setenta e quatro mil oitocentos e setenta e dois 
reais). Considerando que o critério de julgamento foi por Menor 
Preço por item. O Pregoeiro informa ainda, que os autos do 
Processo encontram-se, com vistas franqueadas aos interessados a 
partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de 
expediente da Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  - 
MA. ou poderão ser consultados por meio digital pela internet. 
através do nosso endereço eletrônico no  site:  
hups://http://amarante.ma.gov,br ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS: 

tps ://www.porta Idecompraspubl icas.com.br/ Amarante do  
Maranhao  - MA,  ern  16 de Julho de 2021. Clébio Cardoso Pinheiro 
Pregoeiro Municipal 

PREGÃO ELETRONICO - N°025/2021 
A Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  - MA. por 
intermédio do Pregoeiro, torna público o resultado do Pregão 
Eletrônico n° 025'2021. tendo como objeto a Contratação de 
empresa especializada no serviço de locação de  Software  Sistema de 
Contabilidade Publica Integrado a Hospedagem de Dados para o 
Portal, saiu corno vencedora da licitação supracitada, a empresa: 
ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA inscrito no 
CNPJ n" 17.422.433/0001-38, vencedora do item, com proposta 
apresentada no valor total de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil 
reais). Considerando que o critério de julgamento foi por Menor 
Preço por item. O Pregoeiro informa ainda, que os autos do 
Processo encontram-se, com vistas franqueadas aos interessados a 
partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de 
expediente da Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  - 
MA, ou poderão ser consultados por meio digital pela internet, 
através do nosso endereço eletrônico no  site:  
lurns://http://amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS: 
https:í/www.portaldecornpraspub]icas.corn.br:. Amarante do 
Maranhão - MA, em 16 de Julho de 2021. Clébio Cardoso Pinheiro 
Pregoeiro Municipal 

NOTA: Assinado eletronicamente conforme  art.  2°, Inciso  III,  da Lei n°424 de 28 de  Margo  de 2017 
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