
PREFEITURA DE 

UM NOVO TEMPO 

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

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

COMISSÃO PERMANENTE  DE  LICITAÇÃO  — CPL 
E-mail: col amaranteoutlook.com  / https://http://amarante.ma.gov.br  

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO SRP - N° 039/2021 

A Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA, por intermédio do Pregoeiro, 
torna público o resultado do Pregão Eletrônico n° 039/2021, tendo como objeto 0 Registro 
de Preços para eventual prestação de serviços técnicos de limpeza, manutenção, 
instalação e reposição de  gas  de ar-condicionados de interesse das Secretaria Municipais 
de Amarante do Maranhão - MA, saiu como vencedora da licitação supracitada, a 
empresa: R. S. NASCIMENTO — COMERCIO E SERVIÇOS - ME, inscrito no CNPJ n° 
40.385.116/0001-00, vencedora de todos os itens, com proposta apresentada no valor 
total de R$ 232.226,90 (duzentos e trinta e dois mil duzentos e vinte e seis reais e 
noventa centavos). Considerando que o critério de julgamento foi por Menor Preço por 
item. 0 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 Maranhão - MA, ou poderão ser 
consultados por meio digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no  site:  
https://http://amarante.ma.gov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS: 
https://wwvv.portaldecompraspublicas.com.br/.  

Amarante do Maranhão - MA, ejn .i de Setembro de 2021. 

Clébio Cardoso Pinheiro 
-Pregoeir-61V1unicipal 
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Setembro de 2021, a licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS, do tipo Menor Prego Global, objetivando a contratação de 
empresa de engenharia para execução dos serviços de pavimentação 
asffiltica em vias urbanas do Município de Amarante do Maranhão 
- MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados 
no endereço supra, de 2a a 6a feira, no horário das 08:00hs (oito 
horas) ás 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou obtidos por meio digital  pea  internet, através do 
nosso endereço eletrônico no  site:  https://http://amarante.ma.gov.br  
Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. Amarante do 
Maranhão/MA, 10 de Setembro de 2021. Valdenilson de Sousa 
Costa Presidente da  CPL  

TOMADA DE PREÇOS N° 008/2021 
A Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA, com sede 
na Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro — Amarante do 
Maranhão/MA, através da Comissão Permanente de Licitação -  
CPL,  instituída pela Portaria n° 235/2021 de 02 de março de 2021, 
torna público que, com base na Lei Federal n° 8.666/93, Lei 
Complementar n° 123/2006 regulamentado pelo Decreto Municipal 
n° 017/2021 e demais normas atinentes A espécie, com a data 
prevista para dia 14/09/2021 As 09:00hs (nove horas), prorroga-se o oprazo de abertura para As 09:00hs (nove horas), do dia 01 de 
Outubro de 2021 a licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS, do tipo Menor Preço por Lote, objetivando a contratação 
de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma e 
ampliação das Escolas Municipais (Escola Municipal Clodomir 
Milett, Escola Municipal Miguel Gomes de Abreu e Escola 
Municipal  Sao  Francisco), de interesse da Secretaria Municipal de 
Amarante do  Maranhao  - MA. Este Edital e seus anexos estão 
disposição dos interessados no endereço supra, de 2" a 6° feira, no 
horário das 08:00hs (oito horas) as 13:00hs (treze horas), onde 
poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital 
pela internet, através do nosso endereço eletrônico no  site:  
httos://http://amarantc.ma.gov.br  Esclarecimentos adicionais, no 
mesmo endereço. Amarante do Maranhão/MA, 10 de Setembro de 
2021. Valdenilson de Sousa Costa Presidente da  CPL  

RESULTADO DE LICITAÇÃO  

PREGÃO ELETRONICO SRP - N° 039/2021 

6  A Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  - MA, por 
intermedio do Pregoeiro, torna público o resultado do Pregão 
Eletrônico n° 039/2021, tendo como objeto 0 Registro de Preços 
para eventual prestação de serviços técnicos de limpeza, 
manutenção, instalação e reposição de gás de ar-condicionados de 
interesse das Secretaria Municipais de Amarante do Maranhão - 
MA, saiu como vencedora da licitação supracitada, a empresa: R. S. 
NASCIMENTO - COMERCIO E SERVIÇOS - ME, inscrito no 
CNPJ  le  40.385.116/0001-00, vencedora de todos os itens, com 
proposta apresentada no valor total de R$ 232.226,90 (duzentos e 
trinta e dois mil duzentos e vinte e seis reais e noventa centavos). 
Considerando que o critério de julgamento foi por Menor Preço por 
item. 0 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:  https://http://amarante.ma.gov.br  ou no  
site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS: 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.  Amarante do  
Maranhao  - MA, em 10 de Setembro de 2021. Clébio Cardoso 
Pinheiro Pregoeiro Municipal 

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