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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: col amaranteoutlook.com  / https.//http://amarante.ma.gov.br  

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO SRP - N° 033/2021 

A Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA, por intermédio do Pregoeiro, 
torna público o resultado do Pregão Eletrônico n° 033/2021, tendo como objeto 0 Registro 
de Preços para eventual aquisição de materiais esportivos para atender as necessidades 
das Secretarias Municipais de Amarante do Maranhão - MA, saiu como vencedora da 
licitação supracitada, as empresas: G. V. PORTUGAL SERVIÇOS COMERCIO EIRELI 
inscrito no CNPJ n° 35.958.709/0001-89, vencedora, com proposta apresentada no valor 
total de 398.014,70 (trezentos e noventa e oito mil quatorze reais e setenta centavos) 
e KRIPTON INDUSTRIA E COMÉRCIONLTDA — ME, inscrita no CNPJ n° 
11.669.001/0001-40, vencedora, com proposta apresentada no valor total de R$ 7.350,00 
(sete mil trezentos e cinquenta reais). 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.magov.br  ou no  site  do PORTAL DE COMPRAS 
PUBLICAS: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.  

Amarante do Maranhão - MA, em 5 de Agosto de 2021. 
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TERCEIROS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO SRP - N° 033/2021 
A Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA, por 
intermédio do Pregoeiro, toma público o resultado do Pregão 
Eletrônico n° 033/2021, tendo como objeto 0 Registro de Pregos 
para eventual aquisição de materiais esportivos para atender as 
necessidades das Secretarias Municipais de Amarante do Maranhão 
- MA, saiu como vencedora da licitação supracitada, as empresas: 
G. V. PORTUGAL SERVIÇOS COMERCIO EIRELI inscrito 
no CNPJ n° 35.958.709/0001-89, vencedora, com proposta 
apresentada no valor total de 398.014,70 (trezentos e noventa e 
oito mil quatorze reais e setenta centavos) e KRIPTON 
INDUSTRIA E COMÉRCIONLTDA — ME, inscrita no CNPJ n° 
11.669.001/0001-40, vencedora, com proposta apresentada no valor 
total de R$ 7.350,00 (sete mil trezentos e cinquenta reais). 
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 intemet, através do nosso 
endereço eletrônico no  site:  haps://http://amarante.ma.gov.br  ou no  
site  do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS: 
https://www.nortaldecompraspublicas.com.br/. Amarante do 
Maranhão - MA, em 25 de Agosto de 2021. Clebio Cardoso 
Pinheiro Pregoeiro Municipal 

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