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EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município de Santo Antonio dos
Lopes - MA. Criado pela Lei N° 16 de 09 de Outubro
de 2017 |, exclusivamente na forma eletrônica, é
uma publicação da Administração Direta deste
Município.
ACERVO
As edições do Diário Oficial Eletrônico de Santo
Antonio dos Lopes poderão ser consultadas através
da internet, por meio do seguinte endereço:
https://www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br/diario
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de
filtros, acesse
https://www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br/diario.
As consultas, pesquisas e download são de acesso
gratuito e independente de qualquer cadastro.
ENTIDADE
Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes MA
CNPJ: 06.172.720/0001-10, Prefeito Emanuel Lima
de Oliveira
Endereço: Av. Presidente Vargas, 446, Centro
Telefone: (99) 3666 1191 e-mail:
ti@stoantoniodoslopes.ma.gov.br
Site: https://www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br

Comissão Permanente de Licitação
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 262102-0001
(*)
A Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes MA, torna público o resultado da licitação em
epígrafe, que tem por objeto o Registro de Preços
para futuras e eventuais aquisições de forma
parcelada pelo prazo de 10 (dez) meses, de gêneros
alimentícios destinados a alimentação escolar, de
interesse da Secretaria Municipal de Educação do
Município de Santo Antônio dos Lopes/MA, cujo
objeto foi adjudicado as seguintes empresas:
C. R. DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA EIRELI, inscrita
no CNPJ sob o nº. 38.056.561/0001-85, que sagrou-se

vencedora dos itens 01, 07, 17, 22, 23 e 31, no valor
total de R$ 202.636,50 (Duzentos e dois mil,
seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos);
DISTRIBUIDORA MATOS EIRELI – EPP, inscrita no
CNPJ sob o nº. 17.433.114/0001-28, que sagrou-se
vencedora dos itens 02, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20,
21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 45 e 46, no valor total de R$ 656.640,00
(Seiscentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e
quarenta reais);
L. A. MENDONÇA – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº.
26.595.749/0001-12, que sagrou-se vencedora do
item 03, no valor total de R$ 134.932,50 (Cento de
trinta e quatro mil, novecentos e trinta e dois reais e
cinquenta centavos).
J L SARAIVA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº.
28.634.060/0001-85, que sagrou-se vencedora dos
itens 04, 05, 06, 09, 10, 30, 42, 43, 44 e 47, no valor
total de R$ 506.350,00 (Quinhentos e seis mil,
trezentos e cinquenta reais);
F M DE PAIVA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº.
31.721.853/0001-46, que sagrou-se vencedora dos
itens 08 e 16, no valor total de R$ 51.385,00
(Cinquenta e um mil, trezentos e oitenta e cinco
reais);
O Pregoeiro informa que, em obediência ao item 1.10
do Edital e o Art. 8º, parágrafo 3º do Decreto Federal
nº 8538/2015, se a mesma empresa vencer o item
reservado e o item principal, a contratação dos itens
deverá ocorrer pelo menor preço. Tendo em vista
isso, o resultado final da licitação encontra-se com os
valores atualizados.
O Pregoeiro esclarece ainda, que os autos do
Processo se encontram com vista franqueada aos
interessados a partir da data desta publicação, nos
dias úteis no horário de expediente da Prefeitura
Municipal de Santo Antônio dos Lopes - MA.
Santo Antônio dos Lopes, 28 de abril de 2021.
HERNANE LOPES ALENCAR
Pregoeiro Municipal
Port. 002/2021-GP/SAL
*Republicado por haver saído com incorreção do
original, publicado no Diário Oficial Eletrônico do
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RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082102-0001
A Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes MA, torna público o resultado da licitação em
epígrafe, que tem por objeto o Registro de Preços
para futuras e eventuais aquisições de forma
parcelada pelo prazo de 12 (doze) meses, de itens de
segurança de EPI’s (Equipamentos de Proteção
Individual), de interesse de diversas secretarias do
Município de Santo Antônio dos Lopes/MA, cujo
objeto foi adjudicado as seguintes empresas:
HIGIA FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA
SEGURANÇA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº.
37.585.703/0001-39, que sagrou-se vencedora dos
itens 01 e 02, no valor total de R$ 53.730,00
(Cinqüenta e três mil setecentos e trinta reais);
FOURENG EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no
CNPJ sob o nº. 13.788.337/0001-57, que sagrou-se
vencedora dos itens 03, 13, 23, 24, 26 e 27 no valor
total de R$ 222.150,00 (Duzentos e vinte e dois mil,
cento e cinquenta reais);
FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI, inscrita no
CNPJ sob o nº. 26.729.755/0001-15, que sagrou-se
vencedora do item 21, no valor total de R$ 3.285,00
(Três mil duzentos e oitenta e cinco reais).
EXPANSÃO COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o
nº. 31.504.008/0001-19, que sagrou-se vencedora dos
itens 04 e 28, no valor total de R$ 55.677,50
(Cinquenta e cinco mil seiscentos e setenta e sete
reais e cinqüenta centavos);
J C LIMA SILVA ME, inscrita no CNPJ sob o nº.
15.761.310/0001-04, que sagrou-se vencedora dos
itens 05 e 06, no valor total de R$ 46.400,00
(Quarenta e seis mil e quatrocentos reais);
C. PARRA VIEIRA, inscrita no CNPJ sob o nº.
10.641.724/0001-78, que sagrou-se vencedora dos
itens 07, 15 e 18 no valor total de R$ 17.187,50
(Dezessete mil cento e oitenta e sete reais e
cinqüenta centavos);
TIE TAPETES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº.
10.261.012/0001-23, que sagrou-se vencedora dos
itens 08 e 09, no valor total de R$ 12.596,40 (Doze
mil quinhentos e noventa e seis reais e quarenta
centavos);
GRAFICA DO PRETO LTDA, inscrita no CNPJ sob o
nº. 03.750.414/0001-26, que sagrou-se vencedora do
item 10, no valor total de R$ 21.504,00 (Vinte e um
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mil, quinhentos e quatro reais);
STOP LAB DISTRTIBUIDORA LTDA-ME, inscrita no
CNPJ sob o nº. 21.352.262/0001-9, que sagrou-se
vencedora do item 11, no valor total de R$ 2.013,60
(Dois mil e treze reais e sessenta centavos);
INNOVARE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS
PLATICAS - EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº.
33.656.835/0001-53, que sagrou-se vencedora do
item 12, no valor total de R$ 16.640,00 (Dezesseis mil
seiscentos e quarenta reais);
AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA, inscrita no
CNPJ sob o nº. 14.793.395/0001-31, que sagrou-se
vencedora do item 14, no valor total de R$ 6.800,00
(Seis mil e oitocentos reais);
A R DE ABREU LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº.
10.464.744/0001-10, que sagrou-se vencedora do
item 16, no valor total de R$ 10.967,00 (Dez mil
novecentos e sessenta e sete reais);
PLÁSTICOS V. P. INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
EPP, inscrita no CNPJ sob o nº. 35.159.991/0001-34,
que sagrou-se vencedora do item 17, no valor total de
R$ 3.552,00 (Três mil quinhentos e cinqüenta e dois
reais);
COMERCIAL MARELLY LTDA, inscrita no CNPJ sob o
nº. 13.986.656/0001-77, que sagrou-se vencedora do
item 19, no valor total de R$ 11.250,00 (Onze mil
duzentos e cinqüenta reais);
FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº. 30.197.931/0001-92, que
sagrou-se vencedora do item 20, no valor total de R$
1.862,70 (Um mil oitocentos e sessenta e dois reais e
setenta centavos);
FORTCLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº.
36.327.075/0001-29, que sagrou-se vencedora do
item 22, no valor total de R$ 2.800,00 (Dois mil e
oitocentos reais);
PRECISION SOLUÇÕES EM DIAGNÓSTICOS LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº. 10.430.441/0001-87, que
sagrou-se vencedora do item 25, no valor total de R$
16.200,00 (Dezesseis mil e duzentos reais).
O Pregoeiro informa que, em obediência ao item 1.10
do Edital e o Art. 8º, parágrafo 3º do Decreto Federal
nº 8538/2015, se a mesma empresa vencer o item
reservado e o item principal, a contratação dos itens
deverá ocorrer pelo menor preço. Tendo em vista
isso, o resultado final da licitação encontra-se com os
valores atualizados.
O Pregoeiro esclarece ainda, que os autos do
Processo se encontram com vista franqueada aos
interessados a partir da data desta publicação, nos
dias úteis no horário de expediente da Prefeitura
Municipal de Santo Antônio dos Lopes - MA.
Santo Antônio dos Lopes 12 de abril de 2021.
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