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FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS, do Município de São 
Domingos do Azeitão, Estado do Maranhão, no uso de suas 
atribuições.

RESOLVE

Art. l e - Conceder, ao Sr. Sidney Soares Carvalho, 
CPF:686.604.563-00, contador, 01 (duas) diária, para custeio 
de despesa a serem efetuadas em Uruçuí - PI, com valor 
unitário de R$ 400,00 totalizando 400,00 para resolver assuntos 
das contas bancarias da Prefeitura Municipal do Município de 
São Domingos do Azeitão - MA, no Banco do Brasil, agência de 
Uruçuí-PI, no período de 17/05/2021 à 17/05/2021.

Art. 2e - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, em São
Domingos do Azeitão - MA, 01 de maio de 2021.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

HUGGO SALOMÃO BARROS COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E 
RECURSOS HUMANOS
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A Prefeitura Municipal de São João do Paraiso - MA, por 
intermédio do Pregoeiro, torna público o resultado do Pregão 
Eletrônico ne 015/2021 - Registro de Preço para eventual 
prestação de serviços de manutenção de informática, 
impressoras e recarga de cartuchos, para atender as 
necessidades de diversas Secretarias desta Municipalidade 
aquisição de material de Informática, para atender as 
necessidades das secretarias do Município de São João do 
Paraiso - MA, as empresas: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA 
E CO M ER CIO  LTDA EPP i nscr i t o  no CNPJ n® 
10.210.196/0001-00, vencedora com proposta apresentada no 
valor total de R$ 3.289,80 (tres mil duzentos e oitenta e 
nove reais e oitenta centavos) - M. A. DE O COSTA inscrito 
no CNPJ nB 24.196.494/0001-90, vencedora com proposta 
apresentada no valor total de RS 39.698,85 (trinta e nove 
mil seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco 
centavos) - STAU TECNOLOGIA LTDA inscrito no CNPJ nB 
29.161.384/0001-06, vencedora com proposta apresentada no 
valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) - TREMA 
BRASIL EIRELI inscrito no CNPJ nB 19.577.163/0001-60, 
vencedora com proposta apresentada no valor total de R$ 
3.368,40 (tres mil trezentos e sessenta e oito reais e 
quarenta centavos)
São João do Paraiso - MA, em 10 de maio de 2021 Fernando 
Oliveira Carneiro Pregoeiro
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A Prefeitura Municipal de São João do Paraiso - MA, por 
intermédio do Pregoeiro, torna público o resultado do Pregão 
Eletrônico n- 014/2021 - Registro de Preço para eventual 
aquisição de material de Informática, para atender as 
necessidades das secretarias do Município de São João do 
Paraiso - MA, saíram como vencedoras da licitação supracitada, 
as empresas: DISTIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 
inscrito no CNPJ nQ 10.779.520/0001-06, vencedora com 
proposta apresentada no valor total de R$ 224.284,00

•  (duzentos e vinte e quatro mil duzentos e oitenta e quatro 
rea is ) -  PISONTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI inscrito no CNPJ 
nQ 12.007.998/0001-35, vencedora com proposta apresentada 
no valor total de R$ 6.798,90 (seis mil setecentos e noventa 
e oit.i reais e noventa centavos) - R.N. BALTAZAR - 
COMERCIO DE INFORMÁTICA inscrito no CNPJ nB 
26.668.902/0001-94, vencedora com proposta apresentada no 
valor total de R$ 3.299,63 (tres mil duzentos e noventa e 
nove reais e sessenta e tres centavos) - 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 São João do Paraiso - MA, ou poderão 
ser consultados por meio digital pela internet, através do nosso 
e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o  no s i t e :
https://www.saojoaodoparaiso.ma.gov.br ou no site do PORTAL 
D E  C O M P R A S  P U B L I C A S :
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ São João do 
Paraiso - MA, em 03 de maio de 2021 Fernando Oliveira 
Carneiro Pregoeiro

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO PREGÃO
ELETRÔNICO SRP - NB 016/2021

A Prefeitura Municipal de São João do Paraiso - MA, por 
intermédio do Pregoeiro, toma público o resultado do Pregão 
Eletrônico ne 016/2021 - Registro de Preço para eventual 
aquisição de gás oxigênio medicinal hospitalar, de interesse da 
Secretaria Municipal de Saúde do Município de São João do 
Paraiso - MA, saiu como vencedoras da licitação supracitada, as 
empresas: PROSOLDA GASES LTDA inscrito no CNPJ nB 
01.766.628/0001-65, vencedora com proposta apresentada no 
valor total de R$ 786.660,00 (setecentos e oitenta e seis 
mil seiscentos e sessenta 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 São João do Paraiso - MA, ou poderão 
ser consultados por meio digital pela internet, através do nosso 
e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o  no s i t e :
https://www.saojoaodoparaiso.ma.gov.br ou no site do PORTAL 
DE C O M P R A S  P U B L I C A S :
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ São João do 
Paraiso - MA, em 04 de maio de 2021 Fernando Oliveira 
Carneiro Pregoeiro
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