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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP - N° 014/2021

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 Preços para eventual 
aquisição de material de informática, para atender as necessidades das secretarias do 
município de São João do Paraíso -  Ma, saíram como vencedoras da licitação supracitada, 
as empresas: DISTIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ n° 
10.779.520/0001-06, vencedora com proposta apresentada no valor total de R$ 224.284,00 
(duzentos e vinte e quatro mil e duzentos e oitenta e quatro reais) -  PISONTEC 
COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI inscrito no CNPJ 
n° 12.007.998/0001-35, vencedora com proposta apresentada no valor total de R$ 6.798,90 
(seis mil e setecentos e noventa e oito reais e noventa centavos) -  R.N BALTAZAR -  
COMERCIO DE INFORMÁTICA inscrito no CNPJ n° 26.668.902/0001-94, vencedora com 
proposta apresentada no valor total de R$ 3.299,63 (três mil duzentos e noventa e nove 
reais e sessenta e três 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 endereço eletrônico no site: 
https://www.saoioaodoparaiso.ma.qov.br ou no site do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS: 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/

São João do Paraiso - MA, em 03 de Maio de 2021.

Fern /eira Carneiro 
Pregoeiro
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