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PREFEITURÁ MUNICXPAL DE SAO BER
ESTADO DO MARAÍ{HÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

TOMADA DE PREÇO NO oo4l2o19
HOMOLOGAÇAO

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO de São Bernardo - MÀ,, no uso de suas
atribuições legais, e com fundamento no inciso VI, do artigo 43, da l€i no. 8.666/93 e suas
alterações posteriores, HOMOT OGA a licita@o na modalidade Tomada de Preços no .

oo4/2ot9, tipo Menor Preço, pelo Regime de Empreitada por Preço Global o objeto da
licita@o, üsando a execu@o dos E:iecuSo dos serwiços de conserva$o com roço lateral e
^^-;-^ -^^ ^^+-r^- ,;^i--i- ^ -,^- -^ -,,-:^í-:^ 

l^ c;^ D^*^-I^ /rí ^ ,1^ ^^^-l^ ^^.- ^^lrrr-, uL u{u 1,\r rrur uu/ arr.\
esp-ecificações e quantitativos constantes no anexo I, do Edital, em favor da empresa: JOSÉ
LEAO NETO E CIA LmÀ, localizada na Av. Cel Francisco Moreira - Jardins - Santa
Quitéúa/MÀ inscrita no CNPJ no 14.9o8.ror/ooor-7o, pelo valor global para Secretaria de
Administração de - Administração - R$ 461. .775,00 (quatrocentos e sessenta e um mil cento e
setentá e cinco reaisJ

Cumpra-se e encaminhe-se ao setor <ie ircrtaçóes, para a contêcçao rmedrata <io

contrato com a empresa vencedora do certame.

Prefeitura Municipal de SÃO n O, Estado do Maranhão em z5 de abril de zor9.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO

ESTADO DO MARÂNHÃO VISTO:

CNPJ: 06.125.389/0001-8r

Prefeitura Municipal de SÃO BEIINAIiDO, Estado do Maranhão em z5 de abril de zor9.
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TOMÁDA DE PREÇO NO oo4l2or9
HOMOLOGAÇAO

O SECRETARIO DE SAÚDE de São Bernardo - MA, no uso de suas atribui@es legais, e
com fundamento no inciso VI, do artigo 43, da l.ei no. 8.666/% e suas alterações posteriores,
HOMOLOGÀ a licita@o ou rao.lalidade Tomada de Preços n'. oo4/zor9, tipo Menor Preço,
pelo Regime de Empreitada por Preço Global o objeto da licita@o, visando a execução dos
Execução dos serviços de corsena@o com roço lateral nos patios dos Postos de Saúde no
't,,-i^í-:^ J^ cã^ rl--.--,l^ /r, 
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anexo I, do Edital, em favor da empresa: JOSÉ LEÃO NETO E CIA LTDA, localizada na Av. Cel
Francisco Moreira - Jardins - Santa Quitéria/Md irscrita no CNPJ no 14.9o8.1o7/ooo1-7o,
pelo valor global para Secretaúa de Saúde - R$ 4.000,00 fquatro mil reais)

Cumpra-se e encaminhe-se ao setor de licitações, para a confec@o imediata do
contrato com a empresa vencedora do certame.
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TOMADA DE PREÇO NO oo4lzorg
HOMOLOGAÇAO

A SECPJTÁPJ^ DEEDUC]^ÇÍC dc São Bcmrdc - lÍ., nc usc dc sucs atnbuiçõcs
legais, e mm fundamento no inciso VI, do artigo 43, da l€i no. 8.6ó6/93 e suas alterações
posteriores, HOMOLOGA a licitação na modalidade Tomada de Preços n". oo4/zor9, tipo
Menor Preço, pelo Regime de Empreitada por Preço Global o objeto da licita@o, üsando a
execu@o dos serviços de conserva@o com roço lateral nos patios das escolas e no município
de São Bernardo/MÁ" de acordo com as especificações e quantitativos constantes no anexo I,
rio E<iirai, em favor <ia empresa: iúSÉ LEÃO l\iETO E Cu\ LTDÀ, iocaiizada na Av. Cei
Francisco Moreira - Jardins - Santa Quitéria/MÁ" inscrita no CNPJ no r4.9o8.1o1/ooo1-7o,
pelo valor global para Secretaria de Educa@o - R$ 7.040,00 (sete mil e quarenta reaisJ

Cumpra-se e encamiúe-se ao setor de licita@es, para a confec@o imediata do
contrato com a empresa vencedora do certame.

Prefeitura Municipal de Estado do Maranhão em zS de abril de zor9.
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