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PREEÃll PRESEilCIAI tlo II02/2019

TERMU 0E HououlGAçÃ0

Com base nas infurmaçoes conshntes n0 Processo Ucitatório, modalidade PRt6Ã0 PRtStl{üÂt

002/2ü8, e considerando que foram obsenrados os prazos necursais (ou uma wz que Ioieprcssamente em ata a desisEncia pelos

representantes legais das licibnbs). nos lErmos do arügo 43, inciso Vl. da bi n'8.886/S3, H0l'l0L0G0 o obleto do Processo

[icitatúrio para contratasáo de empresa especializada aquisiçao de Gás GLP para a secretaria Municipal de ÂssisEncia Social do

MunicÍpio de Sao Bernardo/MÀ conÍorme planilhas no bojo do Processo em coflseqoânciâ fiea a empresa: [0l,ltflfl0 0t ELP R0Nt

00 GÁS LI0A, localiada na Rua Âv. [ushdio lima, tls 45 - Sol l,lascenb - Sao Bernardo/MÀ inscrita no [l.{PJ: 14.890.22il[002-00,

conwcadaaretiraraassinaroconhatnereürara0R0[l'l0tF0llN[Cllít]lT0coma SecretariadeAssistênciaSocial l,{0VA[0R0t

13.500,0[ (reze mile quinhentos reais), nos termos do arl 84, ca do citado diploma legal. soh as penalidades da lei

Prefuitura Bernardo, [sta o do lilaranhao em 15 de fuwreiro de 2019
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PREFEITURA MUNICIPAL DE sÊftih**üb
ESTADO DO MARAN TO

CNPJ: 06.125.389/0001

PREEtrI] PRESET{[IAI t{O IIO2l20I9

rERr{0 0E Hotl0ulBAçÁ0

[om base nas informaç0es consbntes n0 Processo Licitatúrio, modalidade PfltEÃ0 PRISiNüÀL

002/2013, e considerando que foram obsermdos os prazos recursais (ou uma vez que íoieryrussamente em ah a desisüncia pelos

repmsentsnbs legais das licibnbs). nos temos do arügo 43, inciso Vl. da lei n'8.668/33. H0l'l0L0G0 o objeto do Processo

licitatúnio para conbatação de empresa especializada aquisiçâo de Eás GLP para a secrelaria }.lunicipal de Âdminishaçãn do

Município de Seo Eernardo/l,lA conforme planilhas no bojo do Processo em conseqoência ffca a empresa: [0li{t[lfl0 [)t GIP R0}lt

0[ GÂS tT0Â, localizada na Rua Âv. [ustodio üma. l{a 45 - Sol }{ascenb - Sao Bernardo/MÀ inscrita no [NPJ: 14.650.221/0082-ll.

conmcada a retirar a assinar o conhato e reürar a 0[l0tlí 0i f0lll'ltfllítl'lT0 com a Secretaria de Âdministração l'l0 VÂt0R 0t
R$: 18.000,00 (cent! g uitnb mil reais), nos tnrmos do art 84. caput do cihdo diploma legal. sob as penalidades da lei.

Prefuitrra li{rnicipal de Sâo Earnardo, [sbdo do líaranhâo em I5 de fevereho de 2019
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ED
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estloo oo naeneruxÃo
CNPJ: 30.728.420/(XX)1-50

PREBÃ0 PRESEtlElAL ilo 002/2019

TERlto 0E Hoit0t0GÂ[Ã0

[om base nas informaçües constantEs n0 Processo [eitat6rio, modalidade PR[GÀ0

PRtSil{flÂt 0[2/201S. e considerando que foram observados os prazos recursais (ou uma 'nz 
que foiepressamente em

ata a desistência pelos represenbntes legais das licitantes), nos termos do artigo 43. inciso Vl, da Lei n'8.666/93,
H0l.|0[0G[ o objeb do Processo Licitatúrio para contrâtaçáo de empresa especralizada aquisiçao de Gás G[F para a

secretaria Municipal de [ducaçao do Município de Sao Bernardo/MÀ confonme planilhas no bojo do Processo em

conseq0encia fica a empresa: [0]'{iRü0 0t GtP R0Nt 00 GAS [T[}A. localizada na llua Âv. lustodio [ma, ll0 45 - Sol

l,|ascenb - São Bernardo/MÀ inscrita no [l,lPJ: 14.89fl.22710002-00, convocada a reürar a assinar o conhato e retirar a

0R[)El,l 0t t0Rl,ltUl,ltllT0 do item 0l do Pregão Presencial 002/201S com a Secretaria de [ducaçao N0 VÂLúR Dt R$:

180.000,00 (cenb e oilenta mil nais), nos brmos do art 84. caput do citado diploma legal. sob as penalidades da lei.

Prehibra li,lunicipalde Sao Bernardo, Estadn do l'laranhao em l5 de fuvereiro de 2019
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PREFEITURA MUNICIPAL OE SÃO B
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

PREEÁ0 PRESE|IEtÂ[ ilo 002/20t9
TERr{0 0E H0l{0t[BÁçÀ0

[om base nas infnrmaçÕes consbntes n0 Processo Ücitabrio, modalidade PRtGÀü PRiStl{üÀL

002/2019, e considerando que furam observados os prazos recursais (ou uma vez que foi eryressamente Em ab a desisEncia pelos

rcpresentantEs legais das licibntes), nos termos do artigo 43. inciso Yl, da Lei n' 8.865/93, ll0l.l0|"0G0 o objeto do Processo

Licitatúrio para conbabçã0 de empresa especializada aquisição de Gás E[P para a secrebria líunicipal de Saúde do lrlunicÍpio de

Sâo Bernando/l'lÀ, conforme planilhas no hojo do Processo em conseq0ência fiea a empresa: [0li1[RCl0 [}t 6tP R0l,|t 00 GÂS LT0A.

lucalizada na Rua Áv. [ustodio Uma. N! 45 - Sol Nascenb - Sao Bernardo/MÀ inscrib no [NPJ: 14.830.22710002-00. conmcada a

retirar a assinar o conhato e retirar a 0R0tlí 0t t0[l}.{ifl}ítl'lT0 com a Seeretaria de Saride l'10 VÂt0R 0t Rt: 18.000.00 (cento e

oitnta mil reais), nos termos do art. 84, caput do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Prefuitura l,lunicipal de Sao Bernardo, [stEdo do líaranhao em l5 de fewreiro de 2Í]lS
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