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PROCE§§O

MODALIOÂDT
PREFETTURA MUNTCTPAL oe sÃo aenill

EsrADo oo ulmrmÃo
CNPI: 06.125.389/0001-88

PREEÃ0 PRESEIICIAL tlo 0lE/2019

TERM0 I]E H0M0r.0EÂçÃ0

[om base nas inlormaçies constantes n0 Processn [icitatúrio. modalidade FR[EÃ[ pRtSt|lflAt

SRP- 0lE/2019. e considerando que Íoram observados rs prazos rccursais (ou uma vez que [oi expressamente em ata a desistÊncia

pelos representantes legais das licitanhs), nos termos do artigo 43, inciso Vl, da tei n' 8.§EE/93, tl0lí0[[EI o objeto do Processo

[icitatúrio para contrataçâo de emprcsa especializada aquisiçao de Água lírneral para a secretaria li{unicipal de Administração do

I'lunic(nin de Sao Bernardo/MÀ conÍorme planilhas nn bojo do Processo em Eonseqüência fica a empresa: EI'{PRESÂ: 0 e A

II'IOUSTRIA E [[l'lIRIIO tTDÂ

Il,lDERIÇl]: Rua [arios Âraujo, t'{u 0l - Boa Vista - [hapadinha/MÁ

It,lPJ: 25.288.7ü8/[[0]-59

itens I e 2deágua mineral:

Adminiíraçãr com vahr de R§: 23.000,0Íl (vinte e três milreais).

PreÍeitura i{unicipal de Sao Eemardn, Estado do Maranhao em l3 de julho de 2013
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PM .FOITiAN'_,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO B
ESTADO DO MARANHÃO

IOADE

CNPJ: 06.125.389/OO01-88

PREGÃll PRESEIIHAI No 0lE/2019

TERilll DE H0M0t0GÂçÃ0

[om hase nas informaçoes Donsbntes n0 Processo [icitatúrio. modalidade PRtGÃ[ PRtSiN Ât

SRP- 0lE/2fl9, e considerando que loram obsenados os prazos rreursais (ou uma vez que loi epressamenE Em ata a desisEncia

pelos npresentanles legais das licitantes). nos termos do adigo 43. inciso Vl. da tei n' LEE6/93, ll0l,l0[0E[ o ohjeto do Pncesso

Licitatúrio para contrztaçáo de empresa especializada aquisição de Água ilineral para a secretaria l,lunicipal de Assistêncra Social

do I'lunicpio de Sao Bernardo/MA cnnlorme planilhas no bojo do Processo em csnseqüência Íica a ernpresa: t}ilPRtSÂ: 0 e A

IilDUSTRtÂ E [0IliRü0 tT0Â

il,l0ERE[0: Rua [ar'{os fuaujo. llo Bl - Eoa Vista - [hapadinha/ilA

Dl,lPJ: 25.288.708/0001-59

itens I e2deáguamineral:

Asslstência Socialcom o valor de RS: 8.350,00 (silo miltrsnmus e cinquenta r'sris)

Prefeitura l,lunicipal de Sao Bernardo. fstado do Maranhao em lS de julhn de 20lS

fm*,h,#* ^rSecmtária de ÂssistÊncia social
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PR0CESS0

MODALIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO B

ESTADO DO MARAÍ{HÃO
CNPJ: O6.125.389/OO01-88

pREEÃ0 PRESEI|CIA| t{o 0tE/20t9

TERl.l0 0E H0H0L0EAçÃ0

[om base nas iníormaçoes Eonsbntes n0 Processo [icitatúrio, modalidade PRtGÃ0 PRtStl,lCIÀt

SRP- 0lE/2019, e considerando que Ioram obsenados us prazos rtcursais (ou unu vez que [oi eryrcssamente em ata a desistÊncia

pelos reprcsentantes legais das licitantes), nos termos do artigo 43, inciso Vl, da Lei n'8.EEE/S3, }l í[1080 o objeto do Processo

Licitatúrio para conh"taçâo de empresa especializada aquisição de Água llineral para a secretaria Municipal de [ducaçao do

Munic(oio de Sao Bernardo/MÀ confurme planilhas no bojo do Processo eÍn conseqúcncia fica a empmsa: tlíPRESÂ: 0 e A

[{0llsTRtÂ E [[I,ltRfl0 tIDÀ

[liDER[[0: Rua [arios Âraujn, l{0 0l - Ena Vista - lhapadinha/li,lÂ

[],lPJ: 25.268.?08/0001-55

itensl e2deágua mineral:

Educação com o valor de R§: 7.200,00 (seteíta e um mil e duamos reais)

PreÍeiturd l.{unicipal de São Beraardo. ranhao em 19 de julho de 2fiS
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PREFETTURA MUNICIPAL DE SÃO BERNA
ESTADO DO MARANHÃO

CNPI: 06.125.389/OOO1-88

FREEÃ0 PRESET{EIA| 1{o 0t6/20t9
TERM0 oE H0UoLoEÀçÃII

[om base nas informaç0es conshntes n0 Prncesso Licitatúrio. modalidade PRIBÃ[ PREStI,IHAL

SRP- 0lE/2019, e considerando que foram obsenados os prazos recursais (ou uma vez que Íoi exprtssamenh em ata a desistÊncia

pelos npnsentantes legais das licitantes), nos termrs do artip 43, inciso Vl, da tei n' 8.EEE/93, Hüí[[[G0 o objeto do Processo

licitatório para contrataçâo de empresa especializada aquisiçao de Água l,lineral para a secntaria l'lunicipal de Saúde do l'lunicrpio

de Sao Benrardo/MÀ conÍorme planilhas no bojo do Processo Em sonseqúÊncia lica a empresa: tlilP[{tSÀ: 0 e À INI}IISTRIA E

IO[,lItlSII ITDA

EN0[R[Ç[: Rua [ar{os Âraujo. N! 0l - Boa Vista - [hapadinha/MÂ

I}lPJ: 25.288.7[8/00n1-59

itens I e 2 de água mineral:

Saúde com o valor de RS: 18.700,00 (dezesseis mil e setecentos reais)

Prefeitura Municipal de Sao Bemardo. Esta hao em 13 de iulho de 20lS
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