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PREFETTURA MUNI
ESTADO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

PREGÃO - N" 036/2019

HOMOLOGAÇÃO
Com base nas informações constantes no PÍocesso Licitatório. modâlidade PREGÃO
03612019, com abertura em 09 de janeiro de 2020, para aqúsição de combusúveis e óleos
lubrificantes para as Secretaria Municipal de Adminismção de São Bemardo/]víÀ; Íelatando que e considerando
que foram observados os pmz)s recursais (ou unâ vez que foi expressamente em âtâ a desistência pelos
n" 8.666/93, HOMOLOGO o
Íepresentantes legais das licitântes), nos termos do aÍtigo 43, inciso VI, da
objeto do Processo Licitatório

PRESENCIAL

-

tri

AUTO POSTO ESA LTDA - ME. inscritâ no CNPJ n'. 17.320.9271000141, sediada na Rod. MA 034. KM
NR 200 - Abreu - São Bernardo/tÍ4.
Secretâria de Administração: o valor: R$: 1.271'243,50 (um milhão duzentos
e quarenta e três reais e cinquentâ centavos);

e

0l

setenta e um mil duzentos

d) Não houve qualquer recurso, quer verbal ou por escrito.
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Prefeitura Municipal de São Bemardo, Estado do Maranhão em l7 de
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PREFEITURA MUNTCIPAL DE SÂO BERNARDO
ESTADO DO MARAT{HÃO
CNPI: 06.125.389/0001-88

PREGÃO - N" 036/2019

HOMOLOGAÇÃO
Com bas€ nas informaçõ€s constantes no Processo Licitatório. modâlidade PREGÀO
PRESENCIAL - 03612019, com abertura em 09 de janeiro de 2020, para aqúsição de combustíveis e óleos
llbrificantes para as Secretaria Municipal de Âdministraçâo de Sâo BernardoÀ4A; relatândo que e considerando
que foram observados os prams recursais (ou uma vez que foi expressamente em ata a desistência pelos
representântes legars das licitântes), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei n' E.6ó6l93, HOMOLOGO o
objeto do PÍocesso Licitatório

LmA - ME, inscritâ no CNPJ n". 17.320.927l0m 1-01, sediâda nâ Rod. MA 034. KM
NR 200 - Abreu - São BemâÍdo/MA.
ÀUTO POSTO ESA

0l

Secretâria de Educação: o valor R$: 1.448.083,50 ( Um milhão quatrocentos e e quârentâ e oito mil oitenta
e três reais e cinquentâ centavos);
d) Não houve qualqueÍ recuÍso, quer veúal ou por escrito.
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i

)

I

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DO MARANHÃO

CilPJ: 06.125.389/O001-88

PREGÃO - N" 036/2019

HOMOLOGAÇÃO
Com base nas informa@s constantes no Processo Licitatório. modalidade PREGÃO
PRESENCIAL - 036/2019, com abertura em 09 de janeiro de 2020, para aqúsição de combustiveis e óleos
lubrificantes para as Secretaria Municipal de Administração de São BernaÍdo/MA: relalândo que e considerando
que foram observados os prazos recursais (ou urnâ vez que foi expressamente em ata a desistência pelos
representantes legais das licitantes), nos termos do aÍigo 43, inciso W, da Lei n" 8.666/93, HOMOLOGO o
objeto do PÍocesso Licitatório

AUTO POSTO ESA LmA - ME, inscrita no CNPJ no.
NR 200 - Abreu - Sào BemaÍdo/MA

17

.320.927

l000l-}l,

sediada na Rod.

MA

03.1,

KM 0l

Secretâria de Saúde o valor de R$: 69o.147,5o (seiscentos e noventâ mil cento e quarenta e sete reais e
cinquenta centavos);
d) Não houve qualquo ÍecuÍso, quer verbal ou por escrito.
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Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão em 17 de janeiro de 2020
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pREFETTURA MUNrcrpAL

or sÃo BERÍ{ARDo
EsrADo oo ulmnxÃo
CNPJ: 06.12s.389/0001-88

PREGÃ0 - N" 036/2019

HoMoLocAÇÃo
Com base nas informâções constantes no Processo Licitatório. modalidadc PREGÀO
03612019, com abcrtura em 09 de janeirc de 2020. para aqüsifro de combustíveis e óleos
lubriÍicântes parâ as Secretaria Municipal de Adminisfração de São Bernardo/Ml! relatândo que e considerândo
que foram observados os prazos recursais (ou wna vcz que foi eryressamente em ata a desistência pelos
repÍesenlântes legais das licit úes), nos tennos do aÍigo 43, inciso VL da t€i n" E.6ó6l93, HOMOLOGO o
objeto do Processo Licitatório

PRESENCIAL

-

AUTO POSTO ESA LTDA - I\rE, inscrita no CNPJ no. 17.320.92710001-01. sediada na Rod. MA 034. KM
NR 200 - Abreu - São BemaddMA

Secretaía de Assistência Social
cinquentá reais).

o

valor de R$: z37.rso,oo ( duzentos e trinta

e sete

mil cento

e

d) Não hoüve qualqucÍ ÍecuÍso, quer v€úal ou por escrilo.
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Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão em I 7 de janeiro de 2020
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PREFEITURA MUNICIPAT DE SAO BERilARDO
ESTADO DO MARÂNHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

PREGÃO - N" 036/2019

HOMOLOGAÇÃO
Com base nas informações constrntes no Processo Licitatório. modalidade PREGÀO
PRESENCIAL - 03612019. com abertura em 09 de janeiro de 2020, para aqúsiçâo de combustíveis e óleos
lubrificântes para as Secretaria Mrmicipal de Adminislràção de São BernardoÀÍA relatando que e consideÍando

que foram observados os pmzos rerursais (ou uma vez que foi expressamenle em ala a desistência pelos
Íepr€sentrntes legais das licitântes), nos termos do aíigo 43, inciso VI, da Lei n'8.666/93, HOMOLOGO o
objeto do Processo Licitatório
AUTO POSTO ESA LTDA - ME, inscrita no CNPJ no. 17.320.9271000141, sediada na Rod. MA 034, KM 0l
NR 200 - Abreu - São Bemardo/IvtA

Secretâria de Assistência Social o valor de R$: z37.r5o,oo ( duzentos e trinta e sete mil cento e
cinquenta reais).
d) Não houve qualquer recurso, quer verbal ou por escrito.

Em,

i

Gestor da Secretaria de

Social

Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão em l7 de janeiro de 2020

