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PREFEITURA MUNTCIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

PREGÀO ELETRÔNICO SRP NA 033/2022

TERMO DE HOMOLOCAÇÀO

Com base nas informaçÕes constantes no processo licitatório
modalidade PREGÃO ELETRONICO SRP 031/2022, com aberrura em 14 de julho de
2022 às 14:00 horas, para REGISTRO DE PREÇOS EM ATA para furura e evenrual
contrataçào de empresa para Registro de Preço para fufuros materiais grúcos, para
atender as necessidades da Prefeirura N4unlcipal de São Bernardo/MA, relatando que é

considerado que foram observados os prazos recursais (ou uma vez que foi
expressamente em ata a desistência pelos representante legais das licitantes) nos
termos do artigo 43, inciso Vl da lei federal 8.666/93, HOMOLOGO o objeto do
processo lÍcitatório

EMPRESA: N{AURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP CNPJ: 00.852.563/0001-08
ENDEREÇO: Rua Ceará n. 618 - ParnaÍba - PI, com o valor final de R$: 1.058.23454 (ffês
milhoes quÍnhentos e cinquenta e oito mil duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e

quatro centavos)

Nào houve qualquer recurso, que verbal ou por inscrito
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Prcfei a Municlpal de Sào Bernardo - MA, em 21 de julho de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

PREGÀO ELETRÔNICO SRP NA 033/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÀO

Com base nas úformaçôes constantes no processo licitatóúo
modalidade PREGÃO ELETRONICO SRP 033/2022, com aberrura em 14 de julho de

2022 às 14:00 horas, para REGISTRO DE PREÇOS EM ATA para furura e evenrual
contrataÇão de empresa para Registro de Preço para fururos materiais griúcos, para
atender as necessidades da PrefeÍrura Muúcipal de Sào Bernardo/MA, relatando que é

considerado que foram observados os prazos recutsaÍs (ou uma vez que foi
expressamente em ata a desistência pelos representante legais das licitantes) nos

termos do artigo 43, inciso V[ da lei federal 8.666/93, HOMOLOGO o objeto do
processo licitatório

EMPRESA: RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO CNPJ: 35.189.000.00I-66

ENDEREÇO: Rua Sebastiào Acher, 805, Centro, Chapadinha/MA, com o valor final de

R$: 3.086.525,68 (ues miüoes e oitenta e seis mil e qufuhentos e únEe e cinco reais e

sessenta e oito centavos)

Não houve qualquer recurso, que verbal ou por inscrito.
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Prefeitura Municipal de Sào Bernardo - MA, em 2t de julho de 2022
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