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MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

ADJUDICAÇÃO
0(A) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar, Estado do Maranhão,
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 13, XII, do Decreto Municipal
n° 33~7d2019, considerando o inteiro teor dos autos do processo administrativo n°
344/2020, que deu origem a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 007/2020,
objetivando Registro de preços por 12 (doze) meses para contratação de empresa
especializada em fornecimento de ÁGUA MINERAL, visando suprir as necessidades
das Secretarias Municipais de Paço do Lumiar, e considerando ainda, o resultado do
julgamento do processo licitatório acima identificado, adjudica c~ objeto supra à(s)
empresa(s):
NOME EMPRESARIAL: BRASTEC COMERCIO E SERVIÇOS EI-RELI
CNPJ: 63:424.204/0001-70
-,
ENDEREÇO: R CATULO DA PAIXAO CEARENSE, 55 6, VILA PASSOS, CEP 65.030-301, SAO LUIS, MA
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANT.

PREçO
UNITÁRIO (R$)

PREçO TOTAL (R
$)

4

ÁGUA MINERAL NÃO GASOSA 500 mL Água mineral sem gás, de primeira
qualidade e procedência, acondicionada
em garrafa pet, tampa c/ rosca e lacre,
contendo 500 ml, devidamente lacradas
com selo de segurança, com indicação da

FARDO

900

R$ 17,39

R$15.651,00

CAIXA

1430

R$ 33,83

R$ 48.376,90

marca, contendo lote, data de envasamento
e data de validade, que não contenha
amassamentos, rachaduras, ranhuras,
remendos, deformações internas e
externas dos copos, sem alteração da cor
original, sem odor, de acordo com as
normas da Vigilância Sanitária e Ministério
da SAÚDE. Prazo de validade da água de 12
(doze) meses a partir da data de entrega,
acondicionadas em pacotes
unidades. MARCA: MAR DOCE
5

com

12

ÁGUA MINERAL NÃO GASOSA EM COPOS
DE 200ML — água mineral em copo

~

contendo 200m1, devidamente lacradas
com selo de segurança, com indicação da
marca, contendo lote, data de envasamento
e data de validade, que não contenha
amassamentos, rachaduras, ranhuras,
remendos,
deformações
internas
e
externas dos copos, sem alteração da cor
original, sem odor, de acordo com as
normas da Vigilãncia Sanitária e Ministério
da SAÚDE. Prazo de validade da água de 12
(doze) meses a partir da data de entrega,
embaladas em caixa apropriada com
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MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
capacidade p-ara 48 (quarenta e oito)
copos. MARCA: MAR DOCE
VALOR TOTAL

R$ 64.027,90

VALOR GLOBAL

R$ 64.027,90

Por fim, cumpre destacar que fica resguardado ao poder executivo municipal de Paço
do Lumiar- MA, representado pelo prefeito municipal, o direito de revogar esta
licitação por razões de interesse público, suficiente para justificar tal conduta,
devendo anulá- la por ilegalidade, de ofício ou por provocações de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, conforme preceitua o artigo
49, da Lei Federal n° 8.666/93 e ulteriores alterações.
Paço do Lumiar-MA, 2 de Julho de 2020.
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