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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÃO - CPL
AVISO DE LICI'IACÃO

MINWA DO EDITAL No oo zotq

MODALIDADE: COI.WTTE oo 1/2o 19
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2otgorot7 - CPLI PMSB/MA
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: Contratação de empresa para locação de Softwares do sistema de Contabilidade pública de
folha de pagamento para atender a Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA.
DATA DE ABERTURA: 3o dejaneiro de zorg às HORAS: ro:oo
LOCAI DE ABERTURA: Pç Bernardo Coelho de Almeida 862 - Centro - São Bernardo - MA.

AVISAMOS, às firmas interessadas, que a Prefeitura Municipal de São Bernardo -
MA, por intermédio da Comissão Pemanente de Licitação - CPL, instituída por Portaria do Poder
Executivo Municipal no No oo3 de o3 de janeiro de 2or9, torna público, para conhecimento dos
interessados que até o dia e hora acima indicados, receberá propostas relativas ao objeto deste aüso.
Comunica ainda que o Edital do Conüte está à disposição dos interessados, no endereço acima, no
horário normal de expediente. Caso ocorra ponto facultativo ou outÍo impedimento legal na data
preüsta, a mesma ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.

Este aviso vai afixado no átrio de publicações desta Prefeitura, para produzir seus efeitos
legais.

O qual será processado e julgado em conformidade com a [ri Federal no 8.6661%,
de zr dejunho de 1993, na sua atual redação.

Dos Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da contratação da presente licitação correrào por
conta dos recursos discúminados abaixo.

04.122.oo5o.2o18.ooo - MANUTENÇAO COORDENAÇAO DA CONTABILIDADE
339039 - ooo - Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica

As informações julgadas o Edital poderão ser obtidas grâtuitamente na
sala da CPL, no horário das ro:ooh as 14 Sexta-feira, na Prefeitura Municipal.

São Bern eiro de zo19.
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CERTIDÃo DE PLTBLI
Em cumprimcnto à em especisl o que
preceitua o da Consütuição Estadual
do MaranhÃo c a Municipio, ccrtificâmos
que o Edital dâ Cárta C.nüte zorg, foi afixada no
mural da Prefciturâ
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dejaneiro de zor9.
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