
PREFEITURA T.,IUNICIPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MARANHÃO MODALIDADE

NTRO -PRAçA BERNARTX) COELHO DE ALMEIDA No 86
EERNARDO/MA

CNPJ: 06.125.389/0001-88

COMISSÃO PEKMANENTE DE LICITACÃO - CPL
AWSO DE LICTTACAO

MINUTA DO EDÍTAL No o18/2ots

MODALIDADE: COIWTrE or8/2o19
PROCESSO ADMINISTRAm/O No zo19o5oo6- CPL/PMSB/MA
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de engenharia, projetos e fiscalização de obras
para a Prefeituâ Municipal de São Bernardo/MA.
DATA DE ABERTURA: 14 de junho de 2019 às HORAS: u:oo
LOCAI DE ABERTURA Pç Bernardo Coelho de Almeida 863 - Centro - São Bernardo - MÀ

AVISAMOS, às firmas interessadas, que a Prefeitura Municipal de São Bernardo - MÁo por
intermédio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, instituída por Portaria do Poder Execuüvo.- 
Mirniiipál úô No ôo3 dé 03 dé jànêirô tlê àoi9, tóiná Búbüco, Báiá cóiúêeimêiitô dos intéiessádó§ que àté ó\z dia e hora acima indicados, receberá propostas relaüvas 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 outro impedimento legal na data preüsta, a mesma ficará automaücamente
prorrogada para o primeiro dia útil subsequmte.

Este aviso vai aÍixado no átrio de publicações desta Prefeitura, para prodtrzir seus efeitos legais.
O qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nq B .666 I 93, de zr

de junho de 1993, na sua atual redação.

Dos Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da contrata@o da presente licita$o correrão por
conta dos recursos discriminados abaixo.
12.36l.M2l - Melhora e Expansão do Ensino fundamental.
12.361.0421.1025.0000 - Construção Reforma e Ampliação de Escolas do Ens. Fundamental.
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVrÇOS DE TERCEIROS PESSOA - rUrÍOrCe

As informações julgadas nec tal poderão ser obtidas gratútamente na sala da
na Prefeitura Municipal.CPL, no horário das 1r:ooh as 14:ooh de

São de zor9.

S A LII\14.
te da CPL

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
Em cumprimento à legislaéo ügcnte, em especial o que pI€c'eituà o
arigo r47, inciso lX, da doMaranhãoeal-ei
Orgânica do Município, Edital da Cartâ Conüte n. o

o18/2or9, foi afixada no Municipal de São

Bemânlo/MA. 04 de junho de zor
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