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MINUTA DIO EDITAL NO 016/2010

MODALIDADE: CONVITE ot6 / zorg
PROCESSO ADMINISTRATIVO No zoreo5oo4- CPL/PMSB/MA
TIPO: MENOR PREÇo GLoBAL
OBJETO: contratação de empresa para execução dos Serviços de construção de estrutura
fisica: barracas e omamentação na praça de Eventos no Centro da Cidade para realização do
Anaial2019, da cidade de São Bemardo/lvÍA.

DATA DE ABERTURA: 07 de juúo de 2019 às HORAS: i0:00
LOCAL DE ABERTURA: Pça Bemardo coelho de almeida 863 - Centro - São

Bemardo/MA.

AVISAMOS, às firmas interessadas, que a Prefeitura Municipal de São Bemardo -
Md por intermédio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, institúda por Portaria do Poder
Executivo Municipal no No oo3 de o3 de janeiro de 2or9, toma público, para conhecimento dos
interessados que até o dia e hora acima indicados, receberá propostas reiaüvas ao objeto deste aüso.
Comunica ainda que o Edital do Convite 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 úül subseqüente.

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

O qual sera pmcessado e julgado em conformidade com a1*l Federal nq 8.666/%,
de zr de junho de 1993, na stra atual redação.
Dos Recursos Orçamentfuios: As despesas decorrentes da contratação da presente licitação correrào por
conta dos recursos discriminados abaixo.

Dotação Orçamentária:
15.45 t.0780. 1006.0000 - coNsr. AMPL. E REF. DE PRAÇAS, PARQUTES E JARDINS
449051 .00 - Obras e Instalações

As informações juigadas necessârias e o Edital poderão ser obtidas gratuitamente na sala

da CPL, no horário das o8:ooh as r4:ooh de Segunda a Sexta-feira, na Prefeitura Municipal.

São Bernardo - MA, z7 de maio de zor9.

Presiden

CERTIDÃO DE PT'BIICAÇÃO
En cumprimento à ledslação vigêntê, em especial o que
preceitua o artito t47, DÇ dâ Constituiqão Estadrral
dollaranhàoeaI-ei do Municipio, certificâ tnos
qoe o Fdital dá Cá !r.o 016/2or9, foi a§xâdâ no
rnrrrrl do órgão pír
de 2019.

Be rnar:do/MA. s7 de maio


