
PREFEITURA MUNICTPAL DE SÃO BER
ESTADO DO MARANHÃO

CI{PJ: 06.125.389/0001-88

PiJl .FOLHANO T
fRBÜSS 0 o
MODÀLIDADE

VISTO:

PUBLICACAO RESUMO DE EDITAL MURAL
COMISSÃOPE DE LICITACÃO - CPL

Awso pE r,rcrTAa4g
MINUTADO EDITALNO ota/zots

MODALIDADE: COI{VITE or4 I zorg
PROCESSO ADMINISTRATIVO No zoreo3orr- CPL/PMSB/MA
TIPO: MENoR PREÇo GLoBAL
OBJETO: contÍatação de empresa para execução dos serviços de Reforma e ampliação da

U.E. João Sebastião Silva de Almeida no município de São Bemardo/MA.

DATA DE ABERTURA: 2l de março de 2019 às HORAS: 14:00

LOCAL DE ABERTURA: Av. Barão do Rio Branco S,N - 2'andar (SOUZA CASA DE
lÂls; em frente ao'Posto Petrobras- Centro - São Bemardo - Ma.

AVISAMOS, às firmas interessadas, que a Prefeitura Municipal de São Bernardo -
MA, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação - CP! institúda por Portaria do Poder
Execuüvo Municipal no No oo3 de o3 de janeiro de 2019, 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 outro impedimento legal na data
preüsta, a mesma ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.

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

O qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal ns 8.6661%,
de zr de junho de 1993, na sua atual redação.
Dos Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes dâ contratação da presente licitação correrão por
conta dos recursos discriminados abaixo.

Dotação Orçamentiária:
oz-Poder Executivo
15- Fundo de Manutenção Desenvolümento do Ensino Fundamental
rz.36r.o83z.z196.0000 - MANU. CONS. E REFORMA DE UNID. ESC. EM ENSINO FLIND. 4o%
449o5r.oo - Obras e Instalações

As informações julgadas necessárias e o Edital poderão ser obtidas gratuitamente na sala
da CPL, no horário das o8:ooh as rz:ooh de Segunda a Sexta-feira, na Prefeitura Municipal.

São Bernardo - Md 13 de março de zor9.

ELVIS SANTOS ARAUJO
Presidente da CPL
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mrrr'âl do órgão público
março de zorg

o Bemardo/MA. r3 de


