
{*
I

PREFEITURA MUNICTPAL DE SÂO BER
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PUBLICAÇAO RESUMO DE EDITAL MURAL
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MODALIDADE : COI.NTTE orz I zorg
PROCESSO ADMINISTRATWO No zoreo3oor- CPL/PMSB/MA
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: contratação de empresa para execução dos sewiços de Construção da Quadra
escolar da U.E. João Sebastião Silva de Almeida no município de São Bemardo/MA.

DATA DE ABERTURA: I 9 de março de 20 I 9 as HORAS: 14:00

LOCAL DE ABERTURA: Av Barão do Rio Branco S,â.{ - 2" andar (SOUZA CASA DE
eÃfS) em fÍente ao 'Posto Petrobras- Centro - São Bernardo-Ma.

AVISAMOS, às firmas interessadas, que a lleÍ'eitura Municipal de Sào Bernardo -
MA, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação - CPI institúda por Portaria do Poder
Execuüvo Municipal no No oo3 de o3 de janeiro de 2019, toma público, para conhecimento dos
interessados que até o dia e hora acima indicados, receberá propostas relaül'as ao objeto deste aüso.
Comunica ainda que o Edital do Conüte está à disposição dos interessados, no endereço acima, no
horârio normal de expediente. Caso ocorra ponto facultaüvo ou outro impedimento legal na data
preüsta, a mesma ircará auiomaiicamerie prorroga«ia para o primeiro <iia úi.ii subseqüerri.e.

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

O qual será processado e julgado em conÍormidade com a lci Federal nq 8.666192,
de zr de junho de 1993, na sua atual redação.
Dos Recursos Orçâmentários: As despesas decorrentes da contratação da presente licitação correrão nor
conta dos recursos discdminados abaixo.

Dotação Orçamentária:
oz-Poder Executivo
rS- Fundo de Manutenção Desenvolümento do Ensino Fundamental
12.361.0832.2196.0000 - MANU. CONS. E REFORMA DE UNID. ESC. E

449obr.oo - Obras e instalaçóes
D.4o%

As informações julgadas necessárias e o Edital poderão ser obti atútamente na sala

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

São Bernardo - MA, o8 de março de zorg

EL\TIS SANTOS ARAUJO
Presidente da CPL

CERTIDAO DE PIIBLICAÇAO
Enr cunrprimento À legblesão ütente, ern especial o que
pr.eceitua o artigo r47, incbo D! dá CrrrsütuiÉo Estadual
do Maranhio e a ki OÍBáoicê do Mlnicipio, certifrcâmos
qrre o Editnl dr C{rta Conür{ n.o orz/zorq, foi aÊxrda no
riruml rlo orydo pubú6- lnrl, Bprnsrdo/IlÁ. oa de
merso de 2or9. t

,/


