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PUBLICAÇAO RESUMO DE EDITAL MURAL

COMISSÃO PER]í.ZANENTE DE LICITACÃO . CPL
AI'ISO DD LICTTACÃO

M-LN]1I'A_Do E D ITAJ. N" a-a4/eaza

MODALIDADE: CONVITE o o4l 2o2o
PROCESSO ADMINISTRATM No zozoorro3- CPL/PMSB/MA
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: contrâtação de empresa para execução dos serviços de Reforma do Hospitat

Municipal Felipe Jorge no município de São BemardorMA.

DATA DE ABERTURA: 20 de janeiro de 2020 às HORAS: 14:00

LOCAL l)E ABER'l'tlRA: PçaBernardo Coelho de Almeida 862 Centro São

Bernardo-Ma.

AVISAMOS, às firmas interessadas, que a Prefeitura Municipal de São Bemardo -
MÁ, por intermédio da Comissão Permanente de LicitaSo - CP! institúda por Portaria do Poder
Executivo Municipal no No oo3 de o3 de janeiro de 2o2o, toma 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 subseqüente.

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 Orçamentfuios: As despesas decorrentes da contratação da presente licitação correrão por
conta dos recursos discriminados abaixo.

Dotação Orçamentrá,r'ia:

l0.l 22.0050.2058.0000 - Manutengão e ConservaÉo de Belts Imóveis
339039.016 - Outros serviços de Terceiros Pessoa jurídica

esjulgadas necessárias e o Edital poderão ser obtidas gratuitamente na sala

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

São Bemardo janeiro de zozo.

ELIZÁ DOS LIT,ÍA
Presidente
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