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MINWA DO EDITAL NO o75/2o7q

MODAIIDADE: COI{VTIE o$/2or9
PROCESSO ADMINISTRATn/O No 2o19o5oo3- CPL/PMSB/MA
TIPO: MENORPREÇO PORLOTE
O&IETO: Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Animação e Bandas para realização do
Arraial 2019 da Cidade de São Bemardo/Ma.
DATA DEABERTURA o6 de junho de zorg às HORÁS: r3:oo
LOCAL DE ABERTURA Pç Bemardo Coelho de Ameida 862 - Centrc - São Bernardo - MA

AVISAMOS, às firmas interessadas, que a Prefeitura Municipal de São Bemardo -
MÁ, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação - CPI institúda por Portâria do Poder
Executivo Municipal no No oo3 de o3 de janeiro de 2019, toma púbüco, para conhecimento dos
interessados que até o dia e hora acima indicados, receberá propostas relativas ao objeto deste aüso.
Comunica aintla que o Edital do Conúte estâ à disposição dos interessados, no endereço acima, no
horfuio normal de expediente. Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento lega1 na data
preústa, a mesma ficará automaücamente prorrogada para o primeiro dia útil zubsequente.

Este aüso vai afixado no átrio de pubücações desta Prefeiturâ, para produzir seus efeitos
legais.

O qual sera processado e julgado em conformidade com a l-ei Federal nq 8.6661%,
de zr de junho de 1993, na sua atual redação.

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

13.392.os10.2o3o.oooo - APOIO A ATTV. FOI{ÚRICAS, CLILT. E ARTISTICAS

339039 - ooo - Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica

As informações julgadas Edital poderão ser obüdas gratútamente nâ

saia da CPL, no horário das r3:ooh as r4:oo Sexta-feira, na Prefeitura Municipal.

São o de zor9.

ELIZd A. LIÀ,L{
dente da CPL

CERTIDÃO DE PI,BLICAÇÂO
Em curnpúmento À üBente, ern espeeial o qte

da Constituição Eetsdualprec€itrra o ertiSo 14
doMerarrhãoeaI2i do Município, certifi canros
qüe o Erlitâl da Csrta o1s/2o19, foi afixrdâ no
mural dâ Prefêiturâ M
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de maio de zor9.
de São Bernârdo/MÂ. 27
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