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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO B
?3TÀDA DO MÂRÂll'ÍtÃO

PRAçA BERNARDO COETHO DE ALMEIDA NO
BERNARDO/MA

PM .FOLHANO I
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MODALiÜADI

ENTRO
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twsooz,ucruecÃo
MINUTAI'O No oto/zoto

MODALIDADE: COl,nrITE o1o/2o19
PROCESSO ADMINISTRATWO No 2oqoro26- CPLIPMSB/MA
ilPU: MENUI( fi{,UÇU fUR I'r t;M
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Serviços gráfrcos para a Secretaria Municipal de
Saúde de São Bernardo/MA.
DATA DE ABERTURA: rr de fevereiro de zotg às HORAS: ro:oo
LOCAL DE ABERTURÁú Pç Bernardo Coelho de Almeida 862 - Centro - São Bernardo - MA.
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MÁ,, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação - CPI. institúda por Portaria do Poder
Executivo Municipal no No oo3 de o3 de janeiro de 2or9, torna público, para conhecimento dos
interessados que até o dia e hora acima indicados, receberá propostas relaüvas ao o§eto deste aúso.
Comunica ainda que o Edital do Conúte esLâ à disposição dos interessados, no endereço acima, no
horário normal de expediente. Caso ocorra ponto facr:ltativo ou outro impedimento legal na data
nrevisÍ;. a mesma fic;rá aulomatic:menie preirrrgada para o primeiro rlia íúil srrhse4uelte.

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

O qual será processado e julgado em conÍormidade com a Lei Federa.l 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 discúminados abaixo.

As informações julgadas n
da CPL, no horário das ro:ooh as r4:ooh

São

E

I poderão ser obtidas gratútamente na sala
feira, na Prefeitura Municipal.
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CERTIDÂO DE PÜBUCAçÃO
Em «rnrprirnento À legislaqío úgente. em especial o que
pÍ.€c?ihra o artito r47, incbo lX, da Constituição Estad[al
doMâranhãoeeLêi
que o Editsl da Cârtâ
mural da Prefeifurâ
de fevereit'o de 2or9.

unicipio, ce rtifrc-a mos
/zor9, foi afixada no
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são Bêrnardo/MA. ol
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CÍ{PJ : 06. 125.389/m0t-89

1o.122.oo5o.2os4.oooo - MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE
339o3o-ooo - Material de Consumo
ró3oi.o34o.ror5.oooo- MANU.IENÇÀo Do FUNDo MUNICIPAL DE SAÚDE
339o3o-ooo - Material de Consumo
Lo.Zot.o}4o.2o72.oooo MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO
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