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ESTADO DO MARANHÃO
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MODALICADE

COMISSAO DE LICITACÃO - CPL
AWSODELICITACÃO

MINUTA DO EDITAL No o7z/2o2o

MODAIIDADE: COIMIE o12l2o2o
PROCESSO ADMINISTRAm/O No 2o2oo1o23- CPLIPMSB/MA
TIPO: MENORPREÇO PORLOTE
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de animação e estruturâ fisica do
CARNAVAL 2o2o de São Bemardo/MA.
DATA DE ABERTURA: rz de fevereiro de 2o2o às HORAS: $:oo
LOCAL DE ABERTUR.{ Pç Bemardo Coelho de Almeida 862 - Centm - São Bemardo - MÀ

A\,IISAMOS, às firmas interessadas, que a Prefeitura Municipal de São Bernardo -
M.A" por intermédio da Comissão Permanente de Licitação - CPI" instituída 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 aúso.
Comunica ainda que o Edital do Conüte está à disposição dos interessados, no endereço acima, no
horário normal de expediente. Caso ocorra ponto facultaüvo ou outro impedimento legal na data
preüsta, a mesma ficará automaücamente 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 juigado em conformidade com a [,ei Federal ns 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.o51o.2o3o.oooo - APOIO A ATIV. FOLCLÓRICAS, CULT. E ARTISTICAS

339039 - ooo - Outros Serviços de terceiros Pessoa Juúdica

As informações julgadas Edital poderão ser obtidas gratütamente na

sala da CPL, no horário das o8:ooh as r4:oo Sexta-feira, na Prefeitura Municipal.

São de zozo.
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