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REFERENTE: Processo D.. 017/2019 - Câmara i\Iunicipâl de Sâo Bernârdo

OBJETO: contrataÇão de sociedade de advogados para prestação de sen.iços juridicos
de atuação consultiva e contenciosa com atendimento perionalizado à Câmara \4unicipal
de Sâo Bemardo/MA.

AMPARO LEGALT Lei Federal n" 10.520/2002. Decrero Fcderal no 3.55512000. Lei
Complementar no 123/2006, aplicando subsidiarianenle a Lci Fcderal n" tt.iãO tSS: 

"suas alteiâções e demais normas peninentes à espécie.

VALOR CLOBAL ESTIMADO: R$ 83.333,30 (oitenla e três n1il. tezenros lrinla e rrês
reâis e trinla centa\.os)_

PRAZO DE ENTRXGA: Conforme Ftdital.

A Pregoeira da Câmars Municipal de São Bernàrdo, no uso das atribuiçôcs que lhes
sâo conferidas pela Lei Federal n". 10.520/2002 após a classilicaçio 

" tr'at,ii,raçao dalicitante concorrente do pregiio prêsencial n". OO&zOf slcpf,lttú'.SÀ, 
"lrr 

iõ.r2.:ofs,
reso-lve ÀDJUDICAR o objeto acima especiÍ.icado 

",,In 
,, ..p,".o O.lff.AS eDOMINICI, ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNpJ sob o n.23.;71.971,/000t-69 no

\alor global de R$ 72.000.00 (seÍenrâ c dois mil rcais).

Sào Bemardo,'1\,t-{. 20 de dezembro de 2019.

RENATA LIMA FERREIRA
Pregoeira Oficial
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Encamiúamos o Processo n".01712019 Câmam Líunicipal de Sào
Bemardo. Pregão Presencial n'. 008/2019/ CPL/CMSB, com a Adjudicâção. para lins
de Homologaçâo.

Informamos que o ralor tolal estinrado por esta Cânara foi de R$
83.333,30 (oitenta e três mil, trezentos trinta e rrês reais e trinta centavo\) c que o valor
adjudicado foi de R$ 72,000,00 (setentâ e dois mil reais). havendo. porlanto. uma
reduçào no preço orçado de RS 15.999,96 (quinze mil, novecentos e nolenta e nove
reais e nove[ta e seis centavos).

Ao Presidente da Câmara Municipal de São Bemardo.

Informamos que a despesa ocorerá pela:

01 031 0020 2107 00a0 3.3.90.39.00

No mais, sugere-se que previamente o envio ao presidente da Cântara
Municipal de São Bemardo para análise.

São Bernardo,MA.20 de dezembro de 2019.
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RENATA LIMA FERREIRA
Pregoeira Oficial
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