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CAMÁRÁ MUNICIPAL DE SÁo BERNARD0
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REFERENTE: Processo n".018/2019 - Câmara Municipal de São Bernârdo

OBJETO: Contratação de pessoa juridica para o fomecimento, sob demandâ, de material
de expediente de interesse da Câmam Municipal de Sào Bemardo.

AMPARO LEGALT Lei Federal n" 10.520/2002, Decrcto Federal n" 3.555/2000, Lei
Complementar n" 12312006, aplicando subsidiariamente a Lei Federal n" 8.666/1993 e

suas alterações e demais normas pertinentes à espécie.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 26.491,62 (vinte e seis mil, quatrocentos e
noventâ e sete mil, sessenta e dois centavos).

PRÂZO DE ENTREGA: Conforme Edital.

A Pregoeira da Câmâr, Municipal de Sâo BerÍaÍdo, no uso das atribuições que lhes
são conferidas pela Lei Federal f. lO.52O/2002 após a classificação e habilitação da

ficitante concorente do Pregão PreseDcial n". ü.JIIZO2OICPLICMSB' em 18.02.2020,

resolve AI)JfII)ICÁR o objeto acima especificado com a empresa C.DE CÂRVALHO
EPP, CNPJ sob o n' 28.492.20710001-40 no valor global de R§ 26.497,62 (vitrte e §eis

mil, quatrocentos e novenla e sete Íeais e sessentâ e dois cetrtrvos).

São Remardo/MA- l9 de fevereiro de 2020.

RENATA LIMA FERREIRA
PÍegoeira Oficial
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Ao Presidente da Câmara Municipal de Sâo Bemardo,

Encaminhamos o Processo n". 018/2019 - Câmara Municipal de São
Bemardo, Pregào Presencial n". 001/2020l CPL/CMSB, com a Adjudicaçâo, para íins
de Homologâção.

lnformamos que o valor total estimado por esta Câmara foi de R$
28.489,76 (vinte e oito mil, quatrocentos e oitentâ e nove reais e setentâ e seis centavos)
e que o valor adjudicado foi de R§ 26,497,ó2 (vinte e seis mil, quâtrocentos e troventâ
e sete reais e sessenta e dois centavos), havendo, poúanto, uma redução no preço orçado
de R$ 1.992,14 (um mil, novecentos e ooventâ e dois reâis e quatorze ceDtavos),

Informamos que a despesa ocorreá pela:

0l 03t 0020 2t07 0000 3.3.90.39.00

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

São Bemardo,MA. 19 de fevereiro de 2020.
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