
Diário Oficial da Prefeitura Municipa! de São Bernardo

16.'1 - As partes contralanlês elegem o Foro da Comarca de sáo Bemardo, Estado do À,,laranháo, como competente para dinmrÍ quasqueí
questões oíundas do presente contralo, inclusive os casos omissos, que oào puderem ser resolvidos pela via administraliva, renuncrândo aquêlqueí ouko. por mats pnvitêgtado que seja.

16.2 - e por estarem de acordo, as partes Íirmam a presente Ata, em 03 (três) via§ de igual teor e forma para um só efeilo legal. ficândo uma
via arquivada da sede da CONTRATANTE, na formâ do Art. 60 da Lei 8.666/93.
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São Bernardo - l\rA, 14 de iúnho de 2022
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Prefeitura Municipal São Bernardo

Francisco dás Chêgas Carvalho

YAMOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ n' 30.747.369/0001-23

Cipriano Amorim Cadastro

CPF no418.559.303

Representante

Aútot Valdea1e pessoê dos Sàntú
C@iga de tdentifoaçe ddbb64at1 1 86325.62b0ced7b379ín Ate37tld2

ATA DE REctsrRo DE pREços No. 023/2022. pREGÃo ELEÍRôNtco sRp No 024/2022

Pelo presente instrumento, o Municipio de Sâo Bernardo, Eslado do I\,4aranhâo, com sede adminislralivâ, na preíejtura Municipal. localizada
na Prêçá Be.nardo coelho de Almeida, inscrita no CNPJ sob o no. 06.'125.389/0001-88. reprêsentado neste ato pelo gestor rêsponsável
FRANCISCO OAS CHAGAS CARVALHO, portador da Cédula de ldentidêde no 572348 e do CPF n. 182.609.183-'15, RESOLVE, registrâr os
preços da êmpÍesêl F S CUNHA - ME, CNPJ: 28.898.061/0001-37, sêdiâda na Rua conçalves Dias, no 374, Cêntro - CEp: 65.S6GOOO,
Magalhâes de Almeida - MA, por intermédio de seu repÍesentanle legâl Sr. Fabtano Sousa da Cunhâ. CpF: 057.367.693-36 nas quantdades
estimadas na seçáo quatro desta Ata de Reglstro dê Preços. de acodo com a classiÍlcaçào por elas alcanÇada por item, atendendo as
condiçõês previstas no instrumeolo coovocatório e as constanles desta Ata de Registro de Prêços, sLljeilando-se as partes às normas
constantes dâ Lea no. 8.666/93, Lei no. 10.52A12002, Decrêto n" 10.024119, Lei Comptemêntar na. 12312006 e suas alterações, e êm
conÍormrdâdê com as drsposiçóes â seguir

,1, OO OBJETO

1.1 Registro dê Preço paíâ futura conkãtação de empresâ para execução dos serviços dê mânutençào de equipamentos de inÍormática e de
impressoras para a Prefêitura de São Bêlt1ardo/[.,t4.

'1.í 1 - Esle ;nstrr.rmento náo obriga aos ÔRGÃoS E ENTIDADES â íirmarem conlíataçôes nas quanlidâdes estimadas, podendo ocoúer
licitaÉes especificas para aquisiçâo do(s), obedecidas a legislação pertinente, sendo âssêgurada ao detênlor do registro â preferência dê
Íomecimento, em igualdade de condições.

2. ADEsÁo DÉ oQcÃos NÃo PARÍI,IPANTEs

2.1 - A Ata de Rêgistro dê Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidadê da Administração inctusive
autarquiâs Íederais, esladuais ou municipais de órgâos públcos, estalais ou ainda de regirne próprio que não tenha participado do certamê
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ar i'íiúa; e,,licitatório mediantê prev a consulta ao órgão gerenciador

2 2 - os Órgâos e entidades que não participaram do rêgisko dê preços, quando desejarêm Íazer uso da Atâ de RegistÍo de prêços, deveráo
manifestar seu interesse junto ao órgào gerenciador da Ata, para que este indique os possiveis foÍnecedoÍes e reJpectivos preços a serempíaticados, obedecida a ordêm de classifrcaÉo.

2 3 - cabêrá ao fornecedoí beneficiário da Atâ de Registro de Prêços, observadas as condições nela eslabelecidas, optar pelâ aceitação ounâo do íomêcimento, independentemente dos quêntitatrvos registrados em Ala. desde quê o íornecihento nao prejudique as obrigaçôes
anteriormente assumidas.

2 4 -As aqui§igões ou contrataçôes adicionais, não poderão êxceder, porórgão o! porentidadê, a 50% (cinquênta por cento) dos quantitativos
rêgistrado§ na Ata de Regisho de Preçôs durante sua vigência, e ainda o quantrtalivo decorrênte das adesõês à atâ de regiitro oe preços nãopoderá e)(ceder. na totalidade ao dobro do quêntitativo dê cada item registrado na atade regisko de prcços para o órgã;gerênciador e pâra
os órgãos participãntes, indêpendentemente do número de órgãos não párticipantes que, desde que devidamente coap',ouu-d" 

" 
,"nt g"a 

" 
o

cumpdmenlo das exigênciâs da legislação vigênte.

3. DÀ cERÊNclA DA qRESENIE aÍA DE REc,sÍRo DE pREÇos

3.1 - O gerenciamento dêste tnstrumento cabêrá a prefeitura Municipâlde Sào gemardo _ l\4A.

3.2 - A Presente Atã terá validade de '12 (doze) meses, contados a partir dê sua publicação no JoÍnal Oficial do Estêdo/MA.

3.3 - A secretariê participante desta Ara de Registro dê prêços é a sêcretaria Municipal de AdministraÉo;

ITEM

1

2

3

sERVIçOS

MANUTENçÃo PREVENIIVA. DESToP UND

MANUTENÇÁo PREVÊNTIVA. NoTEBooK UND

|4ANUTENÇÂo DE L[rpEzA DE \TPRESSoRA - LASER
MoNocRÁTIcA

MANUÍENÇÃO DE LIMPEZA DE IMPRESSORA . JATO DÊ
TINTA

MANUTENÇÃo ooRRETIVA E INSTALAÇÃo DE SISTEMAS
. DESKÍOP

MANUTENÇÃO CORRETIVA E INSTALAÇÂO DÊ SISTEMAS
-NOTAOOK

INSTALAR/CO I]FIGURAR ROTEADORES DE REDÊ DE
CABO

INSTALAR/CO NFIGURAR ROTEADORES DE REDE DE
CABO

EACKUP E TRANSFERÊNCIÂ oÉ DADoSw

5, DA ÉNTRECA

UND

UNO

UND

UNO

UNO

UND

UNO

UND

UND

UND

OTD

120A

1200

400

VLR UNT

R$ 53,90

RS 53,90

R$ 75,50

6

400 Rs 75,50

750 R$ 95,40

750 R$ 95,40

400 Rs 63,15

RS 74.60

R$ 64,55

400

500

I

9

5.1 - Os itens registrados dêverão ser executados coníorme lermo de reíêrêncta do Edital de Íorma fracionâda (se necessário) e conformê
Íorem solicilados pelo setor compêtente.

5.2 - O prazo rnáximo parâ êntrega será diário conforme solicitaÉo e periido efetuâdo pelo departamento de compras da prefeitura Municipal
de São BernaÍdo - MA.

6. DAs oBR,GÁÇÔEs DA 
'oNTRATADA
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nko dos padrões êstaberecidos pera preÍeiiura [,4unicipar, de acordo com as especiÍicações do editar,prejuizos decorrentes do descumprimento das condiçôes eslabelecidas_

6 2 - Pre§tar os esclêrecimentos que Íorern solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamaçõês se obrigâm a atênder p.ontamente, bemcomo dâr ciência mediatamente e por escrito' de qualquer anormalidade que veriíicâr quando da exêcução dos atos de sua responsabilidade;

6 3 - Promover todos os meios nêcessários à garantia da plena operacionâlidade do fornecjme to, inclusive considerados os câsos de greveou paralisação de qualquer naturêzai

6 4 _ A falta dê quaisqúer itêns cujo fomêcimento incumbe ao detentor do preço rêgistrado, náo poderá ser alegadâ como motivo dê forçâmaior para o âtraso. má execuÇão ou inexecução dos serviços objeto deste edit;l e não a eximirá das penalidades a que está sujeita polo nãocumprimenlo dos prâzos e demajs condições aqui êslabelêcidas;

6.5 - Comunicar jmediatamente a preÍeitura Municipal qualquer alteraçáo ocorÍida no êndereço, conta banciíria ê outras julgadas necessáriaspara o recebimento de conespondênciâ;

6 6 _ Respeitêr e fazd cumprjr a legislação de segurançâ e Administraçáo no taâbalho, previstas nâs normâs regulâmentadoras pêrtinenles;

6 7- Fiscalizaro peÍfeilo cumPrimento do íomecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus dêcorrentês. TalllscâlizaÉo dar-se-á independentemente da que sêrá exercida por esla paefêilura;

6 8 - lndênizar têrceiros e/ou à própriâ Prcfêrlura êm caso de âusência ou omissão dê Íiscalização de suâ paÍlê, pelos dânos ou prejuÍzos
causados por sua culpa ou dolo, devendo a contrâtada adotar todâs as medidas preventivas, com íiel observància às exigências dasauloridades competêhtes e às disposições legais vigentesi

6.9 - Fornecer os produtos, conforme estipulado nesle ec,ital e de âcordo coln a proposta aprêsenlada;

6.10 - O alraso na execuçáo cáberá penalidâde e sançóes previstas no ilem 12 dâ presente Ata.

lcr a
ri,:bíictt:..--&,-

6.1 - ExecLttar o fomecimento dê
responsâbilizando-se po. eventuais

7. O/4S OaR GÁÇOES DA CONTRAÍANTE

7.í - convocâr ê licitânte vencfdora para a retirada da ordem de Fomecimento dos itens regiskados:

7 2 - Fomecer à êmpresâ a seÍ contratadâ todâs ás iníormêçôes e esclarecimêntos que venham â ser solicilâdos relativamentê ao objeto deste
Edital:

7.3 - Efotuar o pagamento à empresa nas condiçô€s estabelecidas neste Edital;

7 4 - Noüficâr por escrito, à êmpresa conkatâda, toda e qualqueí kregularidêde constatada durante o recebimento do objeto;

7 5 - Nênhum pagamento será eÍeluado à empresâ detentorâ do regisho, enquanto pendente de liquidação e quâlquer obrigaçáo. Esse Íâto
não será gerador de direito a reajústamênto de preços ou a atuâlização monetária;

7.6 - Não haverá, sob hipotese algumá, pagamento antecipado:

7.7- Fiscâlizar a exêcuÉo das obrigaÉes asslmidas polo contrâtãdo.

8. DO PAGAMENTO

8 í - o pagamento será eÍêtuado até 30 dias após a emissão dâ nota Íiscal devidamente atestada pela Secretaria responsável;

8.2 - O Cohtratado/fornecedor dêverá indicar no corpo da Nolâ Fisca,/fatura. descriÉo do itêm fornecjdo, de acodo com o especificAdo noAnêxo I e sua proposta dê preço.

83 _ caso constatado alguma iÍregularidêde nas noias fiscais em faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para âs necessárias
coreçôes. com as informaçôes que motivaram sua rcjêição, sêndo o pagamênlo realizado após á reapresêntaçào das notas fiscais em faturas

8 4 - N€nhum pâgãmênlo isentafti o FoRNECEDoR/CoNTRATAoo das suas responsabitidadês e obrigações, nem impticârá âceitação
deÍhitiva do Íomecimento.

8'5 - o contratante não efetuará pagamento de litulo descontado, ou por mero de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados
com terceiros por intêrmédio da operaçáo de Tactoring,;

8 6 - As despesas bancárias deconêntes de transferênciâ de válores para oukas prâças seráo de responsabilidâdes do contratado.
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9. OO REAJUSTAÍ'ENrO DE PREÇOS

9 í - os prêços reqistrados mantêr-se_ão inalterâdos pêlo perÍodo de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso dê desequilibrio dâequâção oconômico íinanceira inicial deste instrumento a parti. de determinaçào munacipâI, cãbendo-lhe no máximo o ,epasse oo percentuatdeterminado.

92 - os preços registrados que sofÍerem revisão náo poderão ulkapassaí os prcços praticados no mercado, mant€ndo-so a diferençapercêntual apurada €ntre o valor origjnalmênte constante da proposta e aquêle vigente no mêrcado à êpoca do registro;

9 3 - Caso o preço registrado seia superior à média dos preços de mercado, a preÍeitura solicitará âo fomecedor, mediante coÍespondência,reduÉo do preço Íegistrâdo, de forma a adequá-la.

9 4 - Frac€ssâda a negociação com o primeiro colocâdo a PrêÍeitura poderá rescindir êstâ Ata e convocar, nos termos da legislação vigente, epelo preço da primêira, as dêmais empresas com preços regishados, câbendo rescisâo desta atâ de registro de preços ê nova licitação emcaso de fracâsso na negociâÉo.

9 5 - será considerado compalíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou infêriores à média daqueles apurados pela
Prêfeitura.

10. OO CÀNCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DÊ PREÇOS

10.1 - A presente Ata dê Regjslro de preços poderá ser canceladâ de pleno direito, nás seguintês siluaçóes;

I a) Quando o fomecedor não cumpair com as obrigações constantês no Editar e nessa Atâ de Registro de preços;

2 b) Ourndo o Íomecedoí der câu§â a rescisão adminiskativa da Nota de Empenho dêcorrentê deste Registro de preços, nas hipóteses
prêvistas nos incasos I a XI, XVll e Xvlll do art. 78 da Lei8.666/93;

3. c) em quâisquer hipótesês de exeêução lotalou pêrcial da requisiÉo/pedido dos produtos decorÍente deste regisl].o:

4. d) os prêços registredos se apresênlarem superiores aos praticados no mêrcadoi

5. o) por razões de interesse público devidamente demonstradas ê justificadas:

6.0 descumprir qualquer dos itêns dâ cláúsula sexta ou sétimê_

10.2 - Ocorrendo cancelamento do preço regislÉdo, o fornecedor será informado por correspondência, â qual sêrá juntada ao processo\./ adminislrativo da presente Ata

10.3 - No caso de ser ignorado, incêrto ou inâcessÍvel o êndereço do Íomêcedor, a mmunicação seíá feita por publicaÉo no Jomal Oficial do
Estado/MA, considerando-sê cancelâdo o prêço registrado a partir da última publicaÉo.

'10.4 - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não sêr aceita pela prefeitura, facultando-se a esta neste
caso, a aplicâção das penatidadês previstas no Editâ|.

10 5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarâo lodas as atividâdes do Fornecedor, reÍativas ao Íomecimento do item.

'10 6 - caso a Profeitura náo se utilize de prsrÍogativa dê cancelar esta Ata, a seu exclusivo criléio, podêrá suspendêr á sua execução ê/ou
sustar o pagamento das fatuEs, até que o FornecedoÍ cumpra intêgrarmente a condição contratuar infringida.

10.7 - A Ala de Registro dê Preços será cancelada automaticamente nas seguintes hipóleses:

1. a) Por decurso de prâzo de vâlidadej

2. DOS PREçOS

1'1 1 - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: cuslos diretos e indiretos, lributos lnctdentes,taxa de admlniskação' serviÇos, encargos sociâls, trabalhislas, seguros, fretes, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto
dêsta Ata de Regishos de preços.
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'12 1 _ o de§cumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujejta à conlratada â multas, consoante o câpul e
§§ do art. 86 da Lêi 8.666/93, incjdentes sobre o vâloÍ da Nota de Empenho, na forma seguintê:

í. a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 02% (dois por cento);

2 b) a partir do 60 (sexto) até o iimite do 1oo (décimo) diâ, multa de 04% (quatro por cento). câracterizândo-se a inexecuçáo total daobrigaçáo a partir do '1'1o (décimo primeiro) dia dê ât.aso.

12 2 - Sem preiuízo dâs sanções cominadas no art. 87, l. lll e lV, da Lei 8.666/93, pela jnexêc!Ção total ou parciat do objeto adjudicado, oMunicípio de são Bernardo. atrâvés da secretâria À,4!nicipal de Administração poderá, gârantida a prévia e amjla defesâ, apiicar à conkatâdamulta de até l0% (dez por cento) sobrê o valor âdjudicádo;

12 3 - Sê a adiudicatária recusar-so a relirar a nolê de empênho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da foitura damêsma, garantida prêvia e âmpla dêfesa, sujeilaÊsê_á as seguintes penalidades:

12.3.'1. lllulta dê âté 10% (dez poÍ cento) sobre o valor adjudicado;

12 3'2. Suspensão têmporárià de párticipar de licitaÇões e irnpêdimento de contratar com o À,,lunicipio de São Be.nardo, por prazo de até 02(dois)anos, e,

12.3.3. Declaração de inidoneidade paía ricitar ou contralar com a AdministraÉo púbrica r\4unicipar.

12'4 - A licitantê, adjudicâtária ou contrâtada que deixar de entregar ou apresentar documentação fâlsa exigida para o certame, ense,ar oretardamento da êxecuçáo de seu obieto, nâo manlivêr a proposla. falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar se dê modo anidôneo
ou comêterfraudê fiscal' garantida prévia ê ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratâr com o Município pelo prazo de âté cinco anos e,
se íoro caso, o Àrunicipio de São Bernardo solicitará o seu descredenciamento do cadastro de Fornecedores dó Est;do por iguat periodo, semprejuízo da aÉo penal coftespondente na forma da let;

12.5 - A mulla eventualrnente imposta à contraladâ será automâtrcamente descontradâ da faturâ a que flzerjus, acrêscida dê juros moralórios
de 1olo (um por cento) ao mês. câso a conlratada não tenhâ nenhum valor a receber deste órgao da Êrefeiturâ Municipatde sã; Bernardo, ser-
lhê_á concedido o prazo de 05 (cinco) diâs uteis, conlados dê sua inlimaçáo, para êfêtuar o pagamento dâ multa, apàs osse prazo, não sendo
efetuado o pagamento' seus dados sêrão encamanhados âo órgão comp€tente pâra que sejâ inscrita na divida ativa do MunicÍpio, podendo,
ainda a Preíeatura proceder à cobrançã judiciâl da mutta;

'12.6 _ As mullâs previstas nesla seÉo não eximem ê adjudicâlária da reparação dos eventueis danos, perdas ou prejuízos que seu âto punível
venhâ causar âo Municipio de São Bernardo_

12 7 - Se a Conlratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de OS (cinco) dias úteis, contados da intimação por partê dâ Secretariâ
Muhicipal de Administraçâo, o respectlvo valor sêrá descontâdo dos créditos que estâ possuir com a Secretaria Ívlu;jcipâl de Administração, e,
se êsles não forem suÍicientes, o valor que sobejar sêrá encâminhado para inscriÉo em Dívida Alivâ e exêcuçáo pel; píocuradoria Gêral do
MunicÍpio;

12.8 - Do ato que aplicar penêlidade câbeÍá íecurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contaí da ciência da intimaçào, podêndo a
Admini§1ração reconsiderar sua decisão ou nesse píazo encaminhá-la devidarrente iníormêdâ para a apreciaçâo e decisão suierior, dentro do
mesmo prazo.

Diário Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo

12. DAS PENALIDADES

13. DOS TLTC'ÍOS PEM'S

13 1 _ As inírações penais tipificadâs na Lei 8.666/93 sêrâo objeto de processo judicial da forma legalmente prevista, sem prejuízo das demâis
cominaçõês aplicáveis.

14. Dos REcuRsos oRÇAMENTÁRtos

14.1 - As despesas dêcoríenles das contratações oriundas da pÍesente Ata de Rêgistro de preços, corrêráo à contâ de dotaÉo orçamêntária
do ano em curso, ou das demais que possam vir a adêrir a presênte Ata, âs quais ;rão elencadas em momento oporlunol

27 130

ISSN 27.64-6483 lr'Ano XVI Ediçáo - N" 446T et , 14.de Juo de 2022

Procssso: gn"J,}09-8
Falha:, lct9- __Rubrica: [., ."-



Diário Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo

'Í 5. DÁs Drspos,ÇôEs FrlvÁ/s

'15.1 - As partes ficam, aindâ, adstritas às seguintes disposiçõesl

l _ Todas ás alterações que sê fizerem necessáriâs serão registíadas por intermédio de lâvratura de teímo aditivo a presênte Ata de Rogistro
de Preços-

ll - Vinculam-sê â esta Ata pâra Íins de ênálisê técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Elêtrônico lSRp no.O1O/2022 e seús
anexos e as propostas das licitantes classificadas.

lll - É vedâdo caucionar ou llilizar o contralo decoÍÍêntê do presente regjsko para qualqueí ope.ação íinancêira. sem prevta ê êxprossa
autorizaçâo da PÍeÍeitura.

16. DO FORO

16.'1 - As partes contralantes elegem o Foro da Comarca de São Bêrnardo. Estado do Maranhão, como competente parâ dirimtr quaisquer
questões oíiundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administraliva. renunciando a
qualquer outro, por mats privilegrado que sela.

16.2 - e por estarem dê acordo, as partes Íirmam a presente Atâ, em 03 (trés) vias de igual teor e forma para um só êreito legêI, ficando uma
viá ârquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do Art. 60 da Lei 8.666/93

São Bernardo - l\,1A, 0B de junho de 2022

Prefejtura l\runicípal São Bernardo

Frâncisco das Châgas Carvalho

F S DA CUNHA - ME

CNPJ: 28.898.061/0001-37

FABIANO SOUSA DA CUNHA

CPF: 057.367.3S936

Responsável Legal

Aulor Yaldâán€ Pessoa dos Santd
Có d i so d e i.te nl A c a ç á a : 2 b c 1 6 2 bc js cl a 2 à 6 I sdg c 82 sa a I 82 82606d 3 3 86í

EXTR.ATO DE CONTRATO NR 20220613001 - REFE: ATA DE REGISTRo oE PREÇOS N' 0'1212022 PROCESSO AOM. N' 2022017 -
CPUPMSB/ÍrlA

EXTRAIO DE CONTRATO NR 20220613001 - REFE] ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 01212022 PROCESSO ADM. N' 2022017 -
CPUPMSB/MA. PARTES: Secretaria de [4unicipal de Assistêocia Socral de Sáo Be.nardoi e a Emprêsâ: A M SERVICE L ÍDA, CNPJ:
39.822.3421000'l-22, sediada na Rua Luis Domingues í018 sala A Centro Pinherro - IúA, com o valor de R$: 456.000,00 (Ouatrocentos e
cinquentâ e seis mil reais). Dos Recursos Orçamentários: manutenÉo da sec. de assislênciâ sociêl - 08.122.0050.2073-0000 - 339030 -
Mateial de consumo manutenção serv. de conviv. e fonal. de vrnculo-scÍv - 08.243-0835.209a.0000 - 339030 - Materal de consumo - BASE
LEGAL: Pregão Életrônico no 01512022 de 2410312022. às 08r30hs, de acordo com Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e o DECRETO N.
10.024 DE 20 DE SETET\,BRO DE 2019 que Regllamenta a licitação, na modâlidade pregâo, na forma eletrônicá ê o quê couber
subsidiariamente a Lêi federal n" 8.666 dê 21 de junho de 1993 e demais normas pêrtinêntês à espécie; ASSINATURA DO CONTRAÍO:
13/06/2022, A M SERVICE L ÍDA, EI\TPRESA: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO - cêstor de Finança.
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Diário Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo

Àutor yátdeane pssso6 dos Sanlos
cadiga dé tdentincaçào: 66474c7b 1jt / 9e0e68e43Og33ba2oe1b1 Ba79sbg

##ATo oE REVoGAçÂo DA RETtFtcaçÂo oo Exr coNÍR No 2o1806l9ooí Do pRoc aDM 201808054.

##ATo DE REVocAÇÁo DA RET|FtcAÇÃo Do Exr coNTR N.2018061900í Do pRoc aDM 20.t8o8os4.

Pelo presentê, REVoGo/ANULo o termo da RêtiÍlcaçâo do ExÍ coNTR No 2018061900í Do pROc AoM 201808054, pubticado no Diárjo
OÍicial Da Uniáo - Seção 3, n. B4, em 05 dê maio dê 2022, quinla-Íeia. reÍerente ao Pregão presêncial na O31I2O1B - PREFETTURA
MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO e eínpresa HIDRAELE PROJETOS E SERVTçOS LTDA - Epp cNpJ: 23.687.031/0001-68, tendo por objelo
a execução dos sêrviços de êlaboração de projetos de engenharia e arquitetura no municÍpio de são Bemardo/MA.

FRANCrsco DAS CHAGAS CARVALHo - sEcRE r ÁRto cFsroR DA ADÀ.flNtsrRAçÀo

São Bernardo/MA, 09 de iunho de 2022.

Áuior: Vâldêârê po§soa dos §ánros
codlgo.te idenúncaçáo: 7te0da4266ê62cbad03c00ahd521 c7cfi@md4

í#aTo DE REvoGAçÃo DA REÍtFtcAÇÃo Do ExTRÁTo DE HoMoLocAçÃo oo pRoc ADM 2oloo8o54.

##ATo DE REVoGAÇÃO DA RETIFIcAÇÀo Do EXTRATo DE Ho[,4oLoGAÇÂo Do pRoc AoM 201808054.

Pelo presentê, REVOGO/ANULO o termo da Relificação do Exlrato De Homologação do PROCESSO ADM 20'1808054, publicado no Ojário
OÍicial Da União - SeÉo 3, n. 84, em 05 de mâio de 2022, quinta-feira referentê ao Pregão Presenciâl nô 031/20í8 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE sÃo BERNARDo ê empr6sa HIDRAELE PRoJEToS E SERVTÇoS LTDA - Epp cNpJ: 23.687.031/ooo1-68, tendo por objeto
a execúção dos serviços de elabo.âçáo de projêlos de engenharia e ârquitetura no múnicípio de São Bernârdo/l,4A.

FRANctsco DAS CHAGAS CARVALHo - SECRETARto cESToR DA ADI,fiNtsrRAÇÃo.

São Bernardo/MA, 09 de junho de 2022.

,qub,: Vald@.€ pessoa dos SáDiG
Codtgo de de nüfr ca çâó: e6045e 1 bo 3c 82 I ecqêj23asea4,1 6 1 87 W93894d
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Governo l,lunicipôl

JOÃO IGOR VIEIRA CARVALHO

Prefeato

Adriâne dâ Silva Portela

Vicê.Prefêito

VALDÊANE PESSOA DOS SANÍOS

Responsável tecnrco

dom@3aobemardo.ína.gov.br

E-mâil para contâlo

https://saobêínardo mâ g)y-bd

Preíeiturâ Municipal de Sáo Bemârdo

Pracâ Municipal 863 São Bemardo - MA, CEP: 6555G000 - São BemaÍdo - MA

contaro: (98) 3477- 1 8s2

lnstituido pela LeiMunicipal n'72312017 de 23 de Jâneiro dê 2017

Iúpílda[§aobernâÍdo.ma oov brjau&!1r!!!!de/

JOAO IGOR Assinado de foÍma
d oúâÍ oor JOAO

VIEIRA CAR rso"n vrÊrnn cnnv
VALHO:002 ALHo:002s5163371

5516337'l
OADOS: 2022.06.14

17:06r06 -03:00

A PÍefeitura de São Bernâído dá a gârantia destê documonlo, desde que visualizado através do sile:

htl.s r/dom. sâobeÍ!arclqJqago{.bl

Documento assinado digitalmente conformê MP n"2.20ç2 de 2410A12001, que instiiLria lnlrêestrútrra de Châves úblacas Erasileira - lCP Bíasal
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