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Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Sã
Fclha:
I{ubrics:

l{omê do Píefeito
JoÃo IG1R yIEIRA cARvALHo
Nome do Vice+ÍêÍoito
AdÍiana da Silva Ponela

Rosponsávêl Técnico
VALDEANE PESSOA DOS SANÍOS
Emall: dom@saobernardo.ma.gov.bÍ

EXÍRATo TERMo DÉ HoMoLoGAÇÃo/pREGÃo ELÉTRôNtco N.'a2512022 Ptegão Elekônic-o N.o 025/2022, Processo Administretivo No

2O22O2glCpUp[4SBi MA Objeto: Registro de Preço para futura conkâtaçáo dê empresa para execuÉo dos serviços prestaÉo de serviços de

consulloria e assêssoria técnica adminrstrativa, vis;ndo elaborar planejamentos estíatégicos, com o escopo de dar supone às politicas públicas

para a Píefeitura dê são Bernardo/LíA con§iderando a regularidade do procedimento, hêi por bem, 6om base no inc. vl, do art 43 da Lei

iêdêrat no 8.666/93, HOMOLOGAR os itêns do objêlo licitado, a empresa: PUBLICA ASsEsSoRIA ÊM GESTAo EIúPRESARIAL LTDA

cNpJ; 36.158.383/0001-97 ENDEREÇO: Q ST SCt'iOuadra 5 Bloco A Sala no 1218 Bâirro: Asa NoÍtê Brasiliâ - DF, por intermédio de s6u

representânte legal DANIEL DE AMORIM AGUIAR CPF: 044.561.321-16.. PreÍeilura lúunicipal de são Bernardo/MA,06 de junho dê

2022.FÍâncisco das chagas caÍvalho: Sêcretaria Múnicipal da Fazênda'

EXTRATo ÍERMO DE aDJUD|CAçÃO/PREGÁo ELEÍRôNlco N." 02512022 Prcgáo Êleltônico N.' 02512022, Processo Adminislretivo N.'

2O22O29iCPUPMISB/MA. Objetor Rêgistro dê Preço para Íutura contralaçáo de êmpresa parê execução dos seNiços prestaÉo de serviços de

consultoraa e âssêssoria lécnica administrativa, visando elaborar planejamentos êstratégicos, com o escopo dê dar suporte âs politicás públicas

para a PreÍeitura de São Bernardo/MA. Conside.ando a regularidade do procedimento, hei poí bem, com base no inc. Vl. do art.43, da Lei

Federal no 8.666/93, ADJUDICAR o itens do objeto licitado, a êmpíesa PUBLICA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ:

36.158.383/0001-97 ENDEREÇO: Q ST SCN Quadra 5 Bioco A Sala n" 1218 Bairro: Asa Norte B.asíliâ - DF, po. intermédio de sêú

reprêsêntante legat DANTEL DE AMORIM AGUIAR CPF: 044.561.321-16 PreÍeituÍâ Municipalde São Bernardo/MA,31 de fiaio de 2l22.Eliza

dos S. A Lima/Píegoeiro Municipal.

^ulor 
Vãdááno Pêssoa dos S€rlos
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ExÍRATo rERMo oE HoMoLocaçÂo/pREGÃo ELETRôNrco N." 025/2022 pREGÃo ELETRÔNlco N." 025/2022, PRocEsso
AOMINISTRATIVO N" 2022029/CPUPMSB/MA,

aúÍor: Vatdeanê Pêssoa dos Santos

Códiga de id6otiíi.açàa: 0649687d1 38230d432a9bef8b4548690i6c81t1 5

aTA OE REGTSTRO DE PREçOS N.. 030/2022. pREGÃO ELETRONTCO SRP No 025/2022 PROCESSO AOMINISÍRATIVO N'. N" 2022029

- CPL

aTA OE REGISTRO DE PREçOS N".030/2022

PREGÃO ELETRÔNICO SRP NO 02512022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" n" 2022029 ' CPL

VALIDADE: í2 (doze) meses contados a partiÍ da data de sua publicação no Diário Oficial da União ou do Estado do Marenhão ou do

município de Sáo BêrnaÍdo/MA

pelo prcsente instrumento, o Município de Sáo Bernardo, Estado do Maranhão, com sêde adminislralivâ na Prefeitúra lvlunicipal, localizada na

praça Bemâído Coelho de Almeida, inscrita no CNPJ sob o no 06.125.389/0001-88, rêpresenlado neslê ato pelo gestor rêsponsável
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Diário Oficial da Prefeitura Municipal de

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO, poíador da Cédula de ldenlidade no 572348 e do CPF no 182.609.183-15, RESOLVE, registrar os
preços dâ êmpresa: PUBLICA ASSESSORIA EM GESTAo EMPRESaR|AL LTOA, CNPJ: 36 148.383i0001-97, sediada na o sT scN
Quadra 5 Bloco A Sala no 1218 Bairro: Asa Norte Brasília - DF, por inteímédio de sêu representante tegat DANIEL DE AMORII\4 AGUTAR
portado da carteiíâ de identidade no 3167082 SSP/DF e do CPF 044.561.321 16, nas quantidades êsüm;das na seÉo quâtro desta Ata de
Registro de Pieços, de acordo com a classjficação por elas alcançada por item, atendendo as condições previstas no inslrumento convocatório
e as constantes desta Ata de Registro de Píeços, sujeitando-se as partes às normas constanles da Lej no. 8.666/93, Lêi no. .10.520/2002,
Decreto no 10.024/19, Lei Complementar no. 123/2006 e suas alteraçÕes. e êm conformidade com as disposiçóes a seguir:

1. DO OBJETO

1 1 -Rêgisko de Preço paaâ futura conlrataçào de êmpresa para execução dos serviços prestação de serviços de consultoria e assessona
técnica âdministrativã visêndo elaboíar planejamentos estralégicos, com o êscopo de dâr supoÍie às políticas públicas para a prefeitura de
São Bemardo/MA.

1.1.1 - Eslê instrumento não obriga aos óRGÀOS E ENTIDADES a frmârem contratações nas quantidâdês estimâda§, podendo ocorÍer
licitações especifcas para aquisiÉo do(s), obedecidas a lêgislaçâo peÍtinente. sendo asseguradâ ao detentor do registro a preferência de
foÍnecimenlo, em iguâldade de condiçõês.

2. ADEsÃo DÉ oRcAos NÃo pARTtctpaNÍEs

21 - A Ala de Regislro de Preços, durante sua vigência pode.á ser utilizada por qualquer ór9ão ou entidade da AdministrâÉo anclusive
autarquias federais, estâduais ou municipais de órgãos públicos, eslalais ou ainàa de regime pràprio quê não tenha paíicipado do cêrtame
liciiatório mêdiante previa consulta ao ôrgão gerenciador.

2 2 - Os órgáos e entidades que não pâÍliciparam do Íegistro de preços, quando desejaÍem fazer úso da Ata de Registro de preços, deverâo
manifestar sêu inleresse junto ao órgãô gerenciâdor da Ata, para que êste indique os possíveis fornecedores e reipectivos preços a ser€mpÍaticados, obedecida a ordem de classificação.

2'3 - cabêrá ao Íomecedor bêneflciário da Atâ de Regislro de Preços, observadas as condiçôes nela estabelecidas, optar pela aceitaÉo ou
não do fomecimento, independentemenle dos quantilativos registrados em Ata, desde quê o fornecimênto nao prepoique as obrigações
anteriormênte assumidas.

2 4 -As aquisiçÕes ou conkatações adicionais, não pode.ão êxceder, por ôrgão ou por entidade, a 50% {cinquenta porcento) dos quanlitativos
registrados na Ata dê Registro de P.eços durante suâ vigência, e ainda o quanlitativo decoírente das adesoes à atà de registro de proços não
poderá exceder, nâ tolalidêdê,

ao dobro do quantitativo de câdâ item regiskâdo na ata de registro de prêços paaa o órgão gerenciador e para os órgãos participântes,
independenlemente do número de órgãos não parlicipantes que, desde que devidamenle comprovada a vântagem e o cumprimento dâs
exigências da legislâção vigentê.

3. DA cERÊNctA DA qRESENTE ara DE REGtsrRo DE pQEços

3.1 - O geaenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura I\4unicipal de São Be.nârdo - À,4A.

3.2 - A Presente Atâ terá validâde de 12 (dozê) meses, contados a partir de sua publicaÉo no Jornâl OÍicial do Estado/MA.

3.3 - A Secretaíja pârticipante dêsta Ata de Registro de preços é a Secretaria túunjcipatde Saúde;

1. DO CONÍRATO

4.1 - O preço â quantidade e â êspeciÍicação dos serviços olr píodutos regiskados nesta Ata ênconkam-se indicados nâ tabela abaaxo:

Fclha 1
Rribrics:

LoÍE r-arENÇÃo pRtMÀRn - FASE 01

ITE
It4

sERVtçOS QTD VALOR
UND
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Diário Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo
Processoi t0)),0,il1
Folha; q1t ,.
llubrica: ,_ 0/ .-_

2

Elaboração de Plano dê Ação para aumento do teto pAB por cada
Equipe de Saúdê de Fâmilia

lmplantação de softwaíes ê sistamas de inÍormaçâo e gest:io por
UBS

72 s3,1960

288 166.2831

2a8 93.1292

288 93,1950

11 1331,4679

12 14.370,835

288 93.'t292

288 93.1292

3 TÍoinamênto ô qualificação da mão de obra com base nos
indicadorês dâ APS poí Equipe dê Seúde

Írêinamenlo e qualiícâção da máo de obra pâÍa utilizaçáo dos
softwares ê sistêmas d€ informâçâo e gêstão aplicáveis, por
Equipê dô Saúde

5 MonitoÉmenlo ê 9s6tâo da Assistênciâ Farmacêutica Municipal
dêsde dâ êntrâdâ até a dispênsação dos medicamêntos

UBS

Monitoftmento ê avâliâçãodos lndicadorês port BS cadastrada no
cr,lEs

6

Eleboração dê propostas de lntervengõ* paía mêlho a dos
indicadorês

8 Compilação dê dados ê elâboraçôes dê retatôrios dâs açôes

LorE - MÉDtÂ E aLTA coMplExtDADE , FASE 02
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Diário Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo
Processo: )0'IlO'2t1
Fclha: $§-
Rrrbrico: --fu .-.-

sERVrÇOS

I Elaboração de Plâno Operativo pâra aumento do têto dâ MAC

UND QTD VALOR
UND

ITE
M

10 Implantação de soitwarês e slstemâs dê iníormação e gestáo poí
ServiÇo Especiâlizado êxislente. cadastrâdo no CNES

Trêinámento e qualificaçào da mão dê obrâ com basê no plano
Operativo

Treinamênto e qualificação dâ mão de obra pára utitização dos
sofrwares e sistemas de iníoÍmação e gestáo apticáv;ís, por
Serviço Especializâdo existente, cadastrado no CNÊS.

72 70.074

288 116.7913

288 65,3687

288 65,4250

11

12

t3 13 936.2818

14 Monlioramento e avatiâção dâ pÍoduçáo ambutatoriate hospitâlar mês 12 .t0.092,0695

í5 Elaborâção cle propostes de intêrvênçó€s para methorias na
regulaÉo dos sêrviços especiâlizados

288 70,0747

Monltoramento 6 gestão de entradâ atá a dispênsaçâo dos
medicamêntos d6 alto custo, por SeNiço Especializado existênte,
cadastrâdo no Ct'lEs.

Serviçês
pêciâlizad

16 Compilação dê dados e elâboraçôês de reletórios, com base nâ
FPO e Binteses da AlHs informâdas

288 70,0747
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Diário Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo

5, DA ENÍREGA

5-1 - Os itêns regislrados devêrào ser execulados confome termo dê reíerência do Edital de forma fracionada (se necessário) e conforme
forem solicitados pelo setor compelênte.

5.2 - O prazo máximo parâ êntrega sêrá djáaio conÍorme solicitêção e pêdido eietuado pelo departâmento de compras da prefeituía Municipal
de Sâo Bêrneído - MA

6. DAS OBRIGAçOES DA CONÍRATADA

6.1 - Execut?r o fornecimento dsnlro dos paclróes estabelecidos pela PreÍêilura Municipal, de acordo com as especificâçÕes do editâ|,
responsâbilizando-se por eventuaís prêjuízos decoraentes do descumprimenlo das condiçôês estabelecidâs.

6.2 - PÍestar os esclaaecimentos que Íorem solicitâdos pela Prefeitura I\4unicipal, cujas íeclamações se obrigam a alender prontamênte, bem
como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer ênormalidade quê veriflcâr quando da execução dàs atos dê sua ;esponsâbilidade:

6.3 - Promover todos os meios necessáíios à garantia da ptena opeíacionalidade do fomecimento, inclusivê @nsiderados os casos de grêvê
ou paralisação de qualquer natureza;

6.4 - A fâlta de quaisquer ilens cujo fomecimento incumbe ao delento. do preço regislrêdo, náo poderá ser alegada mmo motivo de forçâ
maior paíâ o atraso, má execução ou inexecução dos serviÇos objelo dêste êditale não a eximirá das penalidadês a que está sujeitâ pelo não
cumpÍimento dos paazos e demais condições aqui eslabelecidas;

6.5 - Comunicar imediâtamente a Prefeitura À,túnicipal quãlquer alteÍação oconida no endereço. conta bâncária e oulras julgadas necessárias
para o recebimento de correspondênciâ;

6.6 - Rgspeitar e fazer cumprir a legislâçáo de segurançâ ê Administrâção no trabalho, píevistâs nâs normas regulamentadoÉs pedinentes;

6.7 - Fisc€lizaí o perfeito cumprimênto do fomecimento a quê sê obrigou cabendo-lhe, integralmente, os ônus deconentes. Tal fiscálizaÉo dar-
se-á independentemenle dâ quê sêrá exercida por estâ PrefeituÍa;

6.8 - lndenizar tercekos e/ou à própria Prefêitura em câso de ausência ou omissão de ÍiscalizaÉo de sua parte, pelos dânos ou prejuizos
câusados por sua culpa ou dolo. devendo a contralada adotar todas as medidas prevêntivâs, com fiel observânciê às êxiqências das
auloridades competentes e às disposições legais vigenlesi

6.9 - Fomecer os produtos, conforme esüpulado neste edital e dê acoído com a proposta apresentada

6-10 - O akaso na execuçáo câberá penalidade e sançôês previstas no item 12 da píesentê Ata.

7. DAS OBRIGAçÓES DA CONTRATANTE

7.'l - Convocaí a licitante vencedora para a retiradâ da Ordern de Fornecimenlo dos itens registradosl

7.2 - Fomecêr à empresa a sêr contratada todas as informaçôes e êsclarecimentos que venham â ser solicitados relatavamontê ao objeto destê
Editali

7-3 - Efetuâr o pagamento á êmpresa nas condições estabêlecidas neste Edital;

7.4 - Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer inegirlaridade constâtádâ durante o recebimenlo do objeto;

7.5 - Nenhuh pagamento serà efetuado à êmpresa detentora do regisko, enquanto pendente de liquidêÉo e qualquer obrigaçáo- Esse fato
não será gerador de dirêito a reajuslamenlo dê preços ou a atualizaÇáo monêtáriai

7.6 - Não haverá, sob hipótsse êlguma, pagamento antecipadoi
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Diário Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernard
7r:ccsço
F6lira
l-tribÍicu:

7.7 - Fiscalizar a execução das obrigaçôes assumidas pelo contratado.

8. DO PAGA"ENTO

8.1 - O pagâmento sêrá efeluado até 30 diâs após a emissão da nota frscal dêvidamenle atêstada peta Secrelariâ responsávêl;

8.2 - O Contralado/fornecedor deverá indicâr no corpo da Nota Fiscâl/Íatura, dêscrição do item Íorneoido, de acordo com o êspeoficãdo no
Anexo I e sua proposla de preço_

8.3 - caso constatado alguma iregularidadê nas nolâs fiscais êm Íaluras, êstas serão devolvidas âo Íornecedor, para âs necessárias
correções, com as informações que motivaram sua Íeieição, sendo o pagamento realazado após a reapresentação das notâs iscais em faturas.

8 4 - Nenhum pagamenlo isenlârá o FoRNEoEDoR/CONTRATADo das suas íesponsabilidêdês e obrigaçôes, nêm implacaíá aceitaÉo
defi nitiva do fornecimeôtô

8.5 - o contratante não êíetuará pagamento de titulo descontado, ou poí meio de cobrança em banco, bem como, os que foÍêm negociados
com terceios por intermédio da opeÍaÉo dê ,factoring,,;

8 6 - As despesas bancáÍias deconentês de lransferência de valores pará outras praças sêrão de responsâbilidades do Contrâtado.

9. DO REAJUSTAMENTO OE PREÇOS

9'1 - os preços íêgistrados manter-se-ão inalteaados pelo pêríodo de vigência da presente Atâ, admitida a revisão no câso dê desequilibrio daequação econômico financêira inicial deste instrumento a pârtk de detêrmiôaÇão munacipal cabendolhe no máximo o íepâsse do percentuâl
determinado.

9'2 - os preços ÍegistEdos que sofrerem Íêvisào náo poderão ultrapassâr os preços praticêdos no mêrcado, mantendo-se a difgrençapercentual apurâda enlre o valor originâlmente constantê dâ propostê e aquelê vigente no mercado à época do registro;

9 3 - Caso o 2reço registrado sêja supeÍior à média dos preços de mercado, ê Prefeiturâ solicitaaá ao fomêcedor, medjante conespondência,
reduçáo do prêço regislrado, dê Íorma a adequá la.

9 4 - Fracassada a negociação com o primeho colocêdo a Prefeilura podeíá rescindir esla Ata e convocar, nos têrmos dê legislação vigente, €pêlo preço da primeira, ê§ demâi§ empresas com pÍeços rêgistrados, câbêndo rescisão desta âta de registro de preços àiova ticitaÉo emcaso de ftacasso na negociaÉo.

9'5 - Será considerado compâtiveis com os dê mercêdo os preços Íegistrâdos quê Íorem iguais ou infeÍiores à média daqueles apurados pela
Prefeitura.

10. DO CANCELAMENTO OA ATA OE REGISiRO DE PRÉçOS

10.1 - A prêsênte Ak de Registro de preços poderá ser cânceladâ de pleoo direito, nas seguintes situaçõês;

a) Quando o fomecedor não cumprir com as obrigaçõês consiantês no Edilar e nessa Ata de Registro de preçosi

b) Quando o fomecedoÍ der câusa a rescisão administíâtiva da Nota de Empenho dêcorrentê deste Rêgistro de píeços, nas hipótesosprevistas nos incisos I a Xll, )«ll e )rylll do ârt. 78 da Lei 8 666/93:

c) em quaisquer hipótesês de execução lotalou parcial da requisiÉo/pêdido dos produtos decorrente deste íêgistro;

d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

e) por razôes de inlerêssê público devidamente demonstradas e justifcãdâs;

0 descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima.

10 2.- Ocorrendo câncelamênto do preço rêgistrado o fornecêdor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo
adminislrativo da pÍesenle Ata.

10'3 - No caso de sêr ignoaado, inceÍto ou inacessivel o endêrêço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Jomêl ofcial doEstado/MA, considerando-se cancetado o preço regislrado a paáir da úllimâ publicâÉo.

10 4 - A solicitaÉo do fornêcedoÍ para cancelamento dos preÇos registrados podeÍá nâo ser aceitâ pela prefêilura, facullando-§e a êsta nestêcâso, a áplicaçáo das p€nalidades prcvastas no Edilal.

10 5 - Havendo o cancelamênto do preço regiskâdo, cessarão todas as âtividadês do Fornêcedor, relativas ao fomecimenlo do item.

í0 6 - caso â PreÍeitura náo se utilaze da prêrrogativa de cáncelar esta Atia, â seu exclusivo critério, podorá suspender a suâ execuçáo e/ou
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,,r:ccsso: ú)t 0 ljl.
Fclin;_e,3lI.
iJ!ibdca:.-8/-_-

12.8 - Do alo que âplicâÍ penalidade caberá recurso, no píazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimaÉo, podendo a
AdministraÉo recoôsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente inlormada pâÍa a âprecieção e dêcisão suporior, dentro do
mesmo prazo.

suslaro pagamento das íaturas, até quê o Fornecedor cumpra integralmente a condlção contratual infringida

10.7 - A Ata de Registro dê Preços será cancêlada automâticâmente nas seguinles hipóteses:

a) Por dêcuÍso de prazo de validade;

,r. Dos PREçOS

'l,l.1 - Os preços âpresentados na propostâ d€vem incluiÍ todos os cr.rslos ê despesas, lais como; custos diretos e indiretos, tíbutos incidentes,
taxa de administração. serviços, encargos sociais, lrabálhistas, segurcs, frêtes, lucío e oukos necessários ao cumprimento inteoíâl do objeto
desta Atâ de Regislros de Preços.

12 DAS PENALIDADES

12.í - O descumprimento iniustificado das obrigaçõês êssumidas nos termos deste edital, sujeita à contratada a multas, consoante o caput e
§§ do art. 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o va,oí da Nota de Empenho, na forma seguinte:

a)atraso alé 05 (cinco) diâs, multê de 02olo (dois por cênto);

b) a partk do 60 (sexto) até o lamite do 10" (décimo) dia, multa de 04% (quâtro por cento), caracterizando-se a inexecuÉo total da obíigaÉo a
panir do 11o (décimo primeiro) dia de atraso.

'12.6 - As mullas previstas nesla seção náo eximem â adjudicatária da repâração dos evêntuâis danos, pêrdas ou prêjuizos que sêu ato punivel
venhâ câusar ao Município de São BeÍnardo.

12.7 - Se a Contratada nâo proceder ao recolhimenlo da multa no píazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimaÉo por parte da Secretaria
Municipal de Saúde, o respectivo vãlor será descontado dos créditos que esta possúir com a Secretâria Municipal de Saúde, e, se ostes não
Íorem suÍicientes, o valor quê sobeiar sêrá encaminhado para inscÍiçào em Dívida Aliva e execuÉo pêla Paocurâdoriã Gerâl do Municipio;

12.2 - Sêm prejuízo das sançÔes cominadas no art.87, l. lll e lV. da Lei 8.666/93 pela inexecução tolâl ou pãrcial do objeto âdjudicado, o
Municipio de Sâo Bemardo, através da Secrelaria Municipãl de Saúde podeíá, gâranlida a prévia e ampta defesa, apticar à Contrâtadâ multa
de até 10% (dez por cênlo) sobre o valor âdjudicadoi

12.3 - Se ã adiudicâtaria se recusar a retiíâr a nola de empenho injustiÍcadamente ou se não âpresentar situaÇáo regular no ato da feilura da
mesma, garantada prévia ê ampla defesâ, sujeilar-se-á as seguintês pênalidades:

12.3.1. Mulla de atê 100/o (dez por cento) sobre o valor adjudicado

12.3.2. Suspensáo temporária de participar de licitações e impedimento de contrataí com o Município de São Bemardo, por prazo de até 02
(dois) ânos, e,

12.3.3. DeclaíâÉo de inidoneidade pâra licitar ou contralaí com â Admini3trâção Pública Municapal.

't2.4 - A licitante, adjudacatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentâr documentâçao fâlsa exigida para o ceatame, enseJar o
aetiaídamento da exêcuÉo de seu objeto, não mantiver a propostâ, falhâr ou ÍÍáudar na execuÇão do conkato, compoúr se de modo inidôneo
ou @meler ftaude fiscâ|, ga.anlida p.évia e ampla defêsa, icaÍá impedida de licitar e contÍâtâr com o Município pelo prazo de até cinco anos ê,
se for o caso, o Municipio de Sâo Eernardo sollcitará o seu dêscredenciamênto do Cádâstro dê Fomecedores do Estado por igual período, sem
prejuízo da aÉo penal corespondente na forma da lei;

12.5 - A multâ êventualmenle imposta à conkaladâ será âutomalicamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios
de 1% (um poí cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber deste órgâo da PíeÍeitura Municipalde São Bernardo, sor-
lhê-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados de sua intimaçâo, para efetuar o pagãmento da multa, após esse prazo, nâo sendo
efotuado o pagamento, seus dados serão êncâminhâdos ao órgão competênle pâra que seja inscritâ nâ divida ativa do Municipio, podêndo,

ainda a Prefeilura proceder à cobrânçâ judicial da multa;

13. DOS tLtCtTOS PENATS

13.1 - As infraçôes penais tipificâdas nâ Lêi 8.666/93 serão objeto de processo judicial da forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais
cominaçóes apliúveis.

í4. oos REcuRsos oRÇAMENTÁRtos

14.1 - As despesas decorrêntes das contrataçôes oriundas dâ presente Ata de Rêgistro de Preços, coarerão à conta de dotaÉo orçamentária
do ano em curso, ou das demais que possam var a aderir a presente Ata, ás quais serâo elencadas em momênto oportuno:
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15.1 - As partes ficâm, ainda, adstritas às sosuintes disposi@s:

I - Íodas as alteraçõês que se fizerem necêssárias serão regisbâdas por intermédio de lavratura dê termo âditivo a presente Ata de RegistÍode Preços.

ll - Vinculâm-se â esta Atâ para Íins de ênálise técnica, juíídicá e decisão supêrior o Editál de pregâo Elêtrônico lsRp no.o25l2022 e seusanêxos e as propostas das lacitántes classiÍicadas.

n - É vedado caucaonar ou ulilizaÍ o mntrato de@rÍente do presente rcgistro para qualquêÍ operação Íinanceira, sem prevE e expressa
autorizaçâo da Prefêitura.

16. DO FORO

'16.1 - As paítes contaâtantes êlêggm o Foro da Comarca de São Bornardo, Estado do Mêranhão, como compelente parâ dirimjr quaisquer
questôes oaiundas do presonte contralo, inclusive os câsos omissos, que nào puderem sêr resolvidos pêla via âdministrativa, renunciândo aqualquer outro, por mais privilegiado que se,â.

16.2 - e por oslarem de âco.do, as pârtes fi.mam a presentê Ata, em 03 (kês) vias de iguat teoÍ e forma para um só efojto legal, ficando uma
via aquivada dâ sede da CONTRATANTE, na forma do Arl. 60 da Lei 9.666/93.

São Bemardo - MA, 06 de junho de 2022.

Prefeitura Municipâl São Bemardo

Francisco das Châgas Cârvalho

PUBLICA ASSESSORIA EM GESTAO Ei,tPRESARIAL LÍOA

CNPJ n" 36.í48.383i0001-97

DANIEL DE AMORIM AGUIAR _ SOCIO ADMINISTRADOR

CPF no 044.561.32í-'16

Represenlante

Autot Valdêane Pêss@ .Jos Seatos
Çôdisa de identifcaÇào: 235aD8oele3841 91ôoa4B19a208bacê2ô529

ÊxrRATo rERMo oE HoMoLoGAçÃo/pREGÂo ELETRôNrco N." o2o/2022 pREGÂo ELETRôNtco N..020/2022, pRocESso
AOMINISTRATIVO N" 2022023/CPL/PMSB/MA.

EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/PREGÃO ELETRÔNtCO N.ô O2O:2O22 P"egeo Étêtrônico N.o 020/2022, proces§o Adminastrativo No
2022023ICPUPMSBIMA. Objeto: Registro de Preço para futuro fomêcimento de utensílios de cozinha para atendimento da prefeitura
Mun,cipaldê São Bernardo/Ma. Considerando a rêgularidade do procêdimenio, hei por bem, com bâse no,nc. Vl, do art. 43, da Lei Federal no
8.666/93, HOMOLOGAR os itens do objeto licitado, a empresâ: FRANCKLIN OO REGO LIMA ElRELl, CNPJ: 27.179.006/0001-24, sêdiada na
Rua das lulipas, no 345 Bâirro: Jóquei CEP: 64049140 Teresina - Pl, por intermédio dê seu íepÍesentante legat: Romuto Francklin do Rego
Limá. portado da carteira de idêntidade no 2.238-975 SSP/PI e do CPF: 66'1.593.263-68. Prefeilura Municipat de Sáo Bêrnardo/MA, 1 1 de maio
dê 2022. Francisco das châgas carvalho: Sêcretárlo Í\runicipal da fazenda

Árror yaldéan€ Pesso€ dos sarlos
c od i go d e d 6 ot i fÉ aç áo 649 8d b 4 a b 5 52 3 7 4 6eb 4 b aef bod tu 9c tb.t87 I 5a9ê

ExrRATo TERMo DE ADJUDtcaçÃo/pREGÀo ELETRôNrco N." 020/2022 pREGÃo ELETRoNtco N." o2o/2022, pRocEsso
ADMINISTRATIVO N,O 2022023/CPUPM/SBiMA.

EXTRATO TERMO DE AOJUDICAçÃO/PREGÃO ELETRÔNICO N " O2Ot2O22 prcgâo Etetônico N.o a2ot2o22, processo Adminisrrativo N.o
2022023|CPUPM|SB|MA. objelo: Registao de PÍeço pâra fuluro fornecimento de utensílios de cozinha para atendimenlo da prêfêitura
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Municipalde São Bernardo/Ma. Considêrando a regulaÍidade do procedimento. hei poí bem. com basê no inc. vl, do art. 43, da L6i Fod€rel no
8 666/93, ADJUDICAR o ilens do objelo licitado, a empresa R FRÂNCfLtH oO ne'co t-tul EtRÊLt, cNpJ: 27 179.006/0001,24, sediada nâ
Rua das tulipas, no 345 Baino: Jóquei CEP:64049140 TeÍesina - Pl, por intermédio dê seu representante têgat: Romuto Fíancktin do Rêgo
Lima, poílado da carteila dê idenlidâde no 2.238-975 SSP/Pl e do CPF: 66'1 593.263-68. prefeitura l\4unicipat d; São Be.nârdo/MA,t0 de maio
de 2022. Eliza dos S. A Lima/Pregoeiro Municipat.

Auto| Vatdoane pessÉ dos Santos
Codtgo dê idehüficaçáo. 26<t7c1 d16e4daa92034637 1 Oto|3\34atcbâ53j9

PORTARIA NO33O, OE 30 DE JUI{HO DE 2022 - RESOLVE EXONERAR, DO CARGO EM COMISSÃO DE COORDENADOR DA GESTÃO
suas DA ATENçÃo soctAL E BÁsrcA - DANS, DA sEcRETARtA MuNtctpa|- DÉ asstsrÊNca soctA|., a sRÂ. EDTLA cosra

CARVALHO

"ÜsrdÉ sobre a oxôheraçáo do Caryo em Comissão, de Coodena(lor da Gestáo Suas, da Atenção Sociat e Básica de Assisténcia Socla/; e
dá outms providéncias"

O PREFEITo MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, ESTADo Do MARANHÃo, no uso de suas atribuições constitucionaas e na Íorma prevista
no art. 95, ll, 'a', da Lei Oígãnica Municipal e na forma do que dispôe a Lei Complemênlâr nô 14, de 31 de mârço de 2022,

RESOLVE:

Ad. 1'. EXONERAR, do Cargo em Comissão de Coo.denêdo. dâ Gestão Suas da AtenÉo Social e Básica - DANS, da Secretâria Municipatde
Assistência Social, a Sra. EDILA COSTA CARVALHO. portador do RG no 017830172001-9 SSP/MA ê CpF no ....,"".823-OO.

Art.20. Esta Portâria enlra em vigor na data de sua publicação, tendo os seus efeitos retroaüvos â 1o dêjunho de 2022.

AÍt. 30. Revogam-se as disposiçóes em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIOUE.SE E CUMPRA-SE,

Gabinête do Prefeito Municipal de São Bemardo - MA, em 30 de junho dê 2022.

BAIXE A PORTARIA N" 330i2022 NO LINK

BAXAB

autor Vatdeane Pêssoa clos Santos
C ó d tga d e i de nt fi c aç àa : lb ls 89 a 1 7 afi Ía b 4 96f 0c06 7 1 24 beg3d E3 õ59 7 1

poRTARtA N.329, DE 30 DE JuNHo DE 2022 - RESoLVE NoMEAR, paRA o cARGo EM coMtssÃo DE AssEssoR PÊDAcócrco
NivEL r - oa s, oa SEcRETARta MUNtclpAL DE ÉDucaçÃo, o sR. RAFAEL BATlsrA cARvALHo MAcEDo

"Dispõe sobrc a noneaçáo parc o Cargo om Comissáo, de Assêssor Pedagógico Nivel I, da Secrctaria Municipal de Educaçáo: e dá outras
píovidências'

O PREFE|TO MUNIC|PAL DE SÃO BERNAROO, ESTADO DO ITARANHÃO, no uso de suas ahibuiçõês constitucionais e na Íormâ prevista

no art. 95, ll,'a', dâ LêiOígânicá Municipale na forma do que dispõe a LeiComplemenlar no 14, de 31 de março de 2022,

RESOLVE:

Art. 1.. NO EAR, para o Cargo em Comissâo de Assêssoí Pedagógico Nivel I - DANS, da Secretaria Municipal de Educaçâo, o Sr. RAFAEL

BATISTA CARVALHO MACEDO, porrâdoí do RG no 3420989 SSP/Pl e CPF n'""."'533'17

Art. 20. Esta PoÍtêria entÉ em vigor na data de sua publicaçào, lendo os seus efeilos retroâlivos a 1o de junho de 2022.

Art. 30. Rêvogâm-sê as disposiçóês em contíário.

REGISÍRE.SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE,

Gabinete do PreÍêito Municipal de São Bernardo - lúA, em 30 de junho de 2022

BAIXE A PORTARIA N" 329/2022 NO LiNK
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B"AlXAR
Êlubrica:

áurd: yaldeár€ prssoa d6 Sartos
Código de i.lenlilbaçãa e59cqc7 a lfrO1 e361 1 8d$oob51 e36adc&1 61bl

PORTARIA NO 328, DE 30 JU'{HO OE 2022 - RESOLVE NOMEAR, PARA O CARGO ÊM COMISSÃO DE ASSESSOR PEDAGÓGICO
NivEL ,r - DÁr, oA sEcREraRla MuNrcrpar oe ÉoucrçÃo, o sn. ruone rriipÉ ióniiüiiúÀ -

'Dispõe §obro a noneaçào pdra o Cargo em Comíssáo, de Assossor Pedagógico Nivêl l, da Secrctatia de Educação; ê dá outras
ptovidénçias".

o PREFEITO MUNICIPAL DE SÁO BERNARDO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atibuiçôês constitucionais e na foímã prôvista
no ârt. 95, ll, 'a', dâ Lej orgânica Municipale na forma do que dispõe a Lei comptementãí no 14, de 31 dê março de 2022,

RESOLVE:

fut lo NOt EAR, parâ o Cargo em Comissão de Assessor Pêdâgógico Nívet lll - OAl, da Secretaria Municipalde Educação, o Sí. ANDRÉ
FILIPE PORTELA Lll\,,l4, poítador do RG n" 036137742-,.-. SSp/MA e CpF no 

.r-.'...M3-OS.

AÉ. 20. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, lendo os seus efeilos retroaüvos a 10 de junho de 2022.

Art. 30. Revogam-se as disposiçôes em contrário.

REGISÍRE.SE, PUBLIQUE.SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Píêfeito Municipal de São Bêmardo - MA, em 30 de,unho dê 2022.

BAIXE A PORTARIA NO 328/2022 NO LINK

BAIXAR

áulor Yaldáano Pessos dos Sarlos
Côdtga de identiticaçáo: 35td1 0863erô1 9a3943d6dú860bkd5w732e8c

PORTARIA NO 327, DE 30 DE JUNHO OE 2022 - RÉSOLvE ExoNERAR, Do cARGo EM coM|ssÃo DE ASSESSoR EsPECIAL NíVEL
III - DAI, DA SECRETARIA MUNICIPAL OE CIDAOANIA E OIREITOS HUMANOS, O SR. ANDRÉ FILIPE PORTELA LIMA

"Dl§pôo sobre a exonercçáo do CaÍgo em Comissâa, de Àssessor Espeôlál Nivel l . da Sêcretaria Municipal de Cidadania e Dircitos
Humanos; e dá outras prcvidéncias".

o PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso dê suas atribuiçôes constitucionais e na Íormâ preüsta
no ãrt. 95. ll, 'ê", dâ Lei Orgánica Municipal e na forma do que dispôe â Lei Complementar no 'l 4, de 31 de matço dê 2022,

v RÊsoLVE:

Art. í'. EXOIIERAR, do Cargo em Comissão de Assessor Especial Nível lll - DAl, da Sec.etaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos, o
sr. ANDRÉ FILtPE PORÍELA LIMA, portador do RG no 036.t37742-'.-. SSP/MA e CpF no 

*..*r.043-05.

Art. 20 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicâÉo, tendo os seus eÍeitos retroativos ê 10 de junho de 2022.

Art. 3o. Revogam-se as disposiçôes em contráíio.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabin€tê do Prefeito Municipal de Sáo gemardo - MA, em 30 de junho de 2022.

BAIXE A PORÍARIA NO 32712022 NO LINK

BAIXAR

Áoto.: yaldoarê Pess@ dos Sartos
Çódba da rddntifrcàçáa a862c00je58cc54a71329250d411ae16,c42e)O1

PORTARIA NO 326, DE 30 DE JUNHO DE 2022 - RESOLVE NOIIEAR. PARA O CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR PEOAGÓGICO
NiVEL I - DANS, DA SEGRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO, O SR, MARCOS GILDANE DE ARAUJO BARROS
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Dis&e sobrc a nomoaçào pa@ o Cargo efi Comissão, de Assessor Pedagógico Nívet l, da Sêcrctaria Municipat de Educaçáo; e dá outras
ptovidências."

o PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atíibuições constitucionais 6 na forma pÍevista
no art. 95, ll, "a', da Lei Oígânica Municipale na forma do quê dispôe a Lei Complementar no 14,de31 de matp de 2022,

RESOLVE:

Art 10. OÍtlEAR, para o Cêrgo em Comissáo de Assossor Pedagóglco Nível / - DANS, da Sec rctaia Municipat de EducaÇáo, o Sr. MARCOS
GILDANE DE ARAUJO BARROS, porlador do Rc no 0000922369984 SSP/MA e CpF no 

,.,.,.'.113-06.

AÍt. 20. E§ta PortaÍia entra em vigoí na data de sua publicáção, têndo os seus efeitos retroativos a 'lo junho de 2022.

tut. 30. Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE.SÊ, PUBLIQUE.SE E CUMPRA.SE,

Gabinete do P.efeito Municipalde Sâo Bemardo - MA, em 30 dejunho de 2022.

BAIXE A PORTARIA NO 326/2022 NO LINK

BAIXAB

Auta.: Vatcleana P'ssoa das Santas
códiga do identiíicaçáa. 37cdcd00.t334350797a83cb5068üaf8a5c61 lba
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Governo Municipal
JOÃO IGOR VIEIRA CARVALHO

prefeilo

Adriana da Sllvâ PoÊela

Vice-prefeito

VALDEANE PÊSSOA DOS SANfOS

Responsáveltécnco

doín@sâobeÍnaado.ma.gov.bí

E-mail para conlalo

hÍtp§tllsaobemaÍda fio.gav b/
PrefeituÍâ Municipal de Sáo Bemâ.do

Prece Municipal 863, Sào AêÍnardo - MA, CEP: 65550-000 - São Beínârdo - MA

conrâto: (98) 3477-1892

lnstiluido pela L6iMunicipal n" 72312017 de 23 de Janeiro de 2017

hllos://dôm saobernardo.úa.goJ.hlaúed.içdedd

MANOEL Assinado de rorma
dioitel oor MANOEL

DE JESUS oi:esus srrvr oe

SILVA DE S sousA:4262514e27
2

OUSA:4262 DADos: 2022 06 30

5149272 17:06:27-03:oa

A Prêfeitura de Sáo Bemardo dá a garantia dêste documento, desde que visualizado atíavés do sitê:

http§:ridq[],saabçÍnatda,ma.sav.bü

DooJmenlo assinado digitalmênte confoÍme MP n'2. 2Oç2 de 24lOBl20Ol , que inslitui a lníraestrutuía de Chaves públicáS Brasileira - ICP Brasil
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