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PREFEITURA ÍI{UNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPI: 06.125.389/0o01-88

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - (CRC-CFM t)

RO DO TR N'[)EIO

CERTIFICO que a empresa: TECNIC CONSTRUTORA LTDA: CNPJ

N.04.?17.160/0001-07, com sede na Conj. Resid. Jacinta Andrade, Quadra 130 Casa 031 Bairro: Jacinta

Andrade, MUNICÍPIO: TERESINA - PI, encontra-se registrada no CADASTRO DE

FORNECEDORES MUNICIPAIS - CFM - da Prefeitura Municipal de são Bernardo MA, sob o

número de registro n. 081072022, na forma dos regulamentos, Lei Municipais e da Lei 8.666193.

CERTIFICO que foi constatado a regul:[idade no cRC-cFM, estando em pleno vigor e que a empresa

esú cadastrada como prestadora de serviços no setor de:

08.10-0-(X - EnraÉo de calcário e dolomita e beneficiamento associado

35.14{-00 - Distribuição de eneEia eléhica
36.00S41 - Captaçao, fatamento ê diBtribuiçáo de água

38.'1 1.4-00 - Coleta de resÍduos náo-perigosos

38.12-240 - Coleta de re§Íduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposiÉo de residuos nãc'peígoso§
38.22{{0 - Íratamento e dispo§iÉo de resíduo§ perigosos

4t.10-7-00 - lncorporaçáo de empreendimentos imobiliários

42.11-í-0í - Construçio de rodoüas e fenoviâs
42.11-1{2 - Pihtura para sinalizaÉo em pistas rodoviárias e aeropoítos
42.12-0{0 - ConstruÉo de obras dê arte especreis

42.13-&00 - Obras dê uôanPaçáo - ruês, praÇas € cálçádas

42.21-941 - ConstÍução de banagens ê rêpresas paía geraçao de energra eletnce

42.21-$.02 - Consau;áo de ê§taçóes e redes de distribuição de energia elétricâ

42.21-9-03 - Manutençáo de redes de disiíbuição de energia elétrica

42.2'1-9-04 - Construção de estaçôe§ e r€des de telêcomunicações
li.ázi_ú _ co".t*",e,o de redes de abástàcimêrÍo de água, coleta de esgoto e construções conelatas, exceto obras de

irrigaçao
42.22-742 - Ob.as deirngaço
42.23-5.00 - Construçáo ãe ;edes de ransportes por dutos, excêto pâra águâ e e§goto

42.91-0-00 - Obras pottuárias, marítimas e íuviais

A qualquer tempo podcrá ser alterado' suspenso ou canccl-ado o registro e

SUSPENSo/CANCEL,cDooCertificadodeRegistroCadastraldequcmNAosatisfazeros
."qoi,ito.p"."t,uuilitaçãoftabilitaçãojurídica,qualificaç.àotécnica,econômico.financeira,
regularidaà" fiscal e cumpímento áo dirposto no inciso XXXIII do an. 7' da Constituiçào Federal

(tncluido pela Lei n' 9.854, de 1999).
Os pagamentos das empresas contrâtadas serão

comprovação das condições de habilitação, na forma do art 55, XIII? da Lei n" 8 666/9

Eliza

ef€tuados após

3.

São Bernardo- MA, 06 de julho de 2022

oLlma

I LEI N'8.666/93 (Lei das Lichações).

Art,32.o§ilocumeÍ(osnece§s&io§àhâbililaçàopoderàoserapres€nrâdoseÍíoriginÁl,porqüâlquerpÍocesso.lecópiaautenú:.1iP:d'b
.ã.po."*.u pu, **;dor d, admristraÉo ou pubticaÊo em órgào ilâ imprersâ oÍcirl, {Reü(iio dadâ ocla Lei n' 8.883. de 1994)

§ l"'- q ,lo"u^entuçào ,tf.ri,ta n.st" anieo po,l'eJ ser sutsiru;aã por rtgistr-o cadastral emrúdo poÍ ôr8ào ou eÍtiJadc píühc4 desü que

;rcvislo no €dilâl . o regisEo teúâ srdo leilo em obcdiancia ao disposto ncstâ Lel

Aí. 34 - para os fins d€stâ Lei, os óÍgãos e entidâdes dâ Admir ;[açao Pública que reâlüem frequerlemente ücilações manterào regisl'os

cadastrais para efeito rle habilitaÉo, ; forrna Í€gulamentaÍ' válidos poÍ, oo má{imo' um ano íRequlaÍíento)'

' nrr s5 - isão cláusul"s necessárias em todo contrato a_\ gue esabeleÉm:

xII - a obÍigaçào do cootmtâdo de danter, dúzrlt€ todâ â execuÉo do contrato, em compÀribilidade com â§ obriSa§ôes por ele as$midas'

todas a6 conaiçôes d€ habilitâçào e qualificação cxigidas na liciaçào'
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ANEXO V .,. -tiri.

CARTA CREDENCIAL

A
Prefeitura Municipal de São Bernardo
Att: Comissão Permanente de Licitação - CPL

TOMADA DE PREçO no 003/2022- CPL

São Bernardo (MA), 06 de lulho de2022

yffiI*Ti," ffiffif*--
Ticiara Cristina Alves Cavalcante

cPF 030.806.513-16
Representante Legal

ÍECNIC CONSTRUÍORÁ TTDA

QD 130 - CONJUNTO RESIDENCIAL JACINTA . CA5A 31 - BAIRRO: JACINTA ANDRADE

cNpr'04717.160/'000l07lNSC.ESTAOUAL19530.466-7-rÉRESrNÀ PIAUi C8r',64.013583-FONE(86)98852090s

Na qualidade de representante legal da empresa TECI{IC

CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPI sob o no 04.717.160/0001-07 , credenciamos

o Sr. JUCIÊ DA COSTA MACHADO, portado da RG no 1080'Cn6 SSP PI e do CPF no

387,071.873-00, pari! nos repres€ntar na licitação em referência, com poder para

formular ofertas, lances de preços, recorrer, renunciar a recursos e praticar lodos T
demais atos pertinentes ao certame êm nome da representada /
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