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1.1 -Registro de preço para eventual ê futura contratação de omprêsa especializada na prestaçâo de serviços de terceirizâção de sêÍviços

médicos para preenúimenlo de vagas tempoÍários na Secretaria de saúde de São Beínardo - MA'

t_1.1 - Este inskumento não obriga aos ÔRGÃOS E ENTIDADES a Íirmarem contrataçôes nas quantidades estimadas, podendo ocorrer

ticilaçoes especiÍicas paía aquisiçào do{s), obedecidas a legislaÉo perlinenle, sendo assegurada ao detentor do regislro a preíeíência de

foÍneomenlo, em iguatdade de condiçõês

Àulo.: Vald€aoe Pesso, dos Sârlos
C ódigo d e i d e nti fr c aç ào : 49e023d e 52.111 716.16b!, 7 brc 1 7 a b 0c e 0 E 7 a a 8ê í 5

ExrRATo rERMo DE HoMoLoGAçÂo/pREGÃo ELETRÔN|co N." 023/2022, PRocEsso aDMtNtsrRATlvo N'
2022027tCPUPMSB|MA

EXTRAÍO TERMO DE HOMOLOGAÇÂO/PREGÂO ÉLETRÔNICO N." 023/2022, Processo Administíativo N' T122O21|CPUPMSBIMA.
Objelo: Regrstro de Preço paÍa Conkataçáo de empresa para execução dos serviços de montagem de estÍutuÍa fis ca e animação do ArÍaial da

cidade de São Bernardo/MA. ConsideÍando a Íegularidade do procedimento, hei por bem, cpm base no inc. Vl, do art.43, da Lei Federal no

8.666/93,HOMOLOGARositensdoobjetolicitado,aempresa:VICTORAFONSOSOUSASOARES,CNPJT25.132.057,/0001-75,sêdiadana
Rua I de lvaio n. 550 cept 65550-000 Centro Sáo Bernardo - lVlA, por intermédio de seu represenlanle legal Sf(a) Vlctor Afonso Sousa

Soârês, portado da carteira de identidade n" 039.695.1720104 SSP/MA e do CPF: 058.134.013-26. PÍeíeitura l\,lunicipal dê São

Bernardo/lrA,06 de junho dê 2022.Francisco das chagas carvalho: Secretáno Municipal de Finanças.

Ál/lor Váldeáae Pessoa dos Sártos
C ódtllo do ide nthc açãô : fr agAdí4cíd 5 1 2 0 c 2 a 55é4b7 ar4 569 c b19 e 3dO a

ATA DE REGtsrRo oE pREços N". 026/2022. pREGÃo ELETRôMco sRp N" 02s/2022 pRocESso ADMlNlsrRATlvo N". No 2022034

- CPL

ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS N".026/2022

pnecÃo elerRôrutco sRP No o2gt2o22

PROCESSo ADMINISÍRATIVO N'. n'2022034 - CPL

VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oíicial da União ou do Éstado do Maranhão ou do
municipio de São BeÍnardo/MA

pelo presente rnstrumento, o Municipio de Sâo Bêmardo. Estado do lúaranhão, com sede admanistrâtiva, na PreÍeilura Municipal. locahzada na

Praça Beínardo Coetho de Almeida, inscrita no CNPJ sob o n'. 0ô.125.389/0001-88, representado neste ato pelo gestor responsável

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO, portadoí dâ Cédula de ldentidade n" 572348 ê do CPF no 182.609.183-15, RESOLVE, regishã. os

pÍeços da empÍesa: ALCCS SERVICOS DE SAUOE, CNPJ: 44.726.73210001-39, sediada na AV NEGA ESCORCIO no 284 - Bâirro: Centro -
À4urici dos Portetas - Pt, CEP: 64.17$000, por intermédio de seu representante legal ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES CPF:

00S.808.573 - 50, nas quantidades estinÉdas na seção qualro desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a dassificãção poÍ elas

âlcânÇâdâ por item. atendendo âs cond Çôes prevtstas no inst rmenlo convocâtório e as constanles desta Atê de Registro dê PÍeços,

sujeitando-se as partes às normas constantes da L6i n". 8.666/93, Lei n'.'10.520/2002, Decreto n' 10.024/19, Lêi Complernênter no. 123nOO6 e

suâs alteraçóes, e em confoÍnridâde com as disposiçôes a seguir:

1. OO OBJETO

2. ADESAO DE ORGÁOS NÃO PARTICIPANTES

2.1 - A Ata de Regislro de Píeços, duíante sua vigência, poderá ser utilizada por quâlqueÍ óígão ou entidade da Administração inclusive

autarquras Íederais, estãduais ou municipâis de órgãos públicos, estatais ol.l aindâ de rêgime próprio que náo tenha pafticipâdo do ceíâmê

licitatório mediante pÍeviâ consulta ao órgáo gerenciador.

2.2 - Os orgãos e entidades que não participaram do registro de pre@s, quando desejarem Íazer uso da Ata de Rêgisbo de Preços. deverão

manifêstar seu interesse junlo ao órgâo gerenciador da Ata. paíâ que esle indique os rcssíveis ÍornecedoÍes e re§pectivos prsços a sêrem

pralicados. obêdecrda a oÍdêm de classiÍicação.

2.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condiçôes nela estabelecidas. optar pela aceitação ou
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não do íornecimento, independêntemênte dos quântitativos rêgist.ados em Ata, desde que o fornecimento não prejudiquê as obrigações
anteriormenle assumidas.

2.4- As âquisiÇõês ou contrâtaÇões adicionais, não poderâo excêder, por órgão ou por entidâde, a 50% (cinquenia porcento)dos quântitâtivos
registrados na Ata de Regislro de PÍeços durante sua vigência, e arnda o quantrtativo decorÍente das adesões à ata de registro de preços náo
poderá exceder, na tolalidade, ao dobro do quantitâüvo dê câdâ itêm rcgistrado nâ atâ dê registro de preços pâra o órgáo gerêíôiàdor ê pâra

os órgãos participantes, independêntemente do núrnero de órgãos não participantês que, desdê que devidamente compmvada a vantjagem e o
cumprimento das exigências da legislaÉo vigente.

3. DA GÉRÊNclA DA qRESENTE aÍa DE REGrsrRo DE pREços

3.1 - O gerenciamenlo deste instrumento caberá a Prêíeitura lúunicipâl de São Bernardo - MA.

3-2 - A Presentê Ata lerá validade dê 12 (dozê) mêses, contados a partir de sua publicaçáo no Jornal OÍicial do Estado/ÀrA.

3.3 - A Secretaria paíicipante desta Ata de Registro de Píeços é a Secretaria Municipal de Saúde;

4.1 - O preço a quantidâde e â especiÍicaÇáo dos sêrviços ou produtos registrados nesta Ata encontrârn-se indicados na tabela abaxo

NR

1

2

3

4

5

6

7

I

I

'10

11

12

CARGO

NrÉotcos PSF

MÉDICos PLANToNISÍAS cLINIco

MÉDIcoS PLANÍoNISÍAS CIRURGIÁO

MÉDIco PSIoUIAÍRA

MEDICO ORIOPEDISÍA

NrÉotco ctNEcoLocrsrA

MÉDIco oÉRMATOLOGISTA

MÉDIco PEOIAÍRA

MEDICO UROLOGISTA

oDoNróLoGo

ENFERMEIRO PSF

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

UND

tu1Ês

DIAS

DIAS

MÊS

MÊS

MÊS

NtÊs

MÊS

MÊs

MÊS

[.,tÉs

[.{Ês

VLR UNT

10.666,00

3.3t5.60

4.í 15,00

11.331,00

1 1.33t, r s

11.331,15

11.331,15

r 't.331,15

1 '1.331,15

5.431,00

5.081,90

2.244,64

QTD

40

124

124

4

8

I
4

4

4

I
40

160

5. DA ENTREGA

5..1 - Os itêns registíados dêverão seÍ executados coníorme leímo de reÍêaência do Edital de forma fracionadâ (se nêcessário) e conforme

Íorem solicitados pelo setor competente.

5.2 - O prazo máxirno para entrega será diário conformê solicitação e pedido efetuado pelo departamento de compras da PreÍeitura Municipal

de São BernaÍdo - f,44.

6. DÀS OBRICAçOES DA CONTRATADA
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6.1 - Executar o foínecimênto dentro dos pâdrõês estab6lêcidos pela PÍeÍeitúrâ Múnicipal, dê acordo com as especiÍcaçôes do edila!,

responsabilizando-se por eventuais prejuízos deconentes do dêscumprimgnto das condaÉes estiabelecidas.

6.2 - prestar os esctârecimentos que Íorem solicitados pela Prêíeitura l\,lunicipal, 6ujas reclâmaçóes se obrigaÍn a atender prontamentê, bem

como daÍ ciênciâ mediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que veriíicar quando da execução dos atos de sua responsabilidade;

6.3 - Promovea todos os meios necessários à garantia dâ plena opêracionalidadê do lomêcimento, inclusive considerâdos os casos de greve

ou paÍalisaÇáo de qualquer natureza:

6.4 - A íalta de quatsquer itens cujo Íorneqmênto incumbe ao detenloÍ do preço regisbado, nâo poderá ser alegada como motivo de ÍoÍça

maior para o alraso. má execução ou inexecuÉo dos serviços objeto deste edital e não a eximirá das pendidades a que está suieita pelo não

cumpr,mento dos prazos e demais condiçÕes aqui estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatamente a PrefeituÍa lvlunicipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outías iulgadas necessárias

para o rêcebamento de correspondência;

6.6 - Respeilar e íazer cunrprir a legislação de seguíanF e Adminiskaçáo no trabalho, preüstas nas normas regulamentadoÍas pertinentês;

6.7- Fiscalizar o períeito cumpÍimento do fornecimento a que se obrigou. câbendo-lhe, integralmente, os ônus decorÍenles. TalfiscalizaÇáo dar-

sq.á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura;

6.g - lndenizar tercêiros e/ou à própria Prefoitura êm caso de ausência ou omissão de fiscalizaÇáo de SUa partê. p€los dênos ou prejuízos

causados por sua culpa ou dolo. devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com Íiel obseNância às exigências das

âutoridades competentes e às disposições lêgâis vigentes;

6.9 - Fornecer os produtos. conÍolme estipulãdo neste edital e de acordo com a prÔpostâ apíesenladâ;

6.10 - O atíaso na execuçâo caberá penalidade e sanções previstas no item 12 da presente Ata'

7. DAS OBRIGAçOES DA CONTRATANTE

7.1 - Convocar a licitante venc€dora para a retirada da ordem dê Fornecimento dos itens registrados;

7.2 - Fômecer à empresâ a sêr contratada todas as informaçôês e esdaÍecimentos que venham a ser sdicitados relativamsnte ao obielo dostê

Edital:

7.3 - Efêluar o pagâmento à empresa nâs condições êstabelecidas nêste Editâl;

7.4 - NotificaÍ por escíito, à empresa contratada, toda e qualquer inegularidade cônstatada durante o recebimento do objeto;

7.5 - Nenhum pagamento seÍá eletuado à emprêsa detêntora do registIo, enquánto pêndentê de liquidação e qualquer obrigação. Esse Íato

não será gerador ãe direito a reajuslamento de preços ou a atuaiizaçáo monetária;

7.6 - Nâo havêá, sob hipôtêse alguma, pagamento antecipado;

7.7 - Fascalizar a execução das obrigaçõ€s assumidas pêlo contÍatado'

8. DO PAGAMENÍO

g.1 - o pagamento será eÍetuado até 30 dias aÉs a emissão da nota fisÇal devidamente ate§tada pela secretaÍia responsável;

8.2_oCont-àtado,lÍomecedordeveráindicârnocorpodaNotâFiscal/fatura,d€ScriçãodoitemÍomecido,dêacordocomoespecificadono
Anexo I e sua píoposta de Preço.

g.3 - Caso constatado êlguma iÍregulaÍidadê nas notas fiscais em íatuías. estas serão devolvidss ao fomecedor' pâre âs nêcessádas

correções.comasinformaçÓesquemotivaramsuarejeiçâo,sendoopagamentorêalizâdoapósaíeapresentaçãodssnotasfiscaisemÍafuras.

8,4-NenhumpagamentoisentâráoFoRNECEDoR/CoNTRATADodas§Uaslesponsabilidadêseobrigações,nemimplicaráaceitâÉo
dê-fin tiva do íornecimênlo.

8.5.oContÍatântenãoefetuârápagamentodetítulodescontado.oupormeiodecobrançaêmbanco,bemcomo,osqUêÍoremnegociados
com tercerros por intêrmédro da opêraçáo de "factoÍing":

g.6 _ As despesas bancánas decoríentes de transferência de valorcs parc outras praças serâo de responsabilidades do contralado
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9. DO REAJUSÍAMENTO DE PREÇOS

9.1 - Os píeços registrados manter-se-áo inatteÉdos pelo pêriodo de vigência da presenle Ata, admitida a revisão no caso de d€soquilÍbrio da

equaçáo econômico Íinanceira inicial deste instrumento a partir de determinaçao municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual

determinado.

9.2 - Os preços registíados que sofrerem revisão não podeÍão ultrapassar os preços píaticados no meÍcado, mantendo-sê a diferençá

p€rcentual apurada entre o valoí origtnalmente constante da proposlia e aquele vigente no mercado à época do registío;

9.3 - Caso o preÇo rêqistÍado seja supedor à mêdia dos preços dê mercado, a Prefeituía solicitará ao Íornecedor, mêdiante corÍe§pondência,

redução do preço registrado, de forma a adequá-la.

9.4 - Fracassada a negociação com o primeiro colocâdo a Prefeitura podeíá rescindir esta Ata e convocaÍ, nos termos da legislação vigente, e

pelo preço da primeira, as demais empresâs com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em

caso de Íracasso na negociaçáo.

9.S - Será consaderado compatívêis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inÍeÍiorss à mádia daqueles apurados pela

Prefeiiura.

io. Do ;AN,ELAMENÍ, DA ATA DE REctsrno og pa&os

10.1 - A presênte Ata de Registro de Preços poderá ser carcelada de pleno dirêito, nas sêguintes situaçôes;

1. a) Ouando o fornecedoí náo cumprir com as obrigaçóes constanles no Edital e nessa Ata de Rêgistro de Prêços;

2. b) euando o fornecedor der causa a rêsclsão administrativa dâ Nota de Empenho decorÍente deste Registro do Preços, na§ hiÉtesês

previstas nos incisos I a Xll, XVll e Xvlll do art. 78 da Lei 8.666/93;

3. c} em quai§qUer hipóteses de execução total oU parcial da requisição/pedido dos produtos decorrente desle registro;

4. d) os preços registíados se aprêsentarem supeíiores aos praticados no mêrcadoi

5. e) por razôes de anterêsse público dêúdamente demonstradas e justiÍicadas;

6.0 dêscumprir qualquer dos itêns da cláusula sexta ou §átima.

10.2 - OcoÍrendo cancelâmênto do preço rêgistrado, o íomocedor seÉ iníormado por conespondôncia, a qual seÉ juntada ao processo

v administrativo da presente Ala.

10.3 - No cáso de sêr ignorado, rncêrto ou rnacessivel o andereço do fornecedor. a comunicaçào s6râ fêita por Publicação no Jomal oficial do

Estâdo/MA. considerando-se cancelado o preço registrado a partiÍ da última publcação

T0.4, A sohcrtação do fomecectoÍ paía cancelamento dos preços registrados poderá não ser acaita pela PreíeituG, fedrllândo-se a esta nêste

caso, a aplicâçáo das penalidadês previstas no Édital

10.5 - Havendo o cancelamento do píeço registrado, cessarão todas as atividades do Fomecedor, relativas ao Íomêcimento do item'

10.ô - caso a preÍeatura râo se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá su§pender a sua sxecuÇão e/ou

sustar o pagamento das Íaturas, até que o iornecedor cumpra integralmente a condiÇáo contratual infringida'

10.7 - A Ata de Registro de Preços §erá cancelada automaücamente nas seguintes hipóteses:

1. a) Por decurso de prazo de vatidade;

2. DOS PREçOS

1 
.1 

.1 - Os píeços apresentaclos na pÍoposta devem inclulr todos os custos e despesas. tais como: custo§ diretos e indiretos tribulos incidentes'

taxa de administraÇão, 
""a,ço", 

un"".gÀ 
"o"iui". 

t uo"hi"t"", 
""guaos, 

ÍÍetes, lucro ê ouros necessários ao cumpnmento ifltegral do obieto

desta Ata de Registros de Preços
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12. DAS PENALIDADES

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

2. b) a partir do 6o (sexto) até o limite do 10o {décimo) dia. multa de 04ol" (quatro por c€nlo), caractê zandese a inexecuçâo total da

obrigaçào a paÍtir do 11" (déc mo píimeiío)dia de alraso.

12.2 - Sem prejuízo das sançóes cominadas no arl 87, L lll e lV, da Lêi 8.666/93, pêla inexêcução total ou parcial do objeto adjudicado, o

t\4unictpio de São Bemardo. at.âvés dâ Secretaria Municipal de Saúde poderá, garantida a prévia e ampla deíesa, aplicar à Confatada multa

de alé 10% (dez por cento) sobre o valor adiudicado:

12.3 - Se a adjudlcatária se recusar a retirar a nota de empenho injustifcâdamentê ou se náo apressntar situaçâo regula. no ato da Íeitura da

nresma, garantida prévia e ampla defesa, suieitar-se-á as seguintes penalidades:

12.3.1. Multa de âté 10% (dez por cento)§obre o valor adjudicado:

'12.3.2. Suspensão temporáriâ de pârticipar de licitaÇôês e impedimento de contratar mm o Município de São Bemârdo, por prazo de até 02

(dois) anos, e,

12.3.3. Declaração de inidoneidade paía licitar ou conkatar com a AdminislÍaÉo Pública NluíÍÉpal.

12.4 - A licitanle, adjudicatáíia ou contratada que deixar de entregâr ou apÍesentar documentação falsa exigida para o cename, ensejar o

retardamenlo da execução de sêu objeto, não mantivêí â propostia, falhâr ou fraudar na execução do contÍato. comportar se de modo inidôneo

ou cometer fíaude fiscal, gaÍantida prévra e ampla defesa, ficaÍá impedida de licilar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos e,

se for o caso. o l\runicipio de Sâo Bernardo solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Estado poÍ igual periodo sem

prejuizo dâ açáo penal correspondenle na lorma da lei:

12.5 - A mutta eventualmente impostâ à contratâda será automalicamentê dêscontada dâ íatuía â que ílzêÍ jus, acrescida de juros moratóíios

de 1% (um por cento)ao mês. Caso a contratada não tenha nênhum valor a receber deste órgâo da Prêfeitura Municipalde São Bemardo, ser-

lhe,á concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados de sua intimaçáo, para eíetuêÍ o pagamento da muita, após esse prazo, não sendo

êíetuado o pâgamento, seus dados sêrão encaminhados ao órgão compêtente parâ que seja inscrita na dívida âtiva do Municipio, podendo,

ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da multa:

i2.6 - As multas pÍevastês nêsta seÇão não eximêm ê adjudicatária da repâÍâÇão dos êvêntuais danôs, perdas ou prejuízos que seu âlo punívêl

venhâ cáusar ao l\,4untcípro de Sáo Bemardo.

i 2.7 - Se a Contratada não procêdêí ao recolhimênto da multa no prazo de 05 (cinco) daas úteis, contrados da intimaÉo poÍ parte da Secretaria

lMuntcipal de Saude, o respectivo valor será descontado dos créditos que esta possuir com a Sêcretaria Municipal de SaÚde. e sê êstes não

íorent suíicienles o valor que sobejaÍ será êncaminhado para insÇrição em Dívida Aliva e execuÉo pela Procuradoria Geral do lrunicípio:

i2.B - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a

Adnrinistração reconside.ar súa decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente infomÊda paía a alfeciaçáo e decisão superior' dentro do

mesmo prazo.

'13. DOS lLlC'rOS PEwÀÍS

13.1 - As iníraçôes penâis ripificadâs na Lei 8.666/93 serão objeto de pÍocesso judicial da forma legalmenle prevista, sem prejuízo das demais

cominaçôês aplicáveis.

14. Dos REcuRsos oRÇaMENrÁRlos

14..1 - As dêspesas decorÍenles das conkatações oriundas da píesente Ata de Registro de Preços, coÍreÍão à conta de dotãção orçaÍnêntária

do aflo em curso. ou das demais que possarn vií a aderrr a prêsente Atrâ, ás quats serão elencâdas em momento opoÍtuno.

is. DÁs oísPosrÇôEs F,NÁ,s
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12.'l - O descuÍnpnmênto injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujêita à contGtada a multas, con§oante o caput e

§§ do art. 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na Íorma seguinte:
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I - Todas as alterações que se fizerem necêssáriâs serâo registradas por intermédao de lavratura de termo aditivo a prês€hte Ata de Registro
de PÍeços.

ll - Vinculam-se a esta Ata pâra Ílns de ânálisê técnicâ, jurÍdica e dêcisão superior o Edital de Pregão Eletrônico ISRP no.02g/2022 e seus
anexos e as propostâs das licitantes classificadas.

lll - E vedado caucionar ou utilizar o contíato dêcorrentê do presente registro para qualquer operaçáo financeira, sem prevra ê expressa
autorizaqão da Prefêiluía.

16. DO FORO

16.1 - As partes corltratantes elêgem o Foío da Comarca de São Bernardo, Estado do Maranháo, como compotênte para dirimir quaisquer
quêstóês oriundas do píêsêntê contralo, inclusive os casos omissos, quê não puderem ser resolvidos pela via adminlstrativa. rmunciândo â
qualquêr outro, por rrais pnvilegiado que seia.

1ô.2 - e por estarêm de acordo, as partes firmaín a p.esente Atâ, em 03 (três) vias de igual teor e ÍoÍína paÍa um só êÍeito lêgâ1, Íicando uma
via arquivada da sede da CONTRAÍANTE, nâ íorma do An. 60 da Lei 8.6ô6/93.

Sao Be.nardo - lú4. 14 deJunho de 2022.

Preferturâ lúunicipal Sáo Bemardo

Francisco das Chagas Carvalho

ÂLCCS SERVTCOS OÉ SAUDE

CNPJ n" 44.726.73210001-39

ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES

CPF n" 009.808.573 - 50

Rêpresêntante

Áutorr Yaldeane Pes§oa do§ Sarlos
C&rla de identificaçáo 2b1 bzlebodc1 03ua636o2{67f9bdsclc1 9oo895
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T 5.1 - As partes Íicam, aindâ, âdslritâs às seguanles disposaçôes:

Ir.i{.I. !-i
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6ôveÍno Mu nicipâl

JOÃo IGoR VIEIRA CARVALHo

Prêfêito

Adriana da S[v5 Portela

Vice-PÍêÍêito

VALDEAI,IE PESSOA DOS SANÍOS

Responsávêl lécnco

dom@aaobê.na.do.mâ.9ov.br

E-mail para contato

httos://saobemârdo.ma.gov.br/

Preíeitura M!nicipâl dê São Beínaído

Praca Municrpál 863, São Bernardo- MA. CEP] 65550-000 - São Bernârdo - MA

Contaio: (98) 3477-1 892

lnstituido p€la Lei Municipd no 72312017 de 23 de Jan€iro de 2017

pàta voíiiicaí o côdigo deiidêntiícaçâo dâs public.âçôes, acssse o link abâixo

hltns //dom.sáoheÍnardo.ma.9ov.br/âutenticrdade/

JOAO IGOR Assinado de Íorma
dioitel oo. JOAO

VIEIRA CAR rco-n vrÊrnn cnnv
VALHO:002 ALHo:00255163371

DADOS:2022.06.22
55163371 17,06:.10-03:oo

A Píefeilura de São Bemardo dá a garantia dêste docum€nlo, desde qus visualizado ãtÉvés do slle:

hliôs://dom ssôhernârdô.mâ.ooy-bí

Documento assinado digttalmenle coníorme lúP n"2.20O-2 de 24nA12001, que rnstituia lnfraestrutura do Chaves públicas Brãsileira - ICP BÍasil
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