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anexos encontram-sê disponíveis na pagina web do Portal de comprasbr - endereço httpsr/www.portaldecomprãJ i.br. Ea"t".".ir"nto"
adicionajs no mesmo endereço e/ou pelo telefone (. 9g) 3477 - 1g92, das 0g:OO âs .12:0Ohs.

í#DAT São Bemardo.MA, 20 de iunho de 2022

*#ASS Eliza dos Santos Araújo Lima.

,l#CAR Pregoelra Municipal.

Autor Vatcteana pessoa dos Santos
Côdiga de tdentincaçao: 63bO4feZ71OB46 SS19dAUa67BU3e27c3632g

PREFEITURÂ MuNlclPAL DE sÃo BERNARDo #íaro Avtso DE LtctraçÃo ##ATo pREGÃo ELETRoNtco - sRp 033/2022.

##TEx A Pregoeira oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do l\y'aranhão, torna público, para conhecimento dos interêssadosque fará realizar, sob a égide da Lei n.o 10.520/02, Decrelo n.o 1O.O24t1g e subsidiariamente as disposições da Lei n.o 8.666/93 e suas
altsraçôes posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preço do tipo r"nor pàço por lote, que tem por objeto
Registro de preços para futura cont.ataçáo de emprêsa para Íornêcimento de matenâis gráficos para aiendimento das secrêtarias da
PreÍeitura de são Bernardo/MA, o certamê se realazará no dia 06 de julho de 2022. ás 14:00 horas (horário de Brasitia), através do uso de
recursos da tecnoloqia da inÍormaçáo, site httpsJ/www.portaldeconrprasbr.com.br. sendo presidida peia pregoeira desta prefeiturâ Munacipal,

'./, na sala da Comissão Pêrmanente de Licitaçáo, situada na Pça Bemardo Coelho de Aimeida, Cêntro, Sã;Bernardo - lúA. o edital e seus
anexos encrntÍam_se disponíveis na pagina web do Portal de Comprasbr - endereço https://www.portaldêcomprasba.com.br. Esclarecimentos
adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (- 9g) 3477 - .1g92, das Og:OO as 12:OOhs.

í#DAT São Bernârdo-MA, 20 de runho de 2022

##ASS Eliza dos Santos Araúio Lima.

í#CAR Pregoeira Muntcipal,

Aúot: Valdeanê pessoa dos Santos
Cod t 90 d e de nt i ôcaç ào : 6dd e7 2 3d O 4 3c68f 27 d 1 NO 5 2debd 6 2e 2b4ü.t42 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE sÃo BERNARoo í#ATo Avrso oE LtctraÇÃo í#ATo ToMADA oE pREÇo - oo3t2o22.

##TEX A Prêsidente da cPL da Prefeitura Municipal de São Bemardo, Estado do Maranhão, torna público, parê conhecimento dos
intêressado§ que fará realizâr, sob a égide da Lei n.o I 666/93 e suas alterâções posteriores, licitaÉo na modâlidade IoMADA DE PREÇO do
tipo menor preço global, que tem por objeto contrataçâo de empresa para execução do serviços de (conclusão) de uma quadra eicolar
Esportiva, cobeÍta e com vestiário na Unidade Escolar Juscelino Kubischek no povoado Mamorana, paía atendimento da prefeitura municjpal
de São Bemardo/MA, RECURSoI próprio, o certame se roalizará no dja 08 dê jutho de 2022 ás oó:00 horas (horário de Brasília na salada

--. 9-o.T,,ttà9 
P"T"nente de LrcitaÇão, situada na Pça Bernardo coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. A ser regida pelas normas deste

Edital' pelas disposiÇoes da Lêi Federal no 8.666/93 e demais legislação pertinente. o Edital, está à disposiçáo dos intêressados no endereço
§lpra, de 2" a 60 íeira. no horário das 08i00 ás12:00 horas, onde também poderão ser obtidos esclarecimenios adicionais, custo do Edital 0i (
uma) resma de papel 4, das 08:00 as 12:O0hs.

##DAT São Bernardo-MA, 2í dê iunho de 2021

##ASS Ellza dos Santos Arauio Lima,

,I#CAR Presidente da CPL.

Âulol: yáldearê pesso€ dos Sartos
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EXTRATO TERMO DE ADJUDICÂçÃO/PREGÁO ELETRÔN|co N.. 023/2022 PREGÃo ELETRÔN|co N.. 023/2022, PRocEsso
ADMIN ISTRATIVO N.O 2022027/CPUPM/SB/MA

EXTRATo TERMo oE ADJUDICAçÂo/PREGÁo ELETRÔNlco N.o 023/2022 Prêgão Etetrônico N.o 023/2022, processo Administrativo N.ô
2022027lcPuPMlsalMA. objetol Regisko de Preço para futurê contratação de empresa para execução dos serviços de estrutura fÍsica e pêra
animação do arraial da cidade de São Bernardo /l\ra. Considerando a regularidade do procedimento, hei por bem, com base no inc. Vl, do art.43, da Lei Fedêrâl no 8.666/93, ADJUDICAR o itens do objeto licitado, a emprêsa vtCTOR AFoNSO SOuSA soaRES, CNPJ:
25 132 057/0001-T5 sediada na Rua '1 de Maio no 550 cepr 65550-000 Centro Sáo Bernardo - lúA, por intermédio de seu represenlante tegat
victor AÍonso sousa soaÍes, portado da carteirâ de identidâde no 039.695.1720104 ssp/t4A e do cpF: 058.134.0.13-26. prefeitura Munici;at
de São Bemardo/MA,31 de maio de 2022.Eliza dos S. A Lima/prêgoeiro Municipal_
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PREFEITURA IVlUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
##ATO AVTSO DE LtC|TAÇÂO

í#DAT Sâo Bernardo-MA,20 dejunho de 2022
lr#ASS Eliza dos Santos Araujo Lima.
ffCAR Pregoeira Municipal.

PÍocesso
Folha:
Rubrica:

##ATO PREGÃO ELETRONTCO - SRp 033/2022.
S#TEX A Pregoeirâ OÍi(iàl da píefeiturâ Municipal de Sào
Bernardo, Estado do Maranhâo, torna público, para
conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide
da Lei n.e 1O.520/O2, Decreto n.p tO.O24l79 e
subsidiariamente as disposições da Lei n.p 8.666/93 e suas
alterações posteriores, licitação na modalidade pregâo
Eletrônico para Registro de preço do tipo menor preço por
lote, que tem por objeto Registro de preços para futura
contratação de empresa para fornêcimento de materiais
gráficos para atendimento das secretarias da prefeitura de São
Bernãrdo/MA, o certame se realizará no dia 06 de julho de
2022, ás 74100 horas (horário de Brasília), através do uso de
recursos da tecnologia da informação, sitê
https://www.portaldecomprasbr.com.br, sendo presidida
pela Pregoei.ã desta prefeitura lMunicipal, na sala da Comissão
Permanente de Licitaçâo, situada na pça Bernardo Coelho de
Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos
encontram-se disponíveis na pagina web do portal de
Conrprasbr - endereço
https://www.portaldecomprasbr.com.br. Esclareiimentos
adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3477
- 1892, das 08:00 as 12:00hs.
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