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ESTÀDODO MÁRANHÃO
PR§S'EITURÀ MUNICTPÀL DE TRIUTD§LA DCI YÁLE

c NPI N'.. 01.§5&070/0{nl -22

S§CRETÀRIA MUI$CIPÀL DE CUI,TURÂ E TURI§MO

coNCoRDÂNCr,t ADE§ÃO À ATA DE REGI§TR0 D§ PREÇ0S

Trizidela do Vale/llA,02 de dezembro de2022.

Ao Ilustríssimo Sr.

§Érgio Ricardo Viâne Bastos
Secrçtáris Mturicipal de Pla*ejarnento e Gestito do município dc Coelho NetoÂvtA

Prezado §enhor,

VEúo por meio deste informar da CONCORDÂNCIÀ da §ecretaria Municipal de

Cultura e Turismo do Município de Trizidela do Vale/tvlA, qusnto à ndesâo a Áta dç Regisro

de Preços N" 132Y2022, referente a Pregão Eletrônico para Registro de Preços no 057/2022 do

Processo Administativo rf 120900112022, cujo objeto é Regisro de Preços pâra coilrateçâo

de emprsa especializada no fornecimento de materiais e enfeites naüalinos e prestaç§o de

serviços de instalação, rnanutenção e retirada de decomções e iluminação natalina de praças e

ruas do municipio de Trizidela do Vale/MÀ de interesse da §ecretaria Municipal de Cultura e

Turismo, conforme especifieações e condições con$antos nesta At& de Registro de Freços,

assim csmo a proposta vençedorq independentomente dc mnscrição. Ressaltando qu€ a

contrataçâo decorrente do referido Registro de Preços não podeÉo exceder o percentual de

S0% (cinquenta por cento), aos quantitrtivos ds Ata de Registro de Preços, a adesÍiro será

conforme planilha enviada a esse órgão, e ainda a partir destÇ, §ca sob responsabilidade do

vencedor, em manifestar interesse ou não quanto à contrataçâo, devendo assim o solicitante

providenciar a devida consulta â smpre§a CA,§TELO BRÀNC§ §§'RYIÇO§

CORpORÀTtyO§ LTDÂ, inscrita no CNPJ sob no 19"?0934A/0001-55, com sede na Rua

Santo Antônio, No 331, §L 01, Cenüo, CBP 65.727-000, Trizidela do Vale-MA, represeRtada

por seu representante legal o §r. José Orlando Rodrigues Castelo Branco Filho, portador da

Cédula de Identidade N" 11403tr099-0 S§Pltv{A e CPF N" 884.357'333-00. CONTATOS:

Email: cbscoruorativoei@Êrrnail.sorn / (99, 98142-0098195439'7616, DETENTORÁ DO

REGISTn$ DE PREÇO§.

Solicitamos de vossa senhoria após o aceite da empresa CÀ§TELO BRANCO

§ERVIÇO§ COnrORÂTM§ que seja exüado a e§§s órgâo a cópia da Cara de

Aceitação Adesâo Atade Registro de Preços * 13212022,

Endcr*ço: Av. tlepufado Carlo* Melo, n" l§7{L Beirro Âeroporto- Triddela do Valc-Marenhl
csp: 6§,72?4{x} §itç: wçw.trÍzitlslsdovatq.m§,spv.b{ 

ddela do valc-Marenhlo 
\ \§

PR2022.12/CLHO-05156 - Pág 52



tu.

tíJ

A ades§n ertá

ETIIRI§MO

{ltr

n§

disponiveis.lunto ac site do Fortalda
Trizidela do Vale:

8"6ôtr1993,
01512fr1ç.
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Ess

Àteneiosamente,

da §ilva
Turisrno

R*presentante

§ndrrtçc: Av- Üeputcda Cador l!t*lr, nn 16?& §alrro ÂürÔp§rl&'Triuidclr $c Yale-Mlr*nfu*a

c§P: 6i,?2?-0tlg-lits: usr"tri{dtltrdota.h.na.sgt..hr
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doçumentus ds protesso ir$eresse estão

do de

§eçrefárío
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