
ESIÀDÔ DÀ
PA'I.IAÍUBÀ I'GÍICIPÀ,. DI IÓOIIIO
coiusSiô PrnuNx! !E Dr !Ict! çlo

@ú:nrto No ! 00088/2021-cPl

rEA$O DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CEI,EB8À!.' À PREEEf,TIJRA }IUNICIPÀJ, DE
IiQGEIRO E !'OI{TETRO E !,!O}ITETRO ADVOGÀDOS À§SOCIADOS, PÀRÃ EXECUÇÁO
DE SERVIÇO CONFOR}'E DISCRII{ÍNÀDO NESTE INSTRUMEMIO NÀ EOR!.!À ÀBÀIXO:

Pê1o prêsenL9 lnltule€nto de contrato, de uú lado P!€fsitu!Ê Uunic1pnl de l.togê1ro - Àv.
P!êsl.dante ,loão ?êssoâ, 4? - Centro - l,logeiro - PB, OIPJ no 08.666,501/0001-67, nêlte ato
reprelrertadâ pelo Pr€fêlto Àntonio Jo!é Fêrreira, Brâstlêlro, Calado. PIprê€alio, r€sidêntê ê
d@lciliado na sitio Pintadq de ClDâ, 138 - Àrea Rural - xoqelro - PB, CPF n. 840.199.6{{-9L,
Cártaila de Idêntidadê n' 3360118 SSPPÀ, doravant€ si-q)lêíÍrêÍrte CONTR,À!ÀNrE, e do outro lado
HONTETRO E !{ONIE]RO ADVoGÀDOS ÀSSOCLÀDOS - R ENSENEEIRO oSCÀÂ §ERRSIRÀ, {7 - CÀSÀ rcRTE - RECI FE
- PEf CNPJ n" 35,512.612/0001-90, doravante sinplesênte CONTRÀTÀDo, decidiram as partcs
contratantes aaglnar o presoÍrte contrâto. o quaL ae rsgará pola! cláusulas ê condiÇõe3 seguintês I

cráErsre, ,a.Dctil - Do! 11,10[61108:
Est€ contrato dêgorre da Ínexlglbj.lidadê de IJicltaçto no IN00013/2021, processada nos tsrDos da
Lêl Eêdêrâ I nô 8,666, de 21 d€ ,Junho de 1993; lel Cotüplenentar n" 123, ds 1{ de Dozêrlbro de
2006; e legislação perllnêatâ, consideradâs as ô1teraçóes poltorlorrs dâ3 refelidas no!ÍGrs, e,
ainda, as dlsposlçÕes contldar na lei Fêdêral no 14,039, de 1? dê egosto de 2020.

crlDst rÂ sÉcaDr - Do o!,lttto:
o ple§6ntê contrâto t.n por objeto: coNTRÀTÀÇÃo Dts EMPRESÀ PÀRÀ PRESrÀÇÂO SEAVIçOS JURÍDICOS
ESPECIÀI,IAàDOS VISÂ!{DO OÀRA À pRESrÀÇÂO DÉ SERVrÇOS JURÍDICOS ESPECTÀLrZÀDOS VrSÀlrDO À
CO}ÍTRÀTÀÇÂO DE SEÂVIÇOS N)VOCÀ1ÍCIOS PÀNÀ QUE PÀTROCINE DEt,tÀ}IOÀ i'I'DICIÀL VISÀNDO À RTCI]PERÀÇÃO
DOS \/ÀITRES NAO REPÀ§gÀDOS CIRIETÀI.IENTE ÀO ÍlrNDEB - nNOO DE UÀNÍ}TE}IÇÁO E DESEWOLVTIiENÍO DÀ
EDUCÀçTO EÁSICÀ ê DE VAIORI ZÀÇÁO DoS PROEISSIONÀIS DÀ EDPCÀÇÃO, POR REPERCUSSÃO DÀ INOBSERVÁNCIÀ
Do PISO HÍNTTÓ ESTÀBEIECÍDO Pà8,À O l'tíÀÀ DO EUNDEF (ÍÁ EXtINTO) NO À}IO DE 2006.

O servlço deveEá ser axacutado rlgorosamente de êcordo coÍt E! condlÇões expressas Degte
in3trufiênto, propogta âplesêntada, êglrecificêçõês técnlcâs Çorrêspond€nt€s, processo dê
Ineri.glblLldade de LlcitaÇto no IN00013/2021 e in§truçoar do contratânte, doçunênto§ esses que
ficâE fazendo partêg lnt€grôntes do preeente conLratg, lnd6pondsnle dô transcrição; e sob o
!êgiltrê dê târêfa.

crÁssurÀ rzncrlnÀ - Do nFor t rqtçoa I
o valor rotal deste Çontrat9, a br'. do preÇo proposrg, é de r§ 1.329.5?5,68 (lrl.l MILfllp rREzENfos
E VINIE E !IO1'B MIL QOIXIIEIITOS E gETE}ITÀ E CINCO REÀIS E SESSENTÀ E OI?O CETf,TÀVO§ ) .

D P. !O!r&
.329 .515,6 329,513,
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totrl: 1.329 - s75, 6

crÁlarrtÀ ourrrr - Do lr,urolEltclrror
Os prgçoa contratrdos aào flxor € l!!.àJultávels Bo plazo dê u[ ano.
Dcntto do prazo de vlgêrlc1â do co[trôto e llediante solicltaçáo do CoDtrâtado, o9 p!eçg! pqd6Íão
soí!€r leajusta âpós o intGrraEmo de uE aío, na llêsEâ proporÇào da varlàçlo v€rlflcada no fPCA-
IEGE acrEulado, t@ôndo-sa por base o rtrês de aprerentaçáo d! âlgLnâlurâ do contrato,
er(cluslvanêDte para as obrlgações lnlcladas e colcluldag após â ocorrênqiâ da ânualldadê.
Nô8 reajusteF SubaequeEtgg ro pllD€iro, o iatêrregrro ll1ôiao dê uÍn âno lará cêntado a pârtlr dos
êíêltos fLnrncaltos do últ1tro roáJultâ.
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No caso de atraso ou não dj-vutgaÇâo do Índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratadoa importânciâ cafculada pela última variaÇão conhecida, liquidando a diferenÇa correspondenEe
tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o contratado obrigado a apresentar memória de
cálculo leferente ao leajustamento de preÇos do valo! renanesceDte, gempre que este ocolrêr.
Nas afêriÇÔes finais, o Índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamênee, o dêfinitivo.
Caso o indice estabelecido para rêajuscamento venha a ser extinto ou de qualquer folna não possa
mais ser utilizado, será adocado, em substituição. o que viêr a se! detêrminado pela legislação
êntão em vigor.
Na ausência de prêvisão legal. quanto ao índice substituto, as paltes elegerâo novo indice
ofj.cial, para -reajustamento do preÇo do valor remanescenle, po! mêio de termo aditivo,
O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

crÁusurÀ QITINIÀ - rrÀ DorrÇâo:
As despesas corrêrào po! conta da seguinte dotaçâo, coDstante do o!Çamento vigentei
Reculsos Próprios do Municlpio de Hogêiro: LEI 340/2020 02.020 SEC. DE ÀDMINISTRÀÇÃO E
PLÀNEJAIíENTO 02.030 SEC DE EDUCAÇÃo, CULTURA, ESp, LÀZER E TURÍSMO O2O3O . t2 .122.2006.2948
MÀNUTENÇÃO DÀ SEC. EDUCAçÃo, CULr, ESp, ESp, LÀZER E TURISM 3.3.90.39.00.00 111 OUTROS SERV. DE
TERC. PESSOÀ JURTDICÀ 3.1.90.91.00.00 001 SENTEÇAS JUDTCTÀIS

clÁosuÍ.À sExrÀ - Do PtctlrElrro:
O Paganento será efetuado na fesoularia do ContratanLe, mediantê processo legular, da seguinte
manei!ai Para ocolrer no prazo dê trinta dias. contados do período de adiinpleÍnento,

crÁugulÀ sÉTrxÀ - Dos goNoRáRros
a - Em contraprêstação aos seug selvj.ços. a CONrRÀTÀDÀ perceberá remuneraçeo hono!ária fixa e
ilreajustável, corlespondente a RS 0,20 (vinte centavos) pala cada RS 1,00 (um real) do monCante
recupêrado aos Cofres Municipais ê condicionado a guê isso venha a ocorrêt.
b - Referido valor será pago com verba próplia e/ou sem vinculaÇáo especifica, nos moldes da
,Jurispludência assentada sobre a matéria, não se permitindo sua dêduÇão dos créditos do MunicÍpio
(estes adstritos à educação básica, por vinculaÇão constiCucional) .

CIÁUS!,IÀ OIIT1IA - DOS PRÀZOS 8 DÀ VIGÊNCIÀ:
os prazos máximos de inicio de etapas de execuÇão e de conclusão do objeto ora contratado, que
admitem prorrogaÇão nas condiÇões e hipóteses previstas no Àrt. 57, § 1', da Lei 8.666,/93, estão
abaixo indicados e se!ão considelados da assinatura do Contrato:
a - InÍcio: Imediato,
b - Conclusão: 12 ldozel meses podendo ser prorrogáveis por até 60 (sessenta) meses.
À vigência do presente contrato sêrá determinada: até o final do exerclcio fj.nancêiro de 2027,
consi.derada da data de sua assinatura; podendo se! prorrogâda nos termos do Art. 57, da Lei
I .666/ 93.

cúusulÀ No}IÀ - DÀs oBRIGÀçÕEE Do CoNTRAIÀNTE:
a - Efêtuar o pagamento !e1ati.vo a execuÇáo do serviÇo efetlvanente realizado, dê acordo com as
lespectivag cláusulas do presente contratoi
b - Ploporcionar ao ContraEado todos os meios necessár.ios para a fiel execuÇão do selviÇo
contratadoi
c - Notificar o Contrat.ado sobrê qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade do
serviÇo, exercendo a mais ampla e completa fiscalizaÇáo, o que não exime o concratado de suas
responsabi I i.dades contlatuais e legais,
d - Designar representantes corn atlibuiÇões de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da
nolma vigente, especialmente para acompanha! e fiscalizar a sua execuÇeo, !espectivamente,
permitida a contrataçào dê tercerros para assistência ê subsidio dê informaçôes pertj.nentes a

essas atribuiÇôes.
e - Ao folnecinento, à CONTRÀIADÀ, de todos os docunentos necessários ê informações solicitadas
por esta e indispênsáveis pala a execuÇão dos serviÇos;
f - À CONTRÀTANTE obriga-se, no ato da assinatura deste Contrato,
mandato com os poderes da cláusula ad judicia, habilitando a coNTRÀ

rgar instlumento de
resentá-la em

a
T a

até final i.nstância,
ordenamento

cráusu!À DÉcDa - DÀ§ oBRrcrçÔEg Do coNTRÀrÀDo:
a) realizar os selviÇos previstos neste instrumento e acompan
efetivando, codas as providências p!ocessuais e/ôu administlativa
jurídico, observadas as condiÇões agui assumidas;

'previstas no

b) manter sigilo en face de todas as informaçóês ê dados que tiver acesso relativos à

CONTRÀTÀNTE;
c) se for o caso, indicar terceiros idôneos para a realizaÇào dê sêrviÇos que exijan
habilitaÇão lega.I esPeclfica e sob sua exclusiva responsabilidade;
d) ainda, â informar todos os procedimentos necêssários par lêmentação das decisôes
que viêram a ser Profêridas;
e) remeter, triÍnest ralÍnente, a requerimento da coNTRÀrÀNTE, tório delalhado ê atualizado
das medidas interposCas e plovidências realizadas.
f) Manter as condiÇõês de regulêridâde durante todâ â vigênci

ctÁusE À DÉctta pr.IlcrRÀ - DÀ Àr.EnÀçÃo E REscrs.lo:

a

o contrato;



Este contrato poderá ser alterado com a devida justificat.iva, unilateralmentê pelo Cont.atante
ou por acordo entre as partes, nos casos prevj.stos no Àrt. 65 e se!á resclndido, dê pleno
direito, conforme o disposto nos Arts. '17, '18 e 79, t.odos da Lei 8.556/93.
O Contratado fj.ca obrigado â aceitar, nas meEnas condições contlaLuais, os acréscimos ou
gupressões que se fizerem nos serviÇos, até o lespectivo limite fixado no Art, 65, § 1'da Lei
e.666/93. Nenhum ac!éscimo ou suprêssão poderá exceder o Linite estabelêcido, salvo as supleEsões
resultantes de acoldo cefeblado entle os contratantea,

cúusul À DÉcrta SEGUNDÀ - Do RrcEBrt{ENro:
Executado o presente contrato e observadas as condiÇÕes de adimplemento das obrigações pacLuadas.
os procedirnentos e prazos para recebe! o seu objeto peLo Contlatante obedecerão, conformê o
caso, às disposiÇões dos Àrts. 13 a'76, da Lêi 8.666/93.

ctáUEUT.À DÉcIxA EBEIRÀ - DÀs PEIÀuDÀDES :

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigaÇões assumidas e pleceitos Legais, sujeitará o
contratado, garantida a p!évia defesa, às seguintes peDalidades plevistas nos Àrts. 86 e 87 da
Lei 8.666/93t a - advertência; b - multa de mora de 0,5* (zero vírgula cinco por cênto) aplicâda
sobre o valor do contrato por dia de atraso na êntrega, no lnlcio ou na execuÇão do objelo ora
contratado; c - multa de 10t (dêz por cento) sobre o valo! contratado pela inexêcuÇão total ou
parcial do contrâEo; d - suspensão lemporá!ia de part.icipar em Iicitação e impedi.mento de
contratar com a AdministraÇão, po! prazo de alé 02 (dois) anos; e - declalação de inidoneidade
pala Iicitar ou contratar coÍn a AdminisEração Pública enquanto perdurarem os notivos
determinantes da puniÇão ou a!é gue seja promovida sua reabilitaÇão pelante a própria autoridade
que aplicou a penalidade; f - simultaneanente, qualgue! das penalidades cablveis fundamentadas
na Lêi 8. 666./93 .

cúugt rÀ DÉcruA euÀRrÀ - DÀ coupENsÀçÃo trrNàllcErRÀ:
Nos casos dê evêntuais atragos de pagamênto nos têrnos deste instrumento, e desde que o Contratado
não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, se!á admitida a compensação financeila,
devida desde a data liniEe fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento
da parcêla. Os encargos molatórios dêvidos êm razão do atlaso no pagamento sêráo calculados com
utilizaÇãodaseguintêfórmula:EM=NxvPxI,onde:EM=encargosmoratólios;N=núÍnerode
dias enlre a data plevj,sta pala o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da Parce.la a
serpagaiêI=lndicedecompensaçãofinanceira,assimapurado:I-(Tx=100)+365,sendofx
= percentual do IPCA-IBGE acumulado nos úItimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice
adotado pelo coverno Eedelal que o substitua. Na hipótese do referido indice estabelecido para
a cornpensação financeira venha a se! extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado,
será adotado, em substituiÇão, o que vier a ser determinado pela legislação então êm vigor'

cúusuLÀ DÉcnB eurNrÀ - Do EoBo:
Pala dirinir as guestões decorrentes deste contrato, as partes êlegem o Poro da Comarca de
ItabaiÂna.

E, por êstarem de plêno acoldo, foi lavrado o
assinado pelas paltes e por duas testenunhas.

presente contrato em 02(duas) viae, o qual vai

PB, 28 de Abril dê 2021.
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U'toOf,cfC JoaoF.-a-Qu.rt {olr., ü! d. .lc d.2021 4t

honlrio ds! 08:00 rs 12:00 ho6 d4r did úrâr m àdãrço $F&itrdo. Td.foN: (E3) 12661033.
Ehdl: lrcilrotmsailD@Dl com br Edltd: gw.nog.irc.pb.govkriciloêri ww.Lqpb gov.hí

Mos.il§ . PB, t I d. Maio dc 2o2l
rl.Àvl^No cr,ElsoN 

^r^ÚJoPêgodm Of.lrl

LTD^ Dor co3 d..oÍÍrítc. do poc.dinqrio liciríório, qbdlo l!€urlo! .or rlrlnor do AÉ 109, d!
t iFcd.fll n'.8.6ó619, c $6dlââ{ôêl Comuis-!. $r., trb h.vcndo iÍrrlo6iÉo d. r.olrror.
so$!o públicâ p€Íi ah.Ílum ôr aNdopê Prcpoír d. PEço3 $rá llllirid! no di, 2ll05202 I , a! 08:10
hôn , iô m.Jno lo€l d. F mcir Eu!&. MriqE iúoíDlaô.' Fdd& rá ohi&t junlo ! Comi!.ao
PcinoÍ.ít. d. Licilqlo, 

^râid! 
Pdn.iE d. Abril, 190 - C6to . §uma ' PB, no hoúio d0! 08'00 .!

12100 hqs, ôú diar út.is. TddN: (063) lStl-22?a. E Mil: cpllmê@risil.con
Suha. PB, l0 d. M.io.h 2021

DIMITIU§ L,/TUAINT TERf,EIRA DA §ILYA
PElddr. ú Co.btlo|XETEITI]XA MI'NICI?AJ, DE üOGEIIIO

EXTAATO DE CONTRATO
OEJEIO: Côntü.§lo d. @pÉ. Fn pGí!ç& & ldiços éoi@ 6!eidiz!do. a úÉsn.
c cornntori. júdie iunio @ ólgão3 ÉHi@! ô IuíiÉ ConM Ell,dud . FdaEl, do Mini§ario
Público Eírôd ê Fcdarl . 'E '!+.úi[! hr&ci4 locrlizô. E cidadcr & Jo& P.$.-PB .
ReifÉIE. ÂlÉm dis, inclui-* a dBuç&, popjtuB . á@mpüúmoto d. d.ne.l8 d. int@3s
ô Mudclpio d. M ore/PB. hF! qE h.l. óáNCo coí! t.tuipljúlóq lool FUNDÂMENIO
LEGA!: InqrSü ,dád. dc Lrcúrçe n' IN000l12021. mTAç^O. R.$@! hpno..b Murclpto
dê MqdÍo LEI MLNICIPÂL 34(12020 02.010 G^IINETE DO PIEFEITO 02.020 SEC. DE 

^.DMINISIXÁÇÁO E PLANEI^MENTO (D O]O SEC DE EDUC^çÀO, CT,ILIUN,À ESP, rlZER E
TTJRJ§MO O2,O4O SEC MTJNICIPÂI DE SAI.'IDE O2,O5O SEC DE ACÀO SOCIÀL FMÀS O2,O7O

SEC ACRTC, MÉTOÂT{BIENTE PESCA E PECU O2,O8O SEC, DE INDUST COMERCIO E INTXA
ESTRLIUR 02.|40 SECRET^flÂ DE FINÀNCÀS ].3.90.39 @ m 001OUTROS SERV TERC PES.
SO^TIJRIDIC^ vlchctr{ iú o frnll ô dãcicio 6nsnc.no d.2021 P^xtTS CONTMT^NTES
Pr.f.iütrl MuúciFl dr lúog.iÍo.: CTN" 000862021 .2E.04.21 . ROCH^ G^IDINO SOCIEDADE
nE ÁDYOGÁDOS - Rj 40.@0,00.

\<(rxero oB conrrero
oEJETO: CONTT(AT^çÃO DE EMPRESÁ PÂRá PriSTÁçÃO SERYrçOS ruÚDTCOS ES-
PECIAJ,IZÂDOS \'ISANDO DAR CONTINUIDA.DE AO CUMPRIMENIO DE SENIENÇA N"
00705a+53.20t6.4.01.1400-2.vÀ.R FEDERÀL S,DF. 

^SSt 
MINDO O PROCE§SO NO ESTÂDO

EM etrE sE ENcoNraÀ pRossEcurNm NÀ Erecr.,çÀo Do rtrulo o-B rrDo Nos 
^t[osDO PROCESSO N" 00rOó r 6-27.1999.4 03 6t00 VISÁNDO À R.ECUTERÁÇÁO DOS VÁLOSRES

eUE DEtxÀR M DE sER REp ssA-Dos Âo MuMclpto. fl.ND T,EIIo LEGA!.Ilwsh-
lnbd. rh L'cil4& n' INoool ?,2021 tlOT^ÇÃO Xarr3 PóDriG do Múi.ipio .h ÀrosGro. LEI
!402020 02 o2o sEc. oE ADMD{srRÂÇÃo E pL NEJ^MBIo 02.030 sEc DE EDUcÁçÁo,
CULIURá, E§P. LA.ZER ETURI§MO OM]O I2 122.2006 29'8 MANUIENÇÃODASE' EDUCA-
çÁo. cuLT, Esp, Esp. LÁZER E TURISM l.J 90.39.00 oo l l r oulros sERv DE TBRC. pEsso^
iuRDrc^ 3 I 9o.9r.oo.ooool sErTEç^s rLIDIc1rIs. uo&.rct i da o 6Í.t.bffitcio fri.@ire
d. 2021 . PARTES COIITRJ{TANTEST Prd.iorn Mlnicip.l d. Mo8.iío ê CT N! 00087,2021 - 28.04 2l

Prefcltura trnlclpal
do lUl.rl

PRITEIIIIf,A MUNICTPAL DE MARI

avrso DE ucII çÁo
PlEGlo Pf,ESENcI LN. oro.lorr

^ 
PREFEITUR Ml,NICllAL DE MÂlI, ioh. ÉUicê p!'3 caú.cihato do3 inlalr$dog r1o3

t6n6 d5 tlr l0.5mn2 . dirporiçôq .L ki 8.666/91 G !ün dLmaó.s, L.r conpl.ín.ila. n." I 23200ó
dtsrF.+ bãn coho tDdr litl.ç6 (oídd., $É rtlliz!Íi licit!Éo É mo&lid.iL Pns& Pr!.acid ô
üpo m.mr pr.ço, .m @nie qe @ftÍá n. r.dG d! Pr.fêinrn Municip.l d€ MÁIt no dl. 26^r!l1112 !
u Gr!|tr roÉr Oôjáiyo: quiliçlo dê mdaiü! (L.ôlútuCo a taEL M.iE iúorúÉc . .qui!iç&
do ldi16l dr.vé! ô link híp:/ r*{mú.pb.tovbrlicrt É.íou êmril; llLolriflIzaSodl!!ú. ou
E CPL no adaqo, R!. tuülnio d. Lur FEiE, ltló - C6trD - MEi-Pb, m hoí&io d. .xp.di.írE
mmal .L oth0omií s l2hoomií.

Jo.o 
^orúro 

Núr...ro d. olv.i. 
MÚi ll d'miod'2021

Pr.to.ln Ot.l.l

Preúcltura unlclprl
do São ,oú do C.!rn.

MONTEII'O E MONTEIRO 
^DVOGÂDoS 

ASSOCTADOS - R§ 2 618 r 68,51

?RErEITI t líutrtcEAl,DD sÃoJosú DE c^t^N^
DXTMTO DE «)I{TXATO
oEJEIo coNÍr^r^ÇÀo DE EI"oREs^p^R^pRxsr^ÇÀosERr/lçosruRblcús EspEcAu-
ZADOS !'ISANDO DAI^ Á PRESTÁCÀO DE SERVICO§ JLJR.DICOS ESPECIALEÂDG YISANDO
ÀcoNrMTÀcÁo DEsER\,q@sÂDvoc^Ticros pAR el,Ep^rRocINEDEM^NDA JIJDICIAL
vts^NDoÀ REcupER^cÃo Dos v I,oREs NÃo REp ss^Dos coRxgt^MENr!^o FT NDEB
- FlÀDo DE M^NUTETÇÀo E DEsENvoLyrMENro DA EDUcÂIÁo BÁsrcÁ E Dq v oRt-
z^çIo Dos pRoFrssroN^rs D^ EDUcÁÇÁo, poR xrpflcussÂo D^ DroBsERvi.NcrÂ Do
PlsO MINIMO ESTAIELEC'IDO PAR^ O VMAA DO F('NDEF (JÁ EXTINTO) FI'NDAMENTO
LE6^r hdigitilid.d. d. UciEçao n'INoollzo2l. DoTÁÇ.ÃO, R* Prú.tor do M*icrpio
& Mo*Êiío. LEr ]4O2O2O rD.O2O SEC. DE ADIIOqSTR CÃO E PIáNEI^MENTO 02 OrO SEC DE
EDUc^cÁo, cuLTuRÀ EsB LAZER E TLJRISMo 020!0.12 t22.2@6 2q4t M ÀurB.tÇÀo DA
sEc @uc^cÀo, c'rrlT, Esp, Esp, [rzER E 'IIJRISM !., s 39.@.@ ttt ourRos sERv oE
TERC. pB§§oÁ JLRTDICA l.t 9o.9l.oo oo oor sENIEças ruDIcIÀs. vIGÊNctA, dé o 6nd do
cício fltsrio d. 2o2l P^IUTS CoNTR T^NTES: Hdtlr MuiciFl d. Mo8Êiro .: cT N'

EXTBATO DE CONTTÀÍO
PREFEITI RÁ MLTNICIPÂ! DE sÀo rcsÉ DE cÀIÂNÁ,pB
PR.E(i o PR.ESENCIÀL N" 003/2@ I

coNTR ito PMsJcN". 140,202t
Co!tna.!ô.: H6i6n MuiciD0l d. São Jo!é d. C.iân
c..Er..do: CITY cÀR LOCÀIER DE }'EICULO§ LTDA - i@, CNPJ n 15.4J5.ó5E/m01{5.
Ob,áO: LOCAÇÀO DE YEICULOS AUTOI-{OTORE§ PAXÁ AIENDER A§ NECESSIDA DES DAS
SECRETA.RIÁ§ DESSE MI,NICIPIO DE §AO JOSÊ DE CAIANA.PB
v.lor R, 56.720,00(cinquatâ ê Eis nil *i.c.nto3 . üÍl! rcâir), it!n! 02 . 0!.
D.r. do ColanL! 0ó d. úio d.2021.
vha.d.: !aú rÉ 3l !b &alblo d. 2021.

00@E202 u MONIEIRO E MONTENO ADYOCADOS Â§socrÁDos RI .l29 515 AK Preúeltura funlclpal
do Sant RltaTtm DE CONTI^To

EM?RF-sA AQUISIÇÃO DE MÁTERIAIS PEDÂcócrcos
CRTCHES E ENSINO FUNDAMENTAL o PRO,IETO

BIBLIoTECAIM NTTL-pRocR^It EDUcÀRvÂtrEMAIsp^sEcRErÁxaDEEDUcÁÇÁo
DESTE MUNICIflPO. FUND,AMEITO LEO L:Itaisibil'dd. d. Ucitr§& íoIN000142021. DOTÀ'
CÁO: R@rcs Plóprio3 ô MutliclÊo & Moslirc: LEI MUNIm^! !a0l2t)20 o2.ol0 SEC DE EDU-
óAcÀo. CULTUú Esp LÁZER E TUNsúo 02030 12 122 2006 29.8 MÀNLrrrNçÁo DA sEc
EuJcAc^o.crjlt Esp. LÁ.ZER ETURISM r.1.9.39.@.q) Ill ourRo§ sE$4 DETERC PEssoA
ruR.Drú02qJo. r 2 ró5 l m7 2024 M^NurENçÂo DAs ATrVÍDADE§ DÁ EDUcÂÇÃo DIFÂNru
I3.90.39.00.00 ll3 OUTROS SERV DE IERC. PESSOA JURTDICA 02010.11.192 1008.202t M^-
NUIENCAO DAS ATIVIDÁDES AIBLIO'TECÂ MI'NICI9AL I,',90,!9.00 OO OOI OUIROS SERV
DE TERC. PEs§oÀ JURlDlc^ vIoÊNcI : úé o 6nd do d.(§lcio íM6irc dc 2021. P rrEs
CONTRÀT NTES: HciuÚr MuiciFl d. Mogcire .: CT N'00089r|]021 . 04.05.21 - EDITOR
VÁI,E DÁS LETRÁS LTDA , R3 4I.8EO,OO,

PTETEIT('IA MUNICI'AL I}E SANTA XITA

coMrrNlcdx)
PxEcIo ELETrôNrc0 N. ortaorr

Tom. pibl'É qu.. I'cú.§io mod.l'd.d. PÍÉgIo Plú6Íjco, do tip m6or prEç.. p@ AQUISIÇÀO DE
EXTINTORES. PLÂCAS DE SINAI-IZACAO E LUMTNARIAS PA.RAATENDER A DEMANDA A5
sEcRETÂRlÁ DE EDUCACÃo Do MUúctPlo Ds s^À'rA RrrA.Pa, foi o5d.r&h Ê!..lrida.

S. r tutâ - PB,ll d. ú.io d.2O2l
MATIA NEIJMA DIÀ§

Pltúo.lr. OfcLl

PÍoúeltüre Murlclpal
deSumó

Preúeltura ilunlclpel
do Eão loão do Tlllrc

rnEFE]IuR ilumcD LDE surd

TDSULT Do rrsEE xtr-[Àc,Ão
TOM J)^ Dl PREçp§ N' l'l)ooarnEr

OBJEIO: CONTIATACÃO DE EMPRESÁ PARA E)(ECUçÃO DA REFORMA DO ESTÀCIONÁ.
Ncr,rro Do pRÉDto D^ pRlFErruR^ Mut{tctp^!. Llcrr NTES H^BllJr^Dos' coNsrRU.
ToR^C,oNCAIVES LTDÀ: ItARfl 

^EMIRIENDIMENTOS 
EIX.EU; K RLÂGOMES BEzERxÁ

-ME,SERVICON-SERVICúSECONSIRUmESCMSLTD^:[ I;II §OLUCOF-SESERYICOS

PRETEITUI^MUNIÇIPAI-DE §Áo JoIo DO TICRE

AVI§O DE ADIAME]ITO
LErLÁo N.'oou2oel

a PxErEtTUf, iíuNlcr?^L DE sÃo JoÁo Do TIGIE coBuíic! o .ôm!flo do tãlb n'
O0oolzo2l, pq, o di.20 d. Mdo rb 2021 à! I0 00 horu. no mcmo l@€l inicElmônl. diflrl8ldo:
§ElrE D^ ?f,EIEITUR M.iorB iôfoms1!.' di+orlwis r. $lt d. CIL (El) llr2-I122, @o o




